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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 Strategi terhadap pembangunan pada suatu daerah perlu adanya keterlibatan 

dari sumber daya manusia di suatu wilayah, sehingga memiliki peranan penting 

dalam menjalankan keberhasilan dan melaksanakan pembangunan disuatu 

wilayah dengan baik kemudian secara berkelanjutan. Namun keberlangsungan 

dari keberhadilan pembangunan suatu wilayah tidak berhasil secara menyeluruh 

oleh pemerintahan pusat semata, tapi adanya campur tangan dari pemerintahan 

daerah yang menjadikan daerah lebih sinergitas dalam memperbaiki kehidupan 

pada masyarakatnya. Bahwa dari itu demi keberhasilan dan keberlangsungan 

terhadap pemerataan pembangunan secara menyeluruh khususnya dalam 

meningkatkan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan 

masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia maka 

pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang tertuangnya kebijakan otonomi 

daerah hingga pada dasarnya pemerintahan daerah mempunyai kewenangan 

untuk mengatur daerahnya dalam segi pertumbuhan daerah yang lebih baik, 

yang di cantumkan dalam Undang-Undang nomer 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah yang terbaru dan Undang-Undang nomer 33 Tahun 2004 

tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. 

 Terbukti dangan hadirnya otonomi daerah ini dan desentralisasi bahwa 

daerah dapat melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, kemudian 
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diharapkan dapat dilakukan secara mandiri oleh daerah baik dalam segi 

perencanaan, pembangunan serta pembiayaan.  Dalam maksud kewenangan 

tersebut untuk lebih mendekatkan secara langsung terhadap pelayanan 

pemerintah pada masyarakat dan dapat pula memudahkan masyarakat untuk 

mengotrol langsung terhadap kinerja pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 

disebutkan bahwa semua penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus 

dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut 

adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan 

penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi 

atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. 

Dengan kebijakan otonomi daerah bahwa pemerintahan daerah memiliki ruang 

untuk mengalokasikan pendapatan daerahnya serta menjalankan pengalokasian 

demi memprioritaskan pembangunan di daerahnya secara mandiri dan berharap 

dapat lebih memeratakan terhadap pembangunan secara objektif sesuai dengan 

potensi dan aspirasi local untuk mengembangkan wilayahguna dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping pemerintah 

mengembangkan terhadap pembangunan di masyarakat maka adanya peranan 

aktif menjadi subjek pembangunan yang harus dilakukan pula oleh masyarakat, 

buakn hanya menjadi objek pembangunan, sehingga demi memiliki potensi 

yang mandiri dan salah satunya mengembangan terhadap indeks pertumbuhan 

manusia. 
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  Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak 

pilihan-pilihan yang dimiliki oleh banyak manusia diantara banyak pilihan 

tersebut, dengan pilihan terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, 

untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya 

yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.  Dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah 

hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan 

dan hal-hal yang positif, sebagai contoh melakukan aktivitas pembangunan 

yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan public. 

  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian 

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. 

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi 

dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan 

kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki penegertian sangat 

luas karena terkait banyak faktor. Dan adapun untuk mengukur dimensi dari 

kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk 

mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indicator angka melek 

huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak 

digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah 

kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita 

sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk 

hidup layak. 
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Berdasarkan ketetapan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 BPS (Badan Pusat 

Statistik) menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat untuk 

mempermudah mendapatkan akses informasi yang lebih dari berbagai kegiatan 

yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, dan membantu kegiatan statistic 

bagi berbagai pihak diantaranya departemen, lembaga pemerintah atau institusi 

lainya, dengan bertujuan untuk membangun sistem perstatistikan nasional. 

Dalam berbagai peranan dan fungsinya BPS menyajikan data IPM (Indeks 

Pembangunan Manusia).  

  Adapun IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dibentuk oleh 

beberapa dimensi dasar yaitu angka harapan hidup, terbilang dalam angka 

melek huruf dan angka harapan lama sekolah kemudian PDRB (Produk 

Domestik Regional Bruto), terhadap pentingnya Indeks Pembangunan Manusia 

dikarenkan itu menjadikan tolak ukur dalam keberhasilan suatu upaya dalam 

memebangun kualitas hidup manusia (masyarakat penduduk). Dan dapat pula 

menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah negara. Bagi 

Indonesia mandiri, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan data 

strategis karena dijadikan sebagai tolak ukur Pemerintah. 
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung 

 Berdasarkan tabel 1. 1 selama lima tahun terakhir luju presentase 

pencapaian IPM Kota Bandung mengalami kenaikan yang cukup signifikan 

terlihat dengan jelas, dan untuk melihat pencapaian IPM dapat dilihat dari 

pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori yaitu < 60 : rendah, 60 > 

70 : sedang, 70 > 80 : tinggi, dan > 80 : sangat tinggi. 

