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Abstrak - Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui  

besaran pengaruh koordinasi terhadap penyerapan anggaran 
APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Enrekang, 2) Untuk mengetahui besaran pengaruh kesatuan 
komando terhadap penyerapan anggaran APBD Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang, 3) Untuk 
mengetahui besaran pengaruh koordinasi dan kesatuan 

komando yang secara bersama-sama mempengaruhi 
penyerapan anggaran APBD Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Enrekang . Populasi diambil dari 
seluruh Aparatur Sipil Negara di 2 Satuan SKPD Pemerintah 

Kabupaten Enrekang yakni Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah yang berjumlah 40 orang Melihat jumlah populasi 
yang tidak terlalu banyak maka penentuan sampel dalam 

penelitian ini adalah mengambil keseluruhan populasi untuk 
dijadikan sampel. Teknik pengumpulan datanya adalah 

observasi, wawancara, kuisioner dan studi dokumentasi. 
Tekhnik analisis datanya yaitu Analisis regresi linear 

berganda, Analisis Koefisien Determinasi (R2) dan Analisis 
Pengujian Hipotesa (Uji T dan Uji F). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Koordinasi berpengaruh positif 

terhadap penyerapan APBD sebesar 0,000 (4.322 > 1.688). 
Kesatuan Komando berpengaruh positif terhadap 

penyerapan APBD sebesar 0,040 (2.137 > 1.688). Kordinasi 
dan kesatuan komando secara bersama-sama berpengaruh 

positif terhadap penyerapan APBD dengan nilai Fhitung lebih 
besar dari nilai Ftabel (31.330 > 2,89). 

.  
 

Kata Kunci : Koordinasi, Kesatuan Komando. 

I. PENDAHULUAN 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah  maka menjadi tanggung jawab bagi setiap 
daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-
masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah 

sendiri maka  setiap  daerah  harus dapat menghimpun 
dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang 
berkelanjutan.  Pembangunan  akan  berjalan baik jika 

didukung  biaya dan sumber daya manusia yang baik 
pula. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat 
perencanaan dan sebagai  alat pengendalian. Anggaran 

sebagai  alat  perencanaan mengindikasikan  target yang 
harus dicapai oleh  pemerintah, sedangkan anggaran 
sebagai  alat pengendalian mengindikasikan alokasi 
sumber dana publik yang  disetujui legislatif untuk 

dibelanjakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja  

Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang 

digunakan oleh  pemerintah dalam menjalankan roda 
pemerintahan. Melalui  data  rekening  belanja yang 
terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi  

pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah 
dibuat dapat   berperan sebagai  pengendali terhadap 
pelaksanaan kegiatan pemerintah. 

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan menyusun anggaran yang kemudian 
dijadikan pedoman dalam   menjalankan berbagai 
aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis  

rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau 
kegiatan yang  dinyatakan dalam bentuk angka-angka 
rupiah untuk suatu jangka waktu  tertentu. Anggaran 

dalam Pemerintah Daerah biasa  disebut dengan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).  
Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan 

Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada 
tahun anggaran yang berkenaan harus  dianggarkan 
dalam APBD. APBD  merupakan  satu -kesatuan yang 

terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan  
pembiayaan daerah. Menurut Halim (2004 : 15) : 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

adalah suatu Anggaran daerah yang memiliki unsur-
unsur sebagai berikut : rencana kegiatan suatu daerah, 
beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber 

penerimaan yang merupakan target minimal untuk 
menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-
aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang 

merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran 
yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang 
dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, 
yaitu biasanya 1 (satu) tahun. Pengkoordinasian  adalah 

setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari 
pekerjaan organisasi, karena itu masing-masing 
pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan 

diarahkan untuk mencapai tujuan. Tanpa koordinasi 
tugas dan pekerjaan dari setiap individu karyawan maka 
tujuan organisasi tidak akan tercapai. Koordinasi itu 

sangat penting di dalam suatu organisasi. (Fayol, 2008). 
Kesatuan komando adalah setiap bawahan 

seharusnya hanya menerima perintah dari seorang 

atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu 
atasan saja. Jika terlalu banyak Atasan yang 
memberikan perintah, maka karyawan yang 

bersangkutan akan sulit untuk membedakan 
prioritasnya. Hal ini juga akan menimbulkan 
kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang 
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diberikannya. (Fayol, 2008). Dalam  struktur Anggaran 

Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD), pengeluaran 
pemerintah yang mendukung dalam pembangunan  
kesejahteraan masyarakat  tercermin  dalam  belanja  

modal.  Pelaksanaan  belanja  modal  tersebut dalam  
rangka peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah, 
yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan,  
pendidikan, air bersih, dan transportasi, serta 

infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi, dan fasilitas  
umum  lainnya. Sebagai negara yang sedang  giat 
membangun, peran pemerintah sangat  dibutuhkan 

untuk memberikan dorongan yang lebih  kuat  dan 
cepat  bagi pergerakan roda perekonomian. Peran 
pemerintah disini dapat dinyatakan dalam bentuk  

mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah dan 
sumber daya manusia yang memberikan manfaat 
terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana 

jika segala sesuatunya dilakukan secara efektif dan 
efisien. Tetapi pada kenyataannya masih terjadi 
rendahnya penyerapan anggaran seperti yang terjadi 

pada instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Enrekang, dimana penyerapan  anggarannya 
masih  rendah  dan  mendapat  raport  merah, serapan 

anggaran yang  di peroleh masih dibawah 90%. Hal ini 
bisa dilihat pada data belanja modal di Dinas 
Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang 

Tahun 2014-2015 pada Tabel 1. 
Tabel 1. Data Belanja Modal Di Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Kabupaten Enrekang Tahun 

2014-2015 

Tahu

n 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

Persenta

se (%) 

2014 
28.279.870.560

,00 

19.970.151.387

,00 
70,61 

2015 
31.480.952.855

,00 

25.059.991.701

,00 
70,60 

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Dan    
Kebudayaan Kabupaten Enrekang, 2016. 

 
Tabel 1 menunjukkan data kelompok belanja 

modal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Enrekang, bahwa penyerapan realisasi belanja modal 
dari Tahun 2014 dan 2015 masih dibawah  90%, hal ini 
pun menjadi permasalahan yang melanda Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Ada 
bermacam penyebab yang menimbulkan seretnya 
penyerapan anggaran di daerah, mulai dari masih: 1). 

adanya kegamangan aparat pengelola anggaran di 
tingkat instansi, 2). lambatnya koordinasi Juknis yang 
diterbitkan Kementerian terkait ke Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang, 3). lambatnya 
pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, 4) 
kelemahan dalam sistem pengendalian intern di bidang 
pengadaan barang dan jasa karena di  bidang  

penatausahaan keuangan  PPTK menjalankan  peran  
yang  sama dengan PPK-SKPD, maka sering kali 
dijumpai  PPTK  yang merasa  berhak  untuk berperan 

sebagai PPK pada Unit Kerja SKPD. Keinginan PPTK 

yang demikian itu berbenturan dengan fungsi PPK dan 
fungsi Pejabat Pengadaan Barang/jasa. Melihat uraian 
diatas maka terindikasi bahwa diduga faktor lambatnya 

penyerapan anggaran APBD pada beberapa instansi di 
karenakan adanya problematika pada aspek koordinasi 
dan kesatuan komando pada kinerja manajerial dari 
Unit SKPD yakni PPTK yang belum maksimal. Maka 

berdasarkan  uraian  latar belakang permasalahan di 
atas, maka peneliti perlu untuk melakukan penelitian 
mengenai “Pengaruh Koordinasi dan Kesatuan 

