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PENGARUH FAKTOR-FAKTOR NON 

KEUANGANTERHADAPBUDGET FORECAST ERRORSPEMERINTAH 

DAERAH DIINDONESIA 

(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2018) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor-faktor 

non keuangan terhadap budget forecast errors. Faktor-faktor non keuangan pada 

penelitian ini yaitu dukungan politik, periode jabatan, kompleksitas pemerintah 

daerah, budget forecast errors tahun sebelumnya. Populasi dalam penelitian ini 

yaitu pada pemerintah daerah di Indonesia meliputi provinsi, kabupaten, dan kota 

pada tahun 2018. Pengukuran budget forecast error menggunakan MAPE (Mean 

Absolute Percentage Error). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling sehingga dapat diperoleh sebanyak 62 

sampel selama 1 tahun pengamatan penelitian. Analisis dalam penelitian 

menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis analisis regresi linier berganda 

dengan uji F, uji t, dan koefisien determinasi yang diolah menggunakan program 

SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dukungan politik 

dan periode jabatan berpengaruh terhadap budget forecast errors, sedangkan 

kompleksitas pemerintah daerah dan budegt forecast errors tahun sebelumnya 

tidak berpengaruh terhadap budget forecast errors. 

Kata kunci: Budget Forecast Errors, dukungan politik, periode jabatan, 

kompleksitas pemerintah daerah, budget forecast errrors tahun 

sebelumnya. 

 

Abstract 

 

This study aims to examine and analyze the influence of non-financial factors on 

budget forecast errors.  Non-financial factors in this study are political support, 

position periode, complexity of local government, budget forecast errors in the 

previous year.  The population in this study is the local government in Indonesia 

covering the regency and city provinces in 2018. Budget forecast error 

measurement uses MAPE (Mean Absolute Percentage Error).  Sampling was done 

using purposive sampling method so that as many as 62 samples can be obtained 

during 1 year of research observation.  Analysis in this study uses the classic 

assumption test and hypothesis testing of multiple linear regression analysis with 

the F test, t test, and the coefficient of determination processed using SPSS 

version 21. The results of this study indicate that the variable of political support 

and position periode affect the budget forecast errors, whereas  the complexity of 

the local government and previous year forecasts of error did not affect budget 

forecast errors. 

Keyword:  Budget Forecast Errors, poloticial support, position periode, 

complexity of local government, budget forecast errors in the pevious 

year. 
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1. PENDAHULUAN 

Di negara indonesia terdapat beberapa organisasi, salah satunya merupakan 

organisasi sektor publik. Tujuan utama dari  organisasi sektor publik yaitu 

untuk menciptakan, menyediakan kebutuhan, dan melakukan pelayanan bagi 

kesejahteraan masyarakat, bukanprofit  oriented(UU No 32 Tahun 2014). 

Suatu keberhasilan pencapaian kinerja pemerintah dapat dilihat dari tingkat 

kesejahteraan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk 

masyarakat, artinya kebijakan dan pembangunan yang diberikan oleh 

pemerintah kepada rakyat dengan mengoptimalkan alokasi belanja modal 

untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi guna mensejahterakan rakyat atau masyarakat. 

Berdasarkan informasi dari Dirjen Dana Perimbangan mengenai 

APBD tahun 2017 (Republika.co.id) komposisi belanja modal kabupaten dan 

kota di Indonesia masih di bawah persyaratan yang ditetapkan oleh 

Permendagri dan hasil penelitian seknas Forum Indonesia untuk Transparan 

(FITRA), (Seknasfitra.org.id) didapatkan bahwa tren belanja modal terhadap 

belanja daerah kabupaten/kota masih di bawah ketentuan ketentuan regulasi 

belanja modal. Belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin 

yang relatif kurang produktif. Pemerintah pusat mensyaratkan belanja modal 

daerah yang optimal adalah 30% dari total belanja daerah melalui Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri). 