 Sesuai dengan perhitungan diatas bahwa Kota Bandung memiliki 

angka dalam pertumbuhan indeks manusia dengan kategori baik, 

dikarenakan terlihat dalam tabel bahwa pada tahun 2015 menunjukan angka 

79,64 sedangkan pada tahun 2016 naik dalam perhitungan menunjukan 

angka 80,13 dimana mengalami peningkatan sebanyak 0,49 dan pada tahun 

2017 menunjukan angka 80,31 dimana mengalami peningkatan kembali 

sebanyak 0,18 dan pada tahun 2018 masuk dalam angka 81,06 dimana 

mengalami peningkatan sebanyak 0,75 kemudian dalam perhitunga tahun 

terakhir 2019 masuk dalam angka 81,65 dimana mengalami kenaikan 

sebanyak 0,59 dengan demikian dapat diakumulasikan hasil dari 

perhitungan dan menyesuaikan dengan kategori bahwa nilai indeks 

Tabel 1.1 

Laju Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia  

Beserta Indikator Dasar di Kota Bandung pada Tahun 2015-2019 

Tahun 

Angka Harapan 

Hidup saat 

Lahir 

Harapan Lama 

Sekolah (2015-2019) 

Rerata 

lama 

sekolah 

IPM PDRB 

2015 73,82 13,63 10,52 79,67 7,64 

2016 73,84 13,89 10,58 80,13 7,79 

2017 73,86 13,90 10,59 80,31 7,21 

2018 74,00 14,18 10,63 81,06 7,08 

2019 74,14 14,19 10,74 81,65 7,53 
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pertumbuhan manusia (ipm) di kota bandung selalu mengalami penaikan 

dari setiap tahunya walaupun penaikan tersebut tidak begitu besar dan hal 

ini menunjukan bahwa indeks pembangunan manusia (ipm) di kota bandung 

dapat dikategorikan tinggi-sangat tinggi. 

 Berdasarkan tabel diatas IPM (Indeks Pertumbuhan Manusia) di 

Kota Bandung mengalami penaikan yang cukup baik dari tahun 

pertahunnya. Dan rata-rata akumulasi IPM (Indeks Pertumbuhan Manusia) 

di Kota Bandung memasuki kategori tinggi karena berada diantara 70>80. 

Adaapun IPM (Indeks Pertumbuhan Manusia) mencapai angka >70 

semenjak tahun 2015 dan terhitung dari dua tahun berturut angka IPM 

(Indeks Pertumbuhan Manusia) di Kota Bandung masuk dalam angka >80 

tergolong dalam kategori tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa 

pemerintahan Kota Bandung melakukan optimalisasi dalam melakukan 

pembangunan manusia.  

 IPM (Indeks Pertumbuhan Manusia) di Kota Bandung mengalami 

fluktuasi adanya peningkatan dalam menjalankan pembangunan manusia 

yang dipengaruhi oleh indicator dasar IPM itu sendiri dalam taraf 

mengembangkan terhadap pertumbukan kualitas terhadap masyarakat. Dari 

indikator IPM yang tertera dalam perhitunganya tabel diatas dimulai pada 

angka harapan hidup, angka melek huruf/angka harapan lama sekolah, rata-

rata lama sekolah dan PDRB. Dan berdasarkan indicator IPM (Indeks 

Pertumbuhan Manusia) bahwa laju pertumbuhan begitu dinamis.    



7 

 

 
 

 Pemaparan diatas yang telah dijelaskan secara rinci dapat 

menggambarkan terhadap kondisi Kota Bandung dalam hal sosial, ekonomi 

terutama kualitas pembangunan manusia selama lima tahun terakhir. 

