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P~nqelolaan angqaran pendapatan dan bel~nja daerah n121~qqLlna

k~n £i6tem ~nggaran berimbang dan dirlamis~ artinya t12rus ada 
kS5silnbBngan ~natara basarnya pengeluar~n der1qan kemaBlpua~ 

penyediaarl dana atau darla yang tersedia --yar·lg selalt,\ diusahaka~ 

agar terus meningkat jumlahnya-- se5uai derlqan k8butul-jdn penlban
glJnan. Oleh 6eb~b itu prinsip dasar yang harus tSY"U5 dipeganq 
te(:Juh .,";\dalah bukt-:<.n ~;ema't.E.'\"-rnatH fBE?!l'1C]use:\hi::\kan l::iclanyEI p£?n.inqk2.tan 
jumlah penerimaarl rlamun yang lebih penting adalah baqaim0nd aq~r· 

anggaran yang ter"sedia tsrsebu·t dapat dikelola secara e·fisien 
darl tepat sasar"an. Salah satu (':ara yang dianju,"kan oleh G~rbl.lt 

adalah mengendalikan biaya yang dikeluarkarl~ m€~nqur~ngi bi8ya 
yang. dikeluarkan, men~apai perlggunaarl kapasitas pl-oduksi seeko
nomis murlgkin, :nempermudah pengambilarl keputusarl Inenqenai invps
tasi modal dan sumber-~llmbernya~ 

Tuj uari dan manfi:\at penel i t.h::Hl ad~d a h uo tu k mp.ngEd.:2ihui es eb e r-c e

pa besar kebutuhan urltuk pengeluaran rutin salama lirna tahun~ 

mengetahui seberapa	 besar kebutuhan barang rutin, seberapa 
kebutuhan b.r~ng rutirl tahun selanJutnya dan sebagai sar~l~a 

m~mpe~·baiki pengalolaarl darl perlg8ndalian ~nggdrar,. KesirnpLllahrlya 
adalah profil pengeluaran rutin salama lima .tatlun n~ik rata-rata 
21,83% selnar'ltara PAD dal~m waktu yang sama n~ik rata-rata 21,87% 
sehingga dari angka	 kasar ini ffi9nunjukkan bahwa kerlaikan PAD 
tida.~lah memb€ri 11ilai tambah yang berarti hagi perkembangan
d~er-ah karena terssdot ke pengeluaran rutin~ Rata-rata pengelua
r~rl rutin tiap tahun nlencapai Rp~8076346~13 (tllm ribuan r·upi.ah) 
dan total 5ebeMar Rp.40381730,67 (dim ribuan ruplah). Untuk 
bel.anj ~ barang '.... ata-r·,;'ta tiap tahuTl nai k e e be e e r- 1.8,41% dengan 
total belanj .. selamC\ lima tC\hLln adC\lah np.llT357B7,3.1 (dal,am 
ribuan rp) dan rata-rat~ tiap tahun m~mbelanjak~n barang sebesar 
Rp.234715,5 (dalam ribuan rp). Hasil pempradiksian untuk pgnge
ILl~ran rutin untuk tahun anggC\ran 1993'94 adalah Rp.8076346 
(dalam ribuan rp)	 semen tara untuk tatlun 1994'95 adalah 
Rp.740244,1 (dalam ribuan rp)~ Prediksi anqgar~n rutin tahun 
1993/94 = Rp.2347157,4 (ribuan rp), Th 94/95 - Rp.2307069,B 
(ribLlan rupiah). 
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