Komando Terhadap Penyerapan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Enrekang” dengan tujuan  Untuk 

mengetahui  besaran pengaruh koordinasi terhadap 
penyerapan anggaran APBD Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Enrekang, Untuk mengetahui 

besaran pengaruh kesatuan komando terhadap 
penyerapan anggaran APBD Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Enrekang dan Untuk 

mengetahui besaran pengaruh koordinasi dan kesatuan 
komando yang secara bersama-sama mempengaruhi 
penyerapan anggaran APBD Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Enrekang. 
Selanjutnya, Koordinasi adalah proses 

pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan 

pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-
departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu 
organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan 

efektif (Handoko 2003:195). Sedangkan menurut 
Manulang (2001:72) koordinasi adalah usaha 
mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar 
tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal 

mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara 
keseluruhan, dengan adanya koordinasi akan terdapat 
keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam 

mencapai tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa kordinasi merupakan proses pengintegrasian 
tujuan dan aktivitas didalam suatu perusahaan atau 

organisasi agar mempunyai keselarasan didalam 
mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan kordinasi ini 
diartiakan sebagai suatu usaha kearah keselarasan kerja 

antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi 
kesimpang siuran , tumpang tindih. Hal ini berarti 
pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. 
Fayol (1992) mengemukakan bahwa setelah 

dilakukan pendelegasian wewenang dan pembagian 

pekerjaan kepada para karyawan oleh manajer, langkah 
selanjutnya adalah pengkoordinasian. Setiap bawahan 
mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan  

perusahaan, karena itu masing-masing pekerjaan 
bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan 
untuk mencapai tujuan. Tanpa koordinasi tugas dan 

pekerjaan dari setiap individu karyawan maka tujuan 
perusahaan tidak akan tercapai. Koordinasi itu sangat 
penting di dalam suatu organisasi. 

Dari beberapa definisi di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa pengkoordinasian adalah  usaha 
untuk mengatur para karyawan agar bekerja secara 
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teratur, sinkron dan selaras agar pekerjaan tersebut 

dapat dilakukan secara efektif dan tujuan dari 
organisasi tersebut dapat tercapai. Supaya semua tugas, 
kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran 

yang diinginkan. Menurut Terry (Hasibuan, 2009 : 49) 
ada beberapa tipe-tipe koordinasi, antara lain :  
1. Koordinasi Vertikal adalah kegiatan-kegiatan 

penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan 

terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan 
kerja yang ada di bawah dan tanggungjawabnya.  

2. Koordinasi Horizontal  adalah mengoordinasikan 

tindakan-tindakan atau  kegiatan-kegiatan 
penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap 
kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang 

dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat 
organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi 
horizontal dibagi atas interdisciplinary dan 

interralated. Interdisciplinary adalah suatu 
koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan 
tindakan-tindakan, mweujudkan, dan menciptakan 

disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain 
secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang 
sama tugasnya. Interrelated adalah koordinasi antar 

badan (instansi) atau unit-unit yang fungsinya 
berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain 
saling bergantungan atau mempunyai kaitan baik, 

cara intern maupun ekstern yang levelnya setara. 
Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai 

berikut:  
1. Kesatuan Tindakan Pada hakekatnya koordinasi 

memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi 
atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan 

diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan 
organisasi lainnya agar anggota atau satuan 
organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. 

Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah 
inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, 
berarti bahwa pemimpin harus mengatur 

sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap 
kegiatan individu sehingga terdapat adanya 
keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan 

tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari 
pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang 
baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan 

bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai 
dengan waktu yang telah dirncanakan.  