Penulis menduga salah satu komponen yang diandalkan adalah belanja 

daerah. Karena untuk melaksanakan pembangunan, Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) melalui dimensi-dimensinya hak dan kewajiban dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah daerah harus 

mempunyai suatu perencanaan yang baik untuk mencapai suatu tujuan yang 

ditetapkan sebelumnya. Memiliki rencana-rencana yang disusun secara 

matang dan layak terhadap konsidi  agar kelak dijadikan sebagai pedoman 

dalam langkah pengelolan keuangan daerah. Rencana-rencana pemerintah 

daerah untuk melaksanakan keuangan daerah tersebut dituangkan dalam 

bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja Daerah dipilih 

berdasarkan sektor kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang harus 

diselenggarakan maupun dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dapat di lihat 

dari tabel 1.2 realisasi dan target belanja daerah pada tahun 2015- 2019 Kota 

Bandung, adalah sebagai berikut : 
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Sumber : Lap. Keuangan BPKAD Kota Bandung 2015-2019 

 Berdasarkan tabel 1.2 dalam lima tahun terakhir, diketahui dalam 

realisasi anggaran belanja daerah terpenuhi walaupun fluktuaktif. Pada 

tahun 2013 pencapaian realisasi mencapai 85% yang dikategorikan baik. 

Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 7%, dimana hanya 

mampu mencapai 78%. Sama halnya dengan pencapaian realisasi pada 

tahun 2015, mengalami penaikan yang cukup yakni sebesar 79% 

dikategorikan cukup. Bahkan pada tahun 2015 mengalami stagnansi, atau 

menjunjukan angka yang sama dari tahun sebelumnya yaitu 79%.   

 Dimana Kota Bandung berusaha memaksimalkan pengelolaan 

belanja daerah, walaupun belum melaksanakan realisasi dengan baik dan 

secara maksimal sehingga pada tahun 2017 dapat mencapai 82%. 

Presentase dalam capaian realisasi dan serapan anggaran ini walaupun  tidak 

diatur dalam Undang-Undang mengenai anggaran, tetapi pada saat 

menjelang akhir tahun anggaran instansi pemerintah harus dapat menyerap 

anggaran mendekati 100%, supaya tidak ditetapkan penyerapan 

anggarannya rendah atau tidak adanya kontribusi keuangan terhadap 

Tabel 1.2 

Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

Kota Bandung 2015-2019 

Tahun Anggaran Rp Realisasi Rp 

Capaian 

Realisasi 

(%) 

2015 5.717.545.328.505 4.435.589.826.032 78% 

2016 6.553.368.797.049 5.201.938.207.165 79% 

2017 7.360.848.469.022 5.830.413.719.644 79% 

2018 6.752.914.685.771 5.541.718.107.062 82% 

2019 7.416.615.091.862 6.112.928.484.623 82% 
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pembangunan di daerah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa terdapat beberapa hal yang 

mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi rendah dan tinggi. 

 Variabel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Belanja Daerah dan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk melihat pembangunan Kota 

Bandung. Dimana Belanja daerah dipilih karena berdasarkan asumsi yang 

memihak terhadap kepentingan public yang dapat mengsingkronisasikan 

pada konteks pembuktian pembangunan. Dan dilihat dari Pengaruh belanja 

daerah tersebut dihubungkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Dengan mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), maka diharapkan ditemukan alokasi belanja 

daerah yang paling ideal yang berkontribusi pada pembangunan daerah 

dalam Indeks Pembangunan Manusia, yang dapat terciptanya suatu 

integritas dan keseimbangan pembangunan daerah dengan masyarakat.  
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Tabel 1.3 

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan  

Kota BandungTahun 2015-2019 

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

Capaian 

Realisasi 

(%) 

2015 1.951.494.820.888 1.637.274.370.298 84% 

2016 1.987.428.734.464 1.686.623.036.521 84% 

2017 1.331.926.412.870 1.193.461.836.024 89% 

2018 1.571.877.862.656 1.448.587.351.543 92% 

2019 2.254.660.931.479 1.837.820.354.329 82% 

 Sumber : Lap. Keuangan DISDIK Kota Bandung 2015-2019 

 Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan bahwa realisasi dalam 

anggran tersebut menunjukan aktualisasi dari perkembangan pendidikan di 

Kota Bandung megalami pembaharuan terkhusus dalam segi anggaran 

pendidikannya sendiri. Terbilang bahwa pada tahun 2015 anggarana yang 

direalisasikan sebanyak 84% dan pada tahun 2016 realisasi anggaran 

mencapai 84% kemuadian pada tahun 2017 angka presentasi realisasi 

mencapai 89% kemudian pada tahun 2018 menunjukan pada angka 92% 

sedangkan pada tahun 2019 turun pada angka 82% terbukti bahwa adanya 

pembaharuan dari segi anggara sehingga peralihan dari angka angaran dan 

realisasi. Pendidikan menjadikan salah satu indikator tolak ukur dalam 

perkembangan IPM, dan penting pula melihat kondisi pendidikan ditengah 

masyarakat pada umunya. 
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 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat melakukan 

penelitian secara lebih lanjut merujuk pada perencanaan belanja dan dana 

pendidikan yang diangkat dalam judul  “PERENCANAAN BELANJA 

DAERAH DAN KAITANYA DENGAN DANA PENDIDIKAN DI KOTA 

BANDUNG TAHUN 2015-2019”. 