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, 

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). 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 tertentu yang 

akan datang (Kusuma dan Sutaryo, 2015) 

Pedoman penyusunan APBD adalah pokok–pokok kebijakan sebagai 

petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan 
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dan penetapan APBD.Menurut Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah (2009) 

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, 

distribusi dan stabilisasi.  

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan teori agensi sebagai 

hubungan keagenan antara rakyat dengan pemerintah daerah, yaitu berupa 

hubungan yang timbul akibat adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat 

sebagai principal yang menggunakan pemerintah sebagai agent untuk 

menyediakan jasa.Hal ini ditunjukkan dengan wajibnya 

pemerintahanmempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya melalui 

pelaporan keuangan yang ditujukan untuk rakyat. Dengan demikian maka 

rakyat dapat turut mengawasi kinerja pemerintah daerah.  

Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

timbul permasalahan akibat adanya kesenjangan informasi yang tidak 

seimbang antara principal dan agent yang sering disebut dengan asimetri 

informasi. Menurut Arifah (2012) asimetri informasi ini dapat menimbulkan 

permasalahan yang disebabkan dengan adanya kesulitan principal untuk 

memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agent. 

Informasi yang diterima oleh principal terkadang kurang lengkap sehingga 

tidak dapat menunjukkan kinerja agent yang sebenarnya dalam mengelola 

kekayaan principal. Kurangnya informasi yang diperoleh prinsipal bisa 

dimanfaatkan oleh agen untuk kepentingannya sendiri maupun untuk 

kepentingan kelompok (Hartanto dan Probohudono, 2013). 

Pada pembuatan laporan keuangan pada pemerintah daerah serig 

terjadi perbedaan estimasi antara anggaaran dan realisasi anggaran yang 

disebut kesalahan proyeksi anggaran (budget forecast errors). Peralaman 

(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 (Render 

dan Heizer, 2001). Peramalan dibuat untuk meminimalisir pengaruh 

ketidakpastian terhadap sebuah permasalahan. Sehingga dalam melakukan 
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peramalan diupayakan untuk tidak terjadi kesalahan meramal (forecast 

errors).  

Dalam melakukan peramalan (forecasting) sebuah negara belum tentu 

mampu untuk memproyeksikan atau meramalkan tingkat pendapatan dan 

pengeluaran secara tepat dan akurat, hal ini dapat mempengaruhi keuangan 

negara (Wagner dan Garret, 2004). Memproyeksikan atau meramalkan 

anggaran digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dalam menentukan 

jumlah anggaran (Brogan, 2012).  

Kaitannya faktor non keuangan dengan penganggaran dapat dijelaskan 

sebagai berikut. Faktor non keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini 

yaitu dukungan politik, periode jabatan, kompleksitas pemerintah daerah, dan 

budget forecast errors tahun sebelumnya. 

Latar belakang partai politik (political background) merupakan latar 

belakan dari seseorang yang beraktifitas di dunia politik. Berdasarkan undang-

undang nomor 1 tahun 2015 pasal 1, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan 

rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan 

Walikota secara langsung dan demokratis yang diusulkan oleh partai politik, 

gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Putri, 2018). Menurut 

Sachsenroder (1998) dukungan dari partai politik atas dukungan kepada 

kepala daerah menimbulkan kosekuensi kesepakatan antara calon kepala 

daerah dan partai politik dalam pembiayaan kampanye yang terkadang 

mengabaikan ketentuan yang berlaku.  

Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilukada belum pernah 

dievaluasi secara serius baik Pemerintah Pusat maupun Dewan Perwakilan 

Rakyat. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pemilukada langsung di 

beberapa daerah di Indonesia memberikan beban keuangan sangat besar bagi 

daerah. Fenomena politik uang dalam pemilukada perlu dicermati lebih jauh. 

Dugaan potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 

akan meningkat ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatannya 
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pada periode pertama lalu maju kembali sebagai calon incumbent berada pada 

masa titik krusial, mengingat mereka harus berkompetisi lagi agar tidak 

terpental tampuk kekuasaannya. Sebagai calon kepala daerah pada pemilihan 

umum kepala daerah (pemilukada), incumbent cenderung untuk melakukan 

“politisasi anggaran” (Ritonga dan Alam, 2010).  