2. Komunikasi Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari 

koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam 
organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan 
rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh 

adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah 
satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam 
menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan 

komunikasi berasal dari perkataan communicare, 
yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti 
berpartisipasi ataupun memberitahukan” Dalam 
organisasi komunikasi sangat penting karena dengan 

komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi 
dan pimpinan memberitahukan tugas kepada 

karyawan harus dengan komunikasi. Dengan 

demikian komunikasi merupakan hubungan antara 
komunikator dengan komunikan dimana keduanya 
mempunyai peranan dalam menciptakan 

komunikasi. 
Menurut winardi (2000:39) ciri-ciri koordinasi 

yaitu: 1). Seorang pimpinan merupakan orang yang 
bertanggung jawab terhadap koordinasi dengan baik, 

dibutuhkan kerja sama dari setiap komponen 
organisasi. 2). Adanya proses yang berkesinambungan, 
sebab koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang 

bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan 
sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. 3). 
Koordinasi adalah konsep yang ditetapkan dalam 

kelompok, bukan terhadap usaha individu, sejumlah 
individu yang bekerja sama menghasilkan suatu usaha 
kelompok yang benar-benar dikerjakan dengan baik 

akan menghasilkan pekerjaan organisasi secara 
keseluruhan dengan baik pula. 4). Konsep kesatuan 
tidakan. Pimpinan harus dapat mengatur usaha dari tiap 

kegiatan indivdu sehingga adanya keserasian dalam 
mencapai hasil. 5). Seorang pemimpin merupakan 
orang yang bertanggung jawab terhadap koordinasi. 

untuk dapat menjalankan koordinasi dengan baik, 
dibutuhkan suatu kerjasama dari setiap komponen 
organisasi. 

Koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai 
cara. Empat cara utama dalam usaha memelihara 
koordinasi adalah: 1). Mengadakan pertemuan resmi 

antara unsur-unsur atau unit yang harus 
dikoordinasikan. Dalam pertemuan ini, dibahas dan 
diadakan pertukaran pihak-pihak yang bersangkutan 
dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan 

begandengan dalam mencapai suatu tujuan. 2). 
Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia 
koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-

kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasan atau 
bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan.  3). 
Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas 

masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu 
diberikan setiap unit untuk dipedomani dalam 
pelaksanaan tugas masing-masing. 4). Pimipan atau 

atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan 
bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, 
konsultasi dan pengarahan. (Manulang,2001:72). 

Berikutnya, Pengarahan adalah fase kerja 
manajemen, dimana manajer berusaha memotivasi, 
membina komunikasi, menangani konflik, kerja sama, 

dan negosiasi (Marquis dan Huston, 2010). Pengarahan 
yang efektif akan meningkatkan dukungan perawat 
untuk mencapai tujuan manajemen keperawatan dan 

tujuan asuhan keperawatan (Swanburg, 2000). 
Pengarahan dilakukan oleh para pimpinan bisa secara 
individu maupun secara kelompok. Organisasi yang 

tahu manfaat pengarahan ini selalu melakukan secara 
rutin dengan maksud menjalin komunikasis ecara 
vertical maupun horizontal, sehingga dapat 
mendiskusikan pemecahan masalah secara efektif 

(Mortimer, 1996). Fungsi pengarahan selalu berkaitan 
erat dengan perencanaan kegiatan keperawatan di 
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ruang rawat inap dalam rangka menugaskan perawat 

untuk melaksanakan mencapai tujuan yang telah 
ditentukan. Kepala ruangan dalam melakukan kegiatan 
pengarahan melalui: saling memberi motivasi, 

membantu pemecahan masalah, melakukan 
pendelegasian, menggunakan komunikasi yang efektif, 
melakukan kolaborasi dan koordinasi (Swanburg, 
2000). Definisi fungsi pengarahan  secara sederhana ( 

Handoko, 2001 : 25) adalah untuk membuat atau 
mendapatkan para karyawan melakukan apa yang 
diinginkan, dan harus mereka lakukan. Menurut Henry 