1.2.Indentifikasi Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang, bahwa dapat memunculkan beberapa 

indentifikasi terhadap penulis untuk mencari ketertarikan terhadap penelitian 

dan menjadikan pembuktian dalam melakukan penelitian, bahwa 

1. Pada Belanja Daerah mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, 

dan dalam pencapaian dalam merealisasikan anggaran Belanja Daerah 

belum mencapai angka baik. 

2. Laju pertumbuhan pada dana pendidikan mengalami perubahan angka 

dalam setiap tahun. 

3. Tinjauan terhadap perencanaan belanja terhadap instansi terkait alokasi 

dana pendidikan yang tersalurkan. 

1.3.Rumusan Masalah  

 Berdasarkan dari identifikasi diatas, maka dapat dilihat dari permasalahan 

yang terjadi adalah terhadap Perencanaan Belanja Daerah dan kaitanya terhadap 

dana pendidikan di suatu daerah. Maka penulis menarik rumusan dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana perencanaan belanja dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota 

Bandung Tahun 2015-2019 ditinjau dari faktor koherensi antara 

perencanaan belanja dalam APBD dengan instansi? 

2. Bagaimana perencanaan belanja dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota 

Bandung Tahun 2015-2019 ditinjau dari faktor dalam standar satuan harga? 

3. Bagaimana perencanaan belanja dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota 

Bandung Tahun 2015-2019 ditinjau dari faktor dalam analisis standar 

belanja? 

4. Bagaimana perencanaan belanja dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota 

Bandung Tahun 2015-2019 ditinjau dari faktor harga perkiraan sendiri? 

5. Bagaimana perencanaan belanja dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota 

Bandung Tahun 2015-2019 ditinjau dari faktor senjangan antara belanja? 

1.4.Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian 

yang penulis lakukan adalah:  

1. Untuk mengetahui perencanaan belanja dana pendidikan di Dinas 

Pendidikan Kota Bandung Tahun 2015-2019 ditinjau dari faktor koherensi 

antara perencanaan belanja dalam APBD dengan instansi. 

2. Untuk mengetahui perencanaan belanja dana pendidikan di Dinas 

Pendidikan Kota Bandung Tahun 2015-2019 ditinjau dari faktor dalam 

standar satuan harga. 
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3. Untuk mengetahui perencanaan belanja dana pendidikan di Dinas 

Pendidikan Kota Bandung Tahun 2015-2019 ditinjau dari faktor dalam 

analisis standar belanja. 

4. Untuk mengetahui perencanaan belanja dana pendidikan di Dinas 

Pendidikan Kota Bandung Tahun 2015-2019 ditinjau dari faktor harga 

perkiraan sendiri. 

5. Untuk mengetahui perencanaan belanja dana pendidikan di Dinas 

Pendidikan Kota Bandung Tahun 2015-2019 ditinjau dari faktor senjangan 

antara belanja. 

5.1.Manfaat Penelitian  

 Dalam melakukan penelitian ini penulis dapat mengharapkan untuk 

memeberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya : 

5.1.1. Manfaat Teoretis  

 Menjadikan bahan acuan dalam melaksaksanakan penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan judul terkait dan dapat menambah pengetahuan serta 

wawasan dalam mengetahui terhadap Administras Publik dengan lebih 

spesifikasi mengenai pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan 

manusia (ipm). 

5.1.2. Manfaat Praktis  

1. Untuk Penulis  

Menambah pengetahuan serta wawasan dalam melakukan peneliti di 

bidang Administrasi Publik yang berfokus dalam bidang keuangan baik 

secara teoretis maupun praktis, dan sebagai bahan untuk menerapkan 
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dan membandingkan terhadap pengetahuan yang diperoleh penulis 

antara teori yang ada dengan kenyataan dilapangan. 