Kompleksitas adalah kondisi dan beragamnya faktor-faktor yang ada 

di lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi 

(Khasanah, 2014). Kompleksitas dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai 

kondisi dimana terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda 

yang mempengaruhi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Semakin kompleks suatu pemerintahan dalam menjalankan kegiatan 

akan menyebabkan semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan. 

Semakin kompleks pemerintahan dibutuhkan pengungkapan yang lebih besar 

untuk membantu pembaca laporan keuangan memahami kompleksitas 

kegiatan yang dilakukan pemerintah (Hilmi, 2011).  

Kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan tahun sebelumnya atau 

periode sebeelumnya dapat teerjadi dan memungkinkan akan mempengaruhi 

terjadinya kesalahan kembali pada laporan keuangan periode selanjutnya. 

Kesalahanmungkin timbul dari adanyaketerlambatan penyampaian 

buktitransaksi anggaran oleh penggunaanggaran, kesalahan 

perhitunganmatematis, kesalahan dalampenerapan standar dan 

kebijakanakuntansi, kesalahan interpretasi fakta,kecurangan , atau kelalaian. 

Dalamsituasi tertentu, suatu kesalahanmempunyai pengaruh signifikan 

bagisatu atau lebih laporan keuanganperiode sebelumnya sehingga 

laporanlaporankeuangan tersebut tidak dapatdiandalkan lagi. 

Penelitian ini didasari oleh penelitian Kusuma dan Sutaryo, 2015 

tentang Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Budget 

Forecast Errors Pemerintah Daerah di Indonesia. Perbedaan antara penelitian 

ini dengan penelitian Kusuma dan Sutaryo, 2015 terletak pada variabel yang 

digunakan, tahun penelitian, dan sampel yang ada. Variabel yang digunakan 

pada penelitian ini memfokuskan pada variabel faktor non keuangan yaitu 
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dukungan politik, periode jabatan, kompleksitas pemerintah daerah, budget 

forecast errors tahun sebelumnya. Sampel pada penelitian ini yaitu Provinsi, 

Kabupaten / Kota Pemerintah Daerah di Indonesia pada tahun 2018. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan maka perlu dilakukan 

penelitian kembali dengan mengambil judul “Pengaruh Faktor Non Keuangan 

Terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah Daerah di Indonesia”. 

Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan rumusan 

permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 

1) Apakah dukungan politik mempengaruhi terjadinya Budget Forecast 

Errors? 

2) Apakah periode jabatan mempengaruhi terjadinya Budget Forecast 

Errors? 

3) Apakah kompleksitas pemerintah mempengaruhi terjadinya Budget 

Forecast Errors? 

4) Apakah Budget Forecast Errors tahun sebelumnya mempengaruhi 

terjadinya Budget Forecast Errors? 

2. METODE 

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Indonesia 

meliputi Provinsi, Kabupaten, Kota pada tahun 2018. Metode pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan 

beberapa kriteria yaitu Pemerintah Daerah yang melakukan PILKADA tahun 

2018 dan memili website pemerintah daerah yang dapat di akses dan memiliki 

data SKPD didalamnya.Sampel yang didapatkan pada penelitian ini sebanyak 

62 sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari situs Komisi Pemilihan Umum 

(kpu.co.id), website pemerintah daerah di Indonesia, dan Laporan Keuangan 

yang ada pada website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Analisis 

dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis analisis 

regresi linier berganda dengan uji F, uji t, dan koefisien determinasi yang 

diolah menggunakan program SPSS versi 21. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 1 

