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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Landasan teori  

2.1.1 Teori Keagenan  

Teori  keagenan  menyatakan  bahwa  hubungan  keagenan  merupakan  

sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana 

prinsipal memberi wewenang  kepada  agen  untuk  mengambil  keputusan  atas  

nama  prinsipal  (Jensen  dan Meckling,  1976).  Dalam  teori  keagenan  terdapat  

perbedaan  kepentingan  antara  agen  dan prinsipal,  sehingga  mungkin  saja  

pihak  agen  tidak  selalu  melakukan  tindakan terbaik  bagi kepentingan 

prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan 

merupakan  cabang  dari  game  theory  yang  mempelajari  suatu  model  

kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan 

agen sama dengan prinsipal dan bisa saja bertentangan dengan kepentingan  

prinsipal.  Prinsipal mendelegasikan pertanggung jawaban atas pengambilan 

keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun 

prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. 

Dalam  kenyataannya,  wewenang  yang  diberikan  prinsipal  kepada  

agen  sering mendatangkan  masalah  karena  tujuan  prinsipal  berbenturan  

dengan  tujuan  pribadi  agen. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa 

bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan 

kepentingan prinsipal.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya perbedaan  informasi  yang  

dimiliki  oleh  keduanya,  sehingga  menimbulkan  adanya  asimetri informasi  

(asymmetric  information).  Jensen dan Meckling  (1976) menyatakan bahwa  
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informasi  yang  lebih  banyak  dimiliki  oleh  agen  dapat  memicu  untuk  

melakukan tindakan-tindakan  sesuai  dengan  keinginan  dan  kepentingan  untuk  

memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sedangkan bagi prinsipal akan 

sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen 

karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. 

Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah antara agen 

(kepala daerah) dan prinsipal (rakyat yang diwakili legislatif) akan menimbulkan 

permasalahan akibat adanya kesenjangan informasi yang tidak seimbang antara 

kepala daerah dan rakyat. Kesenjangan informasi disebut juga asimetri informasi. 

Menurut Arifah (2012) adanya asimetri informasi dapat menimbulkan 

permasalahan yang disebabkan dengan adanya kesulitan principal untuk 

memonitor dan melakukan pengawasan serta kontrol terhadap tindakan-tindakan 

agen. Informasi yang diperoleh prinsipal terkadang kurang lengkap sehingga tidak 

dapat menunjukkan kinerja agen yang sebenarnya dalam mengelola kekayaan 

prinsipal. Kurangnya informasi yang diperoleh prinsipal bisa dimanfaatkan oleh 

agen utuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan kelompok (Hartanto 

dan Probohudono, 2013).  

Hal ini terkait dengan pendapat Jensen dan Meckling (1976) yang 

menyatakan adanya permasalahan dalam keagenan, yaitu pertama, moral hazard 

yaitu perilaku yang menyimpang yang dilakukan agen (kepala daerah) 

dikarenakan permasalahan keuangan, dimana agen tidak melaksanakan hal-hal 

yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. Kedua adalah adverse 

selection, yaitu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu 
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keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang 

diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.  

2.1.2 Kesalahan Proyeksi Anggaran 

Anggaran merupakan sebuah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu 

organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan uang 

dalam jangka waktu tertentu (Nafarin, 2004). Pengertian lain dari Arif, dkk (2002) 

berpendapat bahwa anggaran merupakan rencana kegiatan keuangan yang berisi 

perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang 

diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Menurut Munandar (2000) definisi 

anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh 

kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka 

waktu yang akan datang.  

Organisasi dalam menyusun suatu anggaran akan terdapat kesalahan. 

Edwar G Penner (2001) menjelaskan bahwa penganggaran merupakan 

pembahasan tentang masa depan, dimana penganggaran yang didasarkan atas 

banyak sumber-sumber alokasi harus melalui peramalan (proyeksi). Tetapi 

peramalan penganggaran selalu keliru dan terkadang kekeliruannya sangat besar.   