2. Untuk Instansi 

Menjadikan sesuatu masukan dalam melakukan pengidentifikasian dan 

penyelesaian masalah yang berhubungan dengan belanja daerah dan 

dana pendidikan dapat terealisasikan dengan baik dan terlihat dari 

peningkatan manfaat yang terjadi. 

3. Untuk peneliti lain 

Diharapkan menjadikan suatu bahan acuan dalam melakukan penelitian 

yang memiliki lingkup bidang kesamaan dengan melakukan secara 

mendalam terhadap focus  penelitian yang berlangsung. 

5.2.Kerangka Pemikiran  

  Menurut Pasolong, (2017; 2) dalam “Teori Administrasi Publik” 

mendefinisikan bahwa administrasi publik yaitu : “Administrasi Publik adalah 

proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan 

dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan 

mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan public”.  

  Khusaini, (2018; 2) dalam “Keuangan Daerah” mendefinisikan 

bahwa keuangan daerah yaitu : “Sebagai semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut”.  
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  Menurut Mahmudi, (2010; 80) dalam “Menajemen Keuangan 

Daerah” mendefinisikan perencanaan belanja daerah yaitu :  

“Perencanaan belanja daerah merupakan dari belanja daerah yang 

tercemin dalam APBD harus terencana dengan baik. Adapun 

anggaran yang direncanakan dengan baik akan memudahkan tahap 

implementasi dan memungkinkan dicapainya target secara efektif. 

Sebaliknya anggaran yang tidak tercapai dengan baik meskipun 

diimplementasikan dengan baik tidak akan mencapai hasil secara 

efektif. Perencanaan belanja yang baik dapat dilihat dari beberapa 

faktor : 

 Adanya koherensi antara perencanaan belanja dalam APBD dengan 

dokumen perencanaan daerah; 

 Adanya standar satuan harga (SSH) yang merupakan standar biaya 

perunit input; 

 Adanya anlisis standar belanja (ASB) untuk menentukan kewajaran 

belanja suatu program atau kegiatan; 

 Adanya harga perkiraan sendiri (Owner Estimate) untuk 

menentukan kewajaran belanja modal yang pengadaanya 

ditenderkan; 

 Rendahnya tingkat senjangan antara belanja (Budgetary Slack).  

 

 Menurut Suhelayanti (2020; 37) dalam “Manajemen Pendidikan” 

menjelaskan bahwa dana pendidikan yaitu : 

“Salah satu komponen instrumental (instrumental input) yang sangat 

penting dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah, biaya pendidikan 

merupakan total biaya yang dikeluarkan baik oleh indivisu peserta didik, 

keluarga yang menyekolahkan, warga masyarakat maupun yang 

dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan”.  
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuangan Daerah 

“Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan 

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya 

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut” 

Khusaini (2018; 2) 

Administrasi Publik 

“Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan 
personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk 

memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola 

(manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan public”. 

(Pasolong 2017; 2) 

Perencanaan Belanja 

 “perencanaan belanja merupakan dari belanja daerah yang 

tercemin dalam APBD harus terencana dengan baik. Adapun 

anggaran yang direncanakan dengan baik akan memudahkan tahap 

implementasi dan memungkinkan dicapainya target secara efektif. 

Sebaliknya anggaran yang tidak tercapai dengan baik meskipun 

diimplementasikan dengan baik tidak akan mencapai hasil secara 

efektif 

Mahmudi (2010; 80) 

Dana Pendidikan 

“Salah satu komponen instrumental 

(instrumental input) yang sangat penting 

dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah, 

biaya pendidikan merupakan total biaya yang 
dikeluarkan baik oleh indivisu peserta didik, 

keluarga yang menyekolahkan, warga 

masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk kelancaran pendidikan”. 

Suhelayanti (2020; 37) 

 

Kaitanya 
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5.3.Proposisi 

 Berdasar pada kerangka penelitian, Perencanaan Belanja Daerah dapat 

dilihat pada lima dimendi dimensi yaitu Koherensi Perencanaan Belanja Daerah 

dan Instansi, SSH (Standar Satuan Harga), ASB (Analisis Standar Belanja), Harga 

Perkiraan Sendiri (Owner Estimate), Rendahnya Kesenjangan antara belanja 

(Budget Slack).  Jika kelima dimensi tersebut diperhatikan maka terlihat dari 

keterkaitan antara perencanaan belanja dan dana pendidikan di Kota Bandung.
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