Hasil Uji Statistic Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Standard 

Deviation 

Dukungan Politik 62 0,0000 1,0000 0,423673 0,2563507 

Periode Jabatan 62 0,0000 1,0000 0,338710 0,4771345 

Komplesitas 

PemDa 

62 2,0000 49,0000 29,258065 8,5083093 

BFE t-1 62 -1,1129 0,0128 -0,012847 0,1425214 

BFE 62 -0,0869 0,0128 -0,011092 0,0236178 

Sumber: Output SPSS, 2020 

Berdasarkan tabel 1 yang ada diatas dijelaskan hasil analisis 

Statistic Deskriptif sebagai berikut: 

a. Variabel dependen Budget forecast errors  (BFE)  mempunyai rata-

rata sebesar -0.011092 nilai maksimum sebesar 0.0128 nilai minimum 

sebesar -0.0869 dan nilai standar deviation sebesar 0.0236178. Hal ini 

dapat dijelaskan bahwa variabel Budget forecast errors mempunyai 

nilai rata-rata yang rendah dibanding dengan standar deviation yang 

ada. Nilai rata rata pada variabel BFE yaitu -0.011092lebih kecil 

dibanding dengan standar deviasinya yaitu 0.0236178. 

b. Variabel independen Dukungan Politik (Politik) mempunyai rata-rata 

sebesar 0.423673,  nilai maksimum sebesar 1, nilai minimum sebesar -

0 dan nilai standar deviation sebesar 0.2563507. Hasil ini dapat 

dijelaskan bahwa variabel Dukungan Politik mempunyai nilai rata-rata 

yang tergolong tinggi yaitu naik sebesar 0.423673 atau 42% 

dibandingkan dengan nilai standar deviation yang ada yaitu 

0.2563607. 
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c. Variabel independen Periode Jabatan (Jabatan) mempunyai rata-rata 

sebesar 0.338710,  nilai maksimum sebesar 1, nilai minimum sebesar -

0 dan nilai standar deviation sebesar 0.4771345. Hasil ini dapat 

dijelaskan bahwa variabel Periode Jabatan mempunyai nilai rata-rata 

yang tinggi jika dibandingkan dengan nilai minimum dan mendekati 

dengan nilai standar deviation dapat ditarik kesimpulan bahwa periode 

jabatan memiliki nilai tinggi yaitu 0.66129 atau 66.13% (100%-

33.87%) yang menandakan bahwa pada penelitian ini banyak kepala 

daerah yang melakukan incumbent atau periode jabatan lebih dari satu 

kali. 

d. Variabel independen Kompleksitas Pemerintah Daerah (Kompleksitas) 

mempunyai rata-rata sebesar29.258065,  nilai maksimum sebesar 49, 

nilai minimum sebesar 2 dan nilai standar deviation sebesar8.5083093. 

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa variabel kompleksitas pemerintah 

daerah mempunyai nilai rata-rata yang tergolong tinggi dibandingkan 

dengan nilai standar deviation, nilai rata rata yaitu sebesar 29.258065 

lebih besar dibandingkan dengan standar deviationnya yaitu 

8.5083093. 

e. Variabel independenBudget forecast errors  Tahun Sebelumya (BFE 

T-1) mempunyai rata-rata sebesar-0. 012847,  nilai maksimum sebesar 

0.0128, nilai minimum sebesar -1.1129 dan nilai standar deviation 

sebesar 0.1425214. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa variabel 

Dukungan Politik mempunyai nilai rata-rata yang rendah karena 

mempunyai nilai negatif dan jika dibandingkan dengan nilai standar 

deviation juga lebih rendah. Nilai rata rata pada variabel BFE Tahun 

sebelumnya (BFE T-1) yaitu -0. 012847  lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai standar deviationnya 0.1425214. 
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3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Normalitas 

Pengujian noemalitas ada penelitian ini menggunakan Uji 

Kolmogorof-Smirnov. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada 

tabel 2 dibawah ini : 

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov z 1.137 Kesimpulan 

Nilai Signifikansi 0.151 Lolos Uji 

Normalitas 

Sumber: Output SPSS,2020 

Dari hasil pengujian menggunakan Uji Kolmogrov-smirnov 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.151 untuk model regresi 

lebih besar dari 0.05. hal ini menunjukkan bahwa data dalam 

penelitian ini berdistribusi normal. 