Menurut Mardiasmo (2002) anggaran merupakan pernyataan mengenai 

estimasi kinerja yang handak dicapai dalam periode waktu tertentu yang 

dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah sebuah 

proses yang digunakan untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran di 

organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung 

unsur politik yang tinggi.  
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Anggaran daerah di Indonesia disebut sebagai APBD dan diatur dalam UU 

Nomor 32 Tahun 2004. Eksekutif menetapkan prioritas dan plafon anggaran yang 

menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (RK SKPD) dalam rangka penyusunan rancangan APBD. Selanjutnya, 

eksekutif mengusulkan rancangan perda mengenai APBD ke legislatif untuk 

disetujui bersama. Anggaran adalah suatu alat yang disusun pemerintah dengan 

berbagai pertimbangan yang mencakup estimasi dalam periode waktu tertentu dan 

digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan (Ilmi, 2016). 

Perumusan anggaran belanja pemerintah daerah di Indonesia aturan 

hukumnya berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014, 

tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan 

pemerintah daerah dalam masa satu tahun anggaran yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Pedoman penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan 

arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan 

APBD. Menurut Nordiawan, dkk (2009) APBD mempunyai fungsi otorisasi, 

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Secara garis besar 

struktur APBD terdiri atas pendapatan dan belanja daerah.  

Abdullah dan Asmara (2006) kendala pada penganggaran, yakni adanya 

ketebatasan pada sumber daya. Keterbatasan inilah selanjutnya yang menjadikan 

penentuan alokasi anggaran menjadi kompleks, ditambah berbagai pihak yang 

memiliki preferensi dan kepentingan yang berbeda. Hal ini berimbas pada 
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kemungkinan terjadinya konflik atas dasar kepentingan yang berbeda terhadap 

hasil atau outcome anggaran.  

Unsur-unsur politik dalam penganggaran publik seperti menjadi satu-

kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam melakukan penyusunan anggaran, 

pemerintah telah menetapkan kriteria yang efisien dan profesional dengan 

menempatkan para penyusun dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni 

terkait penganggaran, namun perhitungan-perhitungan tersebut seringkali 

berbenturan dengan pertimbangan-pertimbangan politik oleh para politisi dalam 

hal ini anggota legislatif.  (Ilmi, 2016) 

Pemerintah dalam menentukan anggaran tahun depan selalu berpedoman 

pada anggaran tahun sebelumnya. Untuk itu diperlukan adanya analisis terhadap 

anggaran yang akan ditentukan yaitu peramalan (forecasting). Peramalan 

(forecasting) adalah seni dan ilmu untuk memprediksi peristiwa-peristiwa masa 

depan dengan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan 

dengan menggunakan beberapa bentuk model matematis (Heizer dan Render, 

2001). Peramalan dibuat untuk meminimalisir pengaruh ketidakpastian terhadap 

sebuah permasalahan, sehingga dalam melakukan peramalan diupayakan untuk 

tidak terjadi kesalahan meramal (forecast errors).  

Proses proyeksi penganggaran dimulai dari peramalan ekonomi, karena 

variabel ekonomi sangat penting dalam keseluruhan jenis proyeksi penerimaan 

dan pengeluaran. Proses penganggaran dimulai dari badan anggaran. Dalam 

penganggaran harus harus didahului oleh peramalan ekonomi, karena faktor 

ekonomi merupakan variabel yang penting dalam proyeksi pendapatan dan 
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pengeluaran. Dalam menyiapkan penganggaran, ahli ekonomi dalam badan 

penggaran harus mendengarkan nasihat dari pakar ekonomi yang ada. (Penner, 

2001).  

Taylor (2004) menyatakan dalam hubungannya dengan horizon waktu, 

peramalan terbagi atas beberapa kategori yaitu:  

1. Peramalan jangka pendek (short range forecast) 

Peramalan jangka pendek mencakup masa depan yang dekat (immediate 

future) dan memperhatikan kegiatan harian suatu perusahaan bisnis, seperti 

permintaan harian atau kebutuhan sumber daya harian.  

2. Peramalan jangka menengah (medium range forecast)  

Peramalan janga menengah mencakup jangka waktu satu atau dua bulan 

sampai satu tahun. Ramalan jangka waktu menengah umumnya lebih 

berkaitan dengan rencana produksi tahunan dan akan mencerminkan hal-hal 

seperti puncak dan lembah dalam suatu permintaan dan kebutuhan untuk 

menjamin adanya tambahan untuk sumber daya tahun berikutnya.  