Fayol (Tanjung, 1999 : 81) mengemukakan bahwa 
pengarahan dilakukan untuk memberikan arahan 
kepada Sumber Daya Manusia sebagai pegawai di dalam 

suatu organisasi atau perusahaan agar pegawai tersebut 
mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Menurut 
George R. Terry (Hasibuan, 2009 :183)  pengarahan 

adalah membuat semua anggota kelompok agar mau 
bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah 
untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan 

usaha-usaha pengorganisasian.  
Noor (2013: 18) mengemukakan pengarahan, 

adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua 

anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran 
sesuai dengan perencanaan  manajerial dan usaha-usaha 
organisasi. Sedangkan Fayol (2008) manyatakan 

pengarahan (commanding) merupakan fungsi terpenting 
dan paling dominan dalam  proses manajemen. Fungsi 
ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, 

dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka 
proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai. 
Namun, penerapan fungsi ini sangat sulit,rumit dan 
kompleks karena keinginan karyawan tidak dapat 

dipenuhi sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena  
karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, 
perasaan, harga diri, cita-cita dan lain-lainnya. Fayol 

(1992) manyatakan bahwa fungsi pengarahan 
(commanding) merupakan fungsi yang dapat diterapkan 
setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika 

fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam 
merealisasi tujuan bisa dimulai. Peneliti menyimpulkan 
bahwa fungsi pengarahan adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh pimpinan di dalam suatu organisasi 
untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala 
kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksananakan 

suatu kegiatan usaha. 
Selanjutnya Fayol (1992) mengemukakan  

prinsip-prinsip manajemen terdiri dari 14 prinsip, yaitu 

sebagai berikut: 
1) Pembagian Kerja (Division of Labor). Pembagian 

kerja harus dipikirkan agar mengarah pada 

spesialisasi. Semakin seseorang terspesialisasi, 
semakin efisien dan efektif orang tersebut 
melaksanakan pekerjaan. 

2) Otoritas/Wewenang (Authority). Dalam pelaksanaan 
tugas, manager harus memberi perintah kepada 
bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan. Meskipun 
manajer memiliki otoritas untuk memerintah, ia 

tidak akan selalu mendapat respons yang positif 
dari bawahan. Hal ini dapat terjadi jika ia tidak 

memiliki otoritas pribadi, misalnya keahlian yang 

sesuai. 
3) Disiplin (Discipline). Anggota organisasi harus patuh 

pada aturan dan kesepakatan yang menjadi rambu-

rambu organisasi. Menurut Henry Fayol, disiplin 
merupakan hasil kepemimpinan yang baik di semua 
jenjang organisasi. Contohnya, tiap tahun diberikan 
penghargaan pada pegawai yang selalu hadir tepat 

waktu dan memberi teguran kepada pegawai yang 
bermalas-malasan. 

4) Kesatuan Perintah (Unity of Command). Setiap 

karyawan hanya mendapat satu perintah untuk 
suatu pekerjaan. Henry Fayol mengatakan kalau 
seorang karyawan harus bertanggung jawab kepada 

beberapa atasan akan dapat mengakibatkan 
petunjuk yang bertentangan dan otoritas yang 
membinggungkan. 

5) Kesatuan Arah (Unity of Direction). Kegiatan-
kegiatan dalam organisasi yang mempunyai tujuan 
sama sebaiknya ditangani seorang manajer dengan 

satu perencanaan saja. Sebaiknya, pada suatu 
perusahaan jangan sampai satu pekerjaan ditangani 
oleh dua orang karena bisa mengakibatkan 

kesimpangsiuran. 
6) Mengutamakan Kepentingan Bersama di atas 

Kepentingan Pribadi (Subordination of Individual 

Interest to the Common Good). Pada setiap 
organisasi, kepentingan organisasi secara 
keseluruhan harus lebih penting dibanding 

kepentingan perorangan. 
7) Pemberian Upah (Renumeration). Pemberian balas 

jasa harus adil, baik untuk karyawan maupun untuk 
perusahaan. 