 

3.2.2  Uji Multikolinearitas 

Pada pengujian Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada nilai 

tolerance dan VIF. Jika nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10, maka 

dapat disimpulakn bahwa peenelitian yang dilakukan bebas dari 

multikolinearitas (Ghozali 2011:105). Hasil Uji Multikolinearitas 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Nilai Tolerance Nilai VIF Hasil Analisis 

Dukungan Politik 0.548 1.825 Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Periode Jabatan 0.593 1.686 Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 
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Komplesitas PemDa 0.890 1.124 Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

BFE t-1 0.925 1.081 Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Sumber : Output SPSS, 2020 

Berdasarkan tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa masing 

masing nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0.10. Dari tabel diatas dapat 

disimpulkan bahwa variabel dukungan politik, Periode Jabatan, 

kompleksitas pemerintah daerah, dan Budget forecast errors  tahun 

sebelumnya tidak terjadi multikolinearitas. 

 

3.2.3  Uji Heteroskesdastisitas 

Pada penelitian ini Uji Heteroskesdastisitas menggunakan Uji 

Glejser.  

Tabel 4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig Hasil Analisis 

Dukungan Politik 0,108 Lolos Uji 

Heteroskesdastisitas 

Periode Jabatan 0,188 Lolos Uji 

Heteroskesdastisitas 

Komplesitas PemDa 0,241 Lolos Uji 

Heteroskesdastisitas 

BFE t-1 0,579 Lolos Uji 

Heteroskesdastisitas 

Sumber: Output SPSS, 2020 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel 4 tersebut dapat 

dijelaskan bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai sig lebih 

besar dari (2-tailed) >0,05 (Ghozali,201:142:143). Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini bebas dari 

heteroskedastisitas. 

 

3.3 Uji Hipotesis 

3.3.1 Uji F 

Tabel 5 

Hasil Uji F 

Variabel F hitung F tabel Sig Keterangan 

Dukungan Politik, 

Periode Jabatan, 

Kompleksitas 

Pemerintah 

Daerah, Budget 

forecast errors  

tahun sebelumnya 

4,324 2,53 0,004 Signifikan 

Sumber: Output SPSS, 2020 

Hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung > 

F tabel yaitu 4,324 > 2,53 dan nilai signifikansi = 0,004 <α = 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa model regresi yang goodness of hit. Hasil 

tersebut juga menjelaskan variabel dukungan politik, perioe jabatan, 

kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh secara stimultan 

(bersama-sama) terhadap Budget forecast errors . 

 

3.3.2 Uji t 

Tabel 4.8 

Hasil Uji t 

Variabel thitung ttabel Sig Keterangan 

Dukungan Politik 3,811 2,002 0,000 Signifikan 

Periode Jabatan -3,212 2,002 0,002 Signifikan 
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Kompleksitas 

Pemerintah 

Daerah 

-1,902 2,002 0,062 Tidak 

Signifikan 

BFE T-1 1,475 2,002 0,146 Tidak 

Signifikan 

Sumber: Output SPSS, 2020 

Pada tabel diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Nilai thitung untuk Variabel Dukungan Politik sebesar 3,811 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 <0,05 sehingga H1 diterima, yang artinya 

Variabel Dukungan Politikberpengaruh terhadap Budget forecast 

errors. 

2) Nilai thitung untuk Variabel Periode Jabatan sebesar -3,212 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,002 <0,05 sehingga H2 diterima, yang artinya 

Variabel Periode Jabatan berpengaruh terhadap Budget forecast errors. 

3) Nilai thitung untuk Variabel Kompleksitas Pemerintah Daerah sebesar -

1,902 dan nilai signifikansi sebesar 0,062 >0,05 sehingga H3 ditolak, 

yang artinya Variabel Kompleksitas Pemerintah Daerah tidak 

berpengaruh terhadap Budget forecast errors. 