3. Peramalan jangka panjang (long range forecast)  

Peramalan jangka panjang mencakup periode yang lebih lama dari satu atau 

dua tahun. Ramalan ini berkaitan dengan usaha manajemen untuk 

merencanakan produk baru untuk pasar yang berubah, membangun fasilitas 

baru, atau menjamin adanya pembiayaan jangka panjang.  
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2.1.3 Karakteristik Kepala Daerah  

Karakteristik merupakan ciri-ciri khusus yang mempunyai sifat khas 

(kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu 

(orang) dengan sesuatu lain. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan 1) setiap daerah dipimpin oleh 

kepala pemerintahan daerah  yang disebut kepala daerah, dan 2) kepala daerah 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk provinsi disebut gubernur, untuk 

kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut walikota. Menurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 1 (i) menyebutkan bahwa kepala 

daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban untuk melaksanakan dan 

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dibutuhkan 

kompetensi dari kepala daerah yang memadai untuk melaksanakan hal tersebut.  

Karakteristik kepala daerah dapat dilihat dari dua unsur yaitu:  

1. Personal background (latar belakang individu)  

Winarna dan Murni (2007) menyebutkan personal background meliputi 

jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan latar belakang 

pekerjaan. Kusuma dan Sutaryo (2015) melihat personal background dari periode 

jabatan kepala daerah. Periode jabatan ini dinilai dari petahana (incumbent) yaitu 

kepala daerah yang pernah memimpin dan mengulang kembali kepemimpinannya 

untuk masa jabatan ke depan serta non petahana (non incumbent) yaitu kepala 

daerah yang baru memimpin. 
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2. Political background (latar belakang politik)  

Latar belakang politik dari kepala daerah yaitu adanya dukungan politik 

serta pengalaman politik kepala daerah. Winarna dan Murni (2007) menyebutkan 

bahwa political background meliputi pengalaman politik, pengalaman di DPRD, 

latar belakang parti politik, latar belakang ideologi partai politik dan asal komisi. 

Sedangkan Kusuma dan Sutaryo (2015) melihat political background dilihat dari 

dukungan partai politik yang mengusung kepala daerah. Dimana penilaian 

dukungan politik dilihat dari besarnya jumlah anggota dewan dari partai politik 

pendukung.  

2.1.4 Pertumbuhan Pendapatan  

Pertumbuhan pendapatan adalah perubahan pendapatan daerah dari tahun 

sekarang dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan daerah berkaitan 

dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kusuma dan Sutaryo, 2015). Pasal 157 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

menyebutkan bahwa kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat 

jenis pendapatan, yaitu :  

1. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui 

peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang 

atau badan dan benda bergerak atau tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak 

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan lain-lain 

2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian 

karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain 
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retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu 

jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi 

pelayanan kesehatan, retribusi pelayan persampahan / kebersihan, retribusi 

pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dan lain-

lain   

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah 

yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup 

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, 

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, 

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat.  

4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain 

milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa 

giro, pendapatan bunga, dan lain-lain.  

2.1.5 Pertumbuhan Belanja  

Pertumbuhan belanja adalah perubahan atau peningkatan belanja daerah 

tahun sekarang dengan tahun sebelumnya (Kusuma dan Sutaryo, 2015). 

Pertumbuhan belanja berkaitan erat perencanaan anggaran dan pendapatan daerah. 

Semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka akan semakin tinggi belanja 

pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, struktur 

belanja daerah adalah:  
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1. Belanja tidak langsung yang meliputi:  

a. Belanja pegawai 

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik adalam bentuk uang 

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang 

dipekerjakan oleh pemerintah. Contohnya adalah gaji. 

b. Belanja bunga (pembayaran bunga utang)  

Pembayaran bunga utang adalah pengeluaran pemerintah yang dilakukan 

atas kewajiban penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun 

utang luar negeri yang dihitung berdasarkan pinjaman.  

c. Belanja subsidi  

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada 

perusahaan daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga yang 

memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa 

untuk memenuhi hajat hidup banyak orang agar harga jual dapat dijangkau 

masyarakat.  

d. Belanja bantuan sosial  

Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada 

masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.  

e. Belanja hibah  

Hibah adalah pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, 

barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus.  
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f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa  

g. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan 

pemerintahan desa  

h. Belanja tidak terduga seperti pengeluaran untuk penanggulangan bencana 

alam dan bencana sosial.   