8) Pemusatan atau Sentralisasi (Centralization). 
Pengambilan keputusan yang banyak menggunakan 
pertimbagan atasan disebut sentralisasi. Sebaliknya, 

pengambilan keputusan dengan menampung aspirasi 
bawahan disebut desentralisasi. Henry Fayol 
percaya bahwa manajer harus memikul tanggung 

jawab terakhir, tetapi ia harus member otoritas 
yang cukup agar bawahan dapat mengembangkan 
diri. Namun, yang terpenting adalah menentukan 

jenjang sentralisasi atau desentralisasi yang terbaik. 
9) Jenjang Jabatan (The Hierarchy). Jenjang jabatan 

dalam suatu organisasi sering digambarkan dengan 

garis-garis yang rapi dalam bagan organisasi. Bagan 
ini menunjukkan kedudukan manajer dari puncak 
sampai ke jenjang bawah. 

10) Tata Tertib (Order). Sarana dan manusia harus 
berada di tempat yang tepat dan pada waktu yang 
tepat. Khususnya manusia. Manusia harus berada 

pada pekerjaan yang cocok baginya. 
11) Kesamaan (Equity). Para manajer harus bersahabat 

dan adil terhadap semua bawahannya. 

12) Kestabilan Staff (Stability of Staff). Perputaran 
karyawan yang terlalu sering tidak baik bagi 
kelancaran kegiatan perusahaan. 

13) Inisiatif (Initiative). Bawahan harus diberi kebebasan 

untuk membuat dan menjalankan rencananya, 
walaupun bisa saja ada kesalahan. 
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14) Semangat Korps (Esprit de Corps). Menggalakkan 

semangat kerja sama kelompok dapat menimbulkan 
rasa bersatu. Menurut Henry Fayol, faktor sekecil 
apapun dapat membantu  menumbuhkan semangat. 

Ia menyarankan untuk lebih menggunakan 
komunikasi lisan daripada tertulis atau komunikasi 
formal sepanjang hal itu memungkinkan. 

Berikutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah 
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. yang dimaksud daerah di sini adalah 
pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah 

otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. karena 
pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah 

(pusat) maka keuangan daerah merupakan bagian tak 
terpisahkan dari keuangan negara.  

Menurut Halim (2004 : 15) : Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu 
Anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai 
berikut : rencana kegiatan suatu daerah, beserta 

uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan 
yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-
biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, 

dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal 
pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis 
kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk 
angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun. 

Menurut Halim (2004), ruang lingkup keuangan daerah 
terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan 
kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk 

dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 
barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan 

daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD). 

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana 

operasional keuangan Pemda, di mana pada satu pihak 
menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-
tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan 

proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran 
tertentu, dan dilain pihak menggambarkan perkiraan 
dan sumber-sumber penerimaan daerah guna 

menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. 
Sebelumnya, yaitu pada era orde lama, terdapat pula 
definisi APBD. APBD adalah rencana pekerjaan 

keuangan (financial workplan) yang dibuat untuk suatu 
jangka waktu ketika badan legislatif (DPRD) 
memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala 

daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan 
rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang 
menjadi dasar (grondslag) penetapan anggaran, dan yang 
menunjukkan semua penghasilan untuk menutup 

pengeluaran tadi. 
 

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan  metode penelitian yang 
digunakan adalah kuantitatif. Adapun jenis penelitian ini 
dirancang yaitu Penelitian Eksplanasi, untuk 

menganalisis pengaruh  koordinasi dan  kesatuan 
komando terhadap penyerapan APBD Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2007) yang 

menyatakan bahwa jika jumlah sampel kurang dari 100 
maka lebih baik diambil semua, tetapi jika jumlah 
sampel lebih dari 100 maka lebih baik diambil antara 

10-15 persen dari jumlah populasi ataupun tergantung 
dari kemampuan peneliti. Adapun sampel yang 
dijadikan sebagai responden didistribusikan 

berdasarkan  tiap bidang kerja yang ada pada 2 instansi 
terkait pengelolaan APBD sebanyak 40 orang sebagai 
responden.  

Adapun tekhnik pengumpulan data yaitu 

wawancara, observasi, kuisioner, dan studi 
kepustakaan, sedangkan tekhnik analisis data yaitu 
analisis data regresi linear berganda, analisis koefisien 
determinasi, pengujian hipotesis. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Koordinasi