4) Nilai thitung untuk Variabel Budget forecast errors  Tahun Sebelumnya 

sebesar 1,475 dan nilai signifikansi sebesar 0,146 >0,05 sehingga H4 

ditolak, yang artinya VariabelBudget forecast errors  Tahun 

Sebelumnya tidak berpengaruh terhadap Budget forecast errors. 

 

1.3.3. Uji Koefisien Determinasi (Ajusted R2) 

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur 

besarnya kontribusi variabel independent dapat menjelaskan variabel 

dependennya. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada 

tabel 9dibawah ini : 
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Tabel 6 

Hasil Uji R2 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

1 0,482 0,233 0,179 

Sumber: Output SPSS,2020 

Berdasarkan table 8 di atas dapat diketahui bahwa nilai 

koefisien determinasi dengan adjusted-R2 sebesar 0.179. Hal ini 

menunjukkan bahwa 17.9% variasi variabel pada Budget forecast 

errors dapat dijelaskan oleh variabel Dukungan politik, periode 

jabatan, kompleksitas pemerintah daerah, dan Budget forecast errors  

tahun sebelumnya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor 

lain diluar model yang diteliti. 

 

3.4 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

3.4.1 Pengaruh Dukungan Politik Terhadap Budget Forecast  Errors.  

Pada hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu variabel 

dukungan politik pengujian menunjukan bahwa H1 ini diterima. 

Artinya bahwa jumlah dukungan partai politik berpengaruh positif 

terhadap Budget forecast Errors. Hasil dari pengujian ini sama dengan 

hipotesis yang sudah disebutkan bahwa semakin tinggi jumlah 

dukungan patai politik pada setiap calon yang mencalonkan sebagai 

anggota pada lembaga pemerintahan dan jumlah dukungan partai 

politik yang memenangkan kursi legislatif maka akan semakin tinggi 

tingkat kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Penelitian ini 

sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Brogan (2012) yang 

menyebutkan bahwa faktor politik, waktu siklus pemilu dan lembaga 

politik mempengaruhi perkiraan anggaran dimana Budget forecast 

errors  penelitian ini diketahui melalui tingkat kesalahan proyeksi 

anggaran dan penelitian Kusuma dan Sutaryo (2015) yang 
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menyebutkan bahwa semakin tinggi jumlah dukungan partai politik 

yang memenangkan kursi legislatif maka akan semakin tinggi tingkat 

kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. 

 

3.4.2 Pengaruh Periode Jabatan Terhadap Budget Forecast Errors. 

Pada hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu variabel 

periode jabatan pengujian menunjukan bahwa H2 ini diterima. Artinya 

bahwa jumlah dukungan periode jabatan berpengaruh negatif terhadap 

Budget forecast errors  atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah 

daerah. Diketahui bahwa masa jabatan atau periode jabatan pada 

kepala daerah itu dapat terjadi tidak hanya satu kali pencalonan atau 

satu periode, tapi kepala daerah dapat mencalonkan kembali dirinya 

menjadi calom incumbent pada satu periode selanjutnya secara 

berurutan. Dapat dikatakan bahwa semakin seringnya suatu kepala 

daerah mencalonkan kembali dirinya atau mencadi calon incumbent 

maka pengaruh terhadap kesalahan proyeksi anggarannya semakin 

besar, dikarenakan incumbent rentan melakukan kecurangan yang 

dapat menyebabkan budget foreccast errors pemerintah daerah dapat 

dilihat dari banyaknya dana bantuan sosial yang dikeluarkan pada 

masa pemilu. Dapat diperkirakan akan terjadi peningkatan potensi 

penyimpangan APBD yang dilakukan kepala daerah setelah masa 

periode pertama, kemuadian mencalonkan dirrinya kedua kalinya pada 

jabatan yang sama pada periode selanjutnya. Penelitian ini 

mengasilkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fauziah, Harsanti, Budiman (2019) yang menyebutkan bahwa periode 

jabatan berpengaruh terhadap kesalahan proyeksi anggaran (Budget 

forecast errors ). 
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3.4.3 Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Budget 

Forecast Errors. 