2. Belanja langsung antara lain: 

a. Belanja pegawai  

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik adalam bentuk uang 

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang 

dipekerjakan oleh pemerintah. Contoh: tunjangan, honorium, lembur, dan 

lain-lain.  

b. Belanja modal  

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan dalam rangka 

memperoleh atau menambahkan asset tetap dan asset lainnya yang 

memberi manfaat lebih dari satu periode.  

c. Belanja barang dan jasa  

Belanja barang dan jasa merupakan pembelian barang dan jasa yang habis 

pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang 

tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk 

diserahkan atau dijual kepada masyarakatdan belanja perjalanan. 
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2.2 Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk meneliti faktor-

faktor yang mempengaruhi kesalahan proyeksi anggaran (kesalahan proyeksi 

anggaran). Untuk memudahkan pemahaman, maka disajikan dalam tabel dibawah 

ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Variabel 

Alat 

Analisis 
Hasil 

Penelitian 

1 Renosa 

Tosca 

Zamaro 

(2012) 

 

Variabel Independen: 

 Alokasi belanja 

pegawai, alokasi 

belanja barang 

operasional, indeks 

accres, inflasi 
Variabel Dependen: 

 Proyeksi belanja 

operasional  

Analisis 

regresi 

berganda 

Alokasi belanja pegawai dan 

alokasi belanja barang 

operasional berpengaruh 

sedangkan indeks accres dan 

inflasi tidak berpengaruh  

2. Rossana 

Merola and 

Javier J. 

Perez 

(2012) 

Variabel independen:  

 fiscal policies, 

fiscal forecasting, 

political economy 

Variabel dependent:  

 Forecast errors 

Structural 

equation 

modelling 

Fiscal policies, fiscal 

forecasting dan political 

economy berpengaruh 

positif terhadap forecast 

errors 

3. Hafidh 

Susila 

Sudarsana 

(2013) 

 

Variabel Independen: 

 Ukuran daerah, 

tingkat kekayaan 

daerah, tingkat 

ketergantungan 

pada pusat, belanja 

modal, temuan 

BPK 

Variabel Dependen: 

 Kinerja pemerintah 

daerah  

Analisis 

regresi 

berganda 

Tingkat kekayaan daerah 

berpengaruh positif 

signifikan. Temuan BPK 

berpengaruh negatif 

signifikan. Ukuran daerah, 

tingkat ketergantungan 

dengan pusat dan belanja 

modal tidak berpengaruh 
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No 

Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Variabel 

Alat 

Analisis 
Hasil 

Penelitian 

4. Tiara 

Rahma 

Kusuma 

dan Sutaryo 

(2015) 

 

Variabel Independen: 

 Periode jabatan, 

dukungan politik, 

pertumbuhan 

pendapatan, 

pertumbuhan 

belanja.  

Variabel kontrol:  

 Kompleksitas, tipe 

pemerintahan  

Variabel Dependen: 

Budget Forecast 

Errors 

Analisis 

regresi 

berganda 

Dukungan politik dan 

pertumbuhan belanja 

berpengaruh positif 

signifikan. Periode jabatan, 

pertumbuhan pendapatan, 

kompleksitas berpengaruh 

positif tidak signifikan dan 

tipe pemerintahan 

berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap budget 

forecast errors 

5. Fransisco 

Jose Veiga 

dan 

Mamadou 

Boukari 

(2015) 

 

 

Variabel Independen: 

 Total Revenue 

 Current Revenue 

 Investment Revenue 

 Direct Taxes 

 Indirect Taxes 

 Total Expenditures 

 Current 

Expenditures 

 Investment 

Expenditures 

 Personnel 

Expenditures  

Variabel Dependen: 