Pada hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu variabel 

kompleksitas pemerintah daerah pengujian menunjukan bahwa H3ini 

ditolak. Artinya bahwa kompleksitas pemerintah daerah mengenai 

banyaknya SKPD pada perangkat daerah tidak berpengaruh terhadap 

Budget forecast errors pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa 

kompleksitas pemerintah daerah yang tinggi maupun dengan 

komplesitas pemerintah daerah yang rendah dengan diukur dengan 

jumlah SKPD atau jumlah perangkat daerah yang ada pada suatu 

pemerintahan tidak mempengaruhi pada kesalahan proyeksi anggaran 

atau Budget forecast errors . Hasil pada penelitian ini sama dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Sutaryo (2015) yang 

menyatakan bahwa kompleksitas pemerintah daerah tidak berpengaruh 

terhadap kesalahan proyeksi anggaran. 

 

3.4.4 Pengaruh Budget Forecast Errors  Tahun Sebelumnya Terhadap 

Budget Forecast Errors. 

Pada hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu variabel budget 

forecast erros tahun sebelumnya pada pemerintah daerah pengujian 

menunjukan bahwa H4ini ditolak. Artinya kesalahan yang terjadi pada 

pencatatan atau penganggaran yang sudah direncanakan oleh 

pemeritah daerah setiap periodenya tidak memberikan pengaruh jika 

ada kesalahan proyeksi anggaran pada periode selanjutnya. Kesalahan 

proyeksi anggaran dapat terjadi jika disebabkan oleh banyak faktor 

yang menjadikan bahwa kesalahan proyeksi anggaran pada periode 

sebelumnya dapat mempengaruhi kesalahan proyeksi anggaran periode 

selanjutnya. Faktor yang memungkinkan dapat mempengaruhi 

kesalahan proyeksi anggaran adalah pertumbuhan pendapatan atau 

belanja jika dilihat dari faktor keuangan, adanya Periode Jabatan dan 
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pengaruh partai politik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada 

pemerintah daerah juga akan melakukan audit pada laporan yang akan 

di setujui untuk mengurangi potensi kesalahan proyeksi anggaran. 

Pada penelitian ini berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Lilis Susanti (2018) yang menghasilkan bahwa Kesalahaan 

Proyeksi Anggaran tahun sebelumny berpengaruh terhadap kesalahan 

proyeksi anggaran pada tahun selanjutnya. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilalukan mengenai dukungan 

politik, periode jabatan, kompleksitas pemerintah daerah, dan kesalahan 

proyeksi anggaran tahun sebelumnya terhadap Budget Forecast Errors  

Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2018, hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel Dukungan Politik berpengaruh terhadap Budget Forecast 

Errors  (Kesalahan Proyeksi Anggaran). 

2. Variabel Periode Jabatan berpengaruh terhadap Budget Forecast 

Errors  (Kesalahan Proyeksi Anggaran). 

3. Variabel Kompleksitas Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap 

Budget Forecast Errors  (Kesalahan Proyeksi Anggaran). 

4.  Variabel Kesalahan Proyeksi Anggraran Tahun Sebelumnya tidak 

berpengaruh terhadap Budget Forecast Errors  (Kesalahan Proyeksi 

Anggaran). 

4.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang melekat pada penelitian ini, saran bagi 

peneliti selanjutnya adalah: 
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1. Memperpanjang periode penelitian, agar diperoleh sampel yang 

lebih banyak. 

2. Menambahkan variabel lain seperti variabel faktor-faktor 

keuangan yang mempengaruhi Budger Forecast Errors. 

3. Sebaiknya untuk masa jabatan kepala daerah pada tiap tiap daerah 

diberikan batasan untuk masa jabatannya memberikan maksimal 2 

periode supaya untuk meminimalisir terjadinya budget forecast 

errors. 
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