Budget Forecast 

Errors 

Analisis 

regresi 

berganda 

dan 

komparasi 

antara 

Portugis 

dan 

Perancis 

Hasil di negara Portugis 

menyebutkan bahwa seluruh 

variabel bebas berpengaruh 

terhadap kesalahan proyeksi 

anggaran sedangkan di 

Perancis variabel Direct 

Taxes yang tidak 

berpengaruh terhadap 

Budget Forecast Errors 

Sumber : Berbagai jurnal penelitian terdahulu 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Krisis ekonomi yang mendera Indonesia membuat terjadinya reformasi di 

segala bidang. Salah satu yang menjadi isu dalam reformasi adalah sistem 

pemerintahan yang semula sentralistis menjadi desentralisasi. Salah satu aspek 

yang terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu masalah keuangan daerah 

dan anggaran daerah (Winarna dan Murni, 2007). Masalah keuangan daerah dan 
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anggaran daerah yang dimaksud yaitu menyangkut kewenangan untuk mengatur 

sendiri pendapatan dan belanja daerah yang tercantum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hal yang 

penting dan wajib, maka dalam penyusunannya harus tepat dan akurat. Tingkat 

ketepatan dan keakuratan dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari 

kemungkinan terjadinya kesalahan. Kesalahan penyusunan anggaran ini 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor politik dan faktor keuangan.  

Salah satu faktor politik yaitu periode masa jabatan. Kepala daerah yang 

menginginkan masa jabatannya berkelanjutan lagi akan berupaya melakukan 

politisasi anggaran, dimana anggaran digunakan untuk membuat citra yang baik 

sehingga mampu menarik pemilih. Dugaan potensi penyimpangan APBD akan 

meningkat ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada periode 

pertama maju kembali sebagai calon incumbent, mengingat mereka harus 

berkompetisi lagi agar tetap menjabat (Alam dan Ritonga, 2010).  

Faktor keuangan yang turut mempengaruhi kesalahan proyeksi anggaran 

adalah pertumbuhan pendapatan. Unsur utama dari pendapatan adalah Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD yang dimiliki oleh daerah merupakan 

indicator bahwa daerah memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan negara 

(Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Semakin besar penerimaan PAD, berarti 

daerah mempunyai kebebasan mengalokasikan pendapatan yang diterima untuk 

anggaran tahun berikutnya. Kebebasan dalam mengalokasikan inilah yang 

memungkinkan terjadinya budget forecast error dimana pemerintah daerah akan 
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membelanjakan pendapatan yang diperoleh sebesar mungkin. Dengan besarnya 

pembelanjaan dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam pembelian.  

Faktor keuangan lainnya yang mempengaruhi budget forecast error adalah 

pertumbuhan belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dalam 

satu tahun anggaran. Sebelum menentukan anggaran belanja tahapan awal yaitu 

penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang memuat rencana 

kerja dan pendanaan yang akan digunakan. Hal ini berarti anggaran belanja akan 

disusun sebelum menentukan pendapatan yang akan diterima. Rencana kerja yang 

besar akan menyebabkan realisasi belanja semakin besar. Besarnya anggaran 

belanja ini memungkinkan terjadinya kesalahan proyeksi anggaran atau budget 

forecast error. Pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat akan membelanjakan anggaran lebih besar. Blancard dan Leigh 

(2013) menyebutkan bahwa realisasi anggaran pasti lebih besar dibandingkan 

dengan peramalan sebelumnya.  

Secara umum, model kerangka dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kusuma dan Sutaryo (2015) dikembangkan dalam penelitian ini. 

2.4  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenaranya masih harus diuji secara empiris (fakta lapangan).  

2.4.1 Pengaruh Periode Jabatan terhadap Kesalahan Proyeksi Anggaran  

Periode jabatan kepala daerah terhitung sejak tanggal pelantikan dan 

sesudahnya dapat dipilih lagi kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu 

kali masa jabatan. Kepala daerah yang mencalonkan kembali dalam jabatan 

disebut petahana (incumbent). Dikarenakan kepala daerah tersebut memiliki 

kesempatan untuk mencalonkan kembali, maka kepala daerah incumbent akan 

melakukan politisasi anggaran agar membuat citra kepala daerah baik dan terpilih 

kembali. Politisasi anggaran terjadi dalam bentuk anggaran bantuan sosial yang 

tinggi kepada masyarakat. Abdullah dan Asmara (2006) menduga kekuatan politik 
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legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan pendapatan 

tidak sesuai dengan preferensi publik.  

Teori keagenan mengungkapkan bahwa konflik keagenan antara prinsipal 

(rakyat) dan agen (kepala daerah) dikarenakan adanya kepentingan dari kedua 

belah pihak. Prinsipal berkeinginan agar agen bekerja sesuai dengan 

keinginannya, sedangkan agen bekerja untuk mendapatkan keuntungan pribadinya 

dari prinspal. Kepala daerah petahana akan berupaya memberikan kinerja yang 

baik di mata masyarakat dengan melakukan berbagai macam pembangunan 

infrastruktur maupun program sosial dalam waktu yang singkat. Adanya program 

pembangunan dan bantuan sosial berdampak terhadap keyakinan masyarakat 

terhadap kinerja yang dilakukan oleh petahana sehingga dalam pemilihan umum 

rakyat akan memilih dia kembali. Pelaksanaan berbagai macam pembangunan 

infrastruktur dan program sosial waktu yang singkat menunjukkan kurangnya 

perencanaan yang akurat sehingga terindikasi adanya permainan anggaran. Hal ini 

berdampak terhadap timbulnya kesalahan dalam penyusunan APBD. Penelitian 

Kusuma dan Sutaryo (2015) menjelaskan bahwa periode kepala daerah 

berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Berdasarkan uraian di 

atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H1 :  Periode masa jabatan berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi 

anggaran pemerintah daerah  

2.4.2 Pengaruh Dukungan Politik terhadap Kesalahan Proyeksi Anggaran  

Menurut Adzani dan Martani (2014) proses politik merupakan salah satu 

faktor yang dapat menentukan arah kebijakan pemerintah. Proses politik di 
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Indonesia dicerminkan pada proses pemilihan umum. Pemilukada sebagai arena 

kompetisi antar kandidat calon kepala daerah yang dicalonkan oleh koalisi partai 

politik. Kepala daerah yang memiliki dukungan partai mayoritas di DPR maka 

akan semakin besar kemungkinan terjadi kesalahan proyeksi anggaran. 

Dikarenakan dengan semakin banyak partai pendukung maka kepala daerah akan 

mengakomodir proyek yang diinginkan partai politik agar penetapan RAPBD 

dapat berjalan lancar. Penetapan RAPBD tanpa dilakukannya pengecekan yang 

cermat dari DPRD dikarenakan kepentingan DPRD diakomodir dalam RAPBD 

mengakibatkan banyak kesalahan, sehingga berdampak terhadap kesalahan dalam 

proyeksi anggaran.  

Teori keagenan menjelaskan bahwa konflik keagenan disebabkan adanya 

tindakan kecurangan yang dilakukan oleh agen diluar sepengetahuan prinsipal. 

Dengan memiliki dukungan partai politik yang mayoritas di DPRD menyebabkan 

penyusunan dan penetapan APBD akan semakin cepat. Hal ini disebabkan kepala 

daerah dan anggota DPRD yang mendukung telah melakukan moral hazard 

terhadap rakyat. Agar APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dapat 

disetujui, maka APBD akan memasukkan unsur-unsur kepentingan anggota 

DPRD yang menyebabkan terjadinya besarnya kesalahan proyeksi dalam 

anggaran. Hasil penelitian Kusuma dan Sutaryo (2015) menyebutkan bahwa 

dukungan politik berpengaruh positif signifikan terhadap kesalahan proyeksi 

anggaran.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian 

sebagai berikut:  
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H2 : Dukungan politik berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi 

anggaran 

2.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan terhadap Kesalahan Proyeksi 

Anggaran  

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas 

umum daerah yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu 

anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Nordiawan dkk, 2009). 

Salah satu komponen dalam APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD 

merupakan sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan 

kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

bentuk kemandirian. Dengan semakin tinggi PAD maka daerah memiliki sumber 

dana yang tinggi untuk dapat mengembangkan daerahnya. Sumber dana (PAD) 

yang besar memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan dana besar untuk 

belanja modal maupun belanja pegawai. Hal ini dikarenakan kepala daerah ingin 

menunjukkan kinerja yang baik di mata masyarakat. Dengan membelanjakan 

modal yang tinggi untuk pembangunan dari hasil PAD yang tinggi akan 

memungkinkan banyaknya kesalahan dalam pembangunan baik diperencanaan 

maupun dalam pelaksanaan yang berdampak terhadap tingginya kesalahan dalam 

proyeksi anggaran.  

Teori keagenan menjelaskan bahwa konflik keagenan ditimbulkan karena 

adanya asimetri informasi antara prinsipal (rakyat) dengan agen (pemerintah 

daerah). Pemerintah daerah memiliki akses yang luas mengenai pendapatan 

anggaran. Dengan memiliki pendapatan anggaran, pemerintah akan berupaya 
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memperlihatkan kinerjanya dengan memaksimalkan manfaat dari pendapatan 

yang diperoleh agar di mata masyarakat kinerja pemerintah semakin bagus. 

Dengan memanfaatkan pendapatan sebesar-besarnya membuat kesalahan proyeksi 

anggaran semakin besar dikarenakan pemanfaatan pendapatan tidak dilakukan 

perencanaan yang matang dan akurat. Hasil penelitian Kusuma dan Sutaryo 

(2015) menyebutkan bahwa pertumbuhan pendapatan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kesalahan proyeksi anggaran. 

Berdasarkan uraian di atas maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:  

H3 : Pertumbuhan pendapat berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi 

anggaran  

2.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Belanja terhadap Kesalahan Proyeksi 

Anggaran  

Belanja daerah yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah 

yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu 

tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali (Nordiawan 

dkk, 2009). Penentuan belanja daerah diawali dengan penyusunan rencana kerja 

pemerintah daerah. Dalam penyusunan rencana kerja dari tahun ke tahun selalu 

mengalami peningkatan. Sebagaimana pendapat Blancard dan Leigh (2013) yang 

menyatakan bahwa realisasi anggaran pasti lebih besar dibandingkan dengan 

peramalan sebelumnya. Dengan rencana kerja yang besar, kemungkinan terjadi 

kesalahan dalam perencanaan juga akan semakin besar. Hal ini dimungkinkan 

karena dalam rencana anggaran selalu diisi dengan anggaran yang tidak terduga. 

Pemerintah daerah dalam merencanakan belanja baik itu belanja modal maupun 
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belanja pegawai akan berpatokan pada belanja tahun sebelumnya dan jarang 

menggunakan realisasi pendapatan daerah. Patokan yang berdasarkan atas belanja 

dari tahun lalu membuat pemerintah daerah akan mengalami defisit dikarenakan 

perencanaan tidak memperhatikan pendapatan yang diperoleh. Adanya defisit 

yang besar menunjukkan kemampuan perusahaan untuk meramalkan angagran 

sangat rendah yang berdampak terjadinya kesalahan. Peningkatan belanja dari 

tahun sebelumnya tanpa memperhatikan realitas kebutuhan akan berdampak 

terhadap kesalahan dalam proyeksi angagran.  

Teori keagenan menjelaskan bahwa konflik keagenan ditimbulkan karena 

adanya konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Pemerintah daerah 

sebagai agen akan berupaya menunjukkan kinerja terbaiknya dalam pandangan 

masyarakat. Untuk menunjukkan kinerja yang baik, maka disusunkan rencana 

kerja yang besar sehingga membutuhkan dana yang besar. Adanya dana yang 

besar ini akan memunculkan kesalahan dalam proyeksi anggaran. Hasil penelitian 

Kusuma dan Sutaryo (2015) menyebutkan bahwa pertumbuhan belanja 

berpengaruh positif signifikan terhadap kesalahan proyeksi anggaran.  

Berdasarkan uraian di atas maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:  

H4 : Pertumbuhan belanja berpengaruh positif signifikan terhadap kesalahan 

proyeksi anggaran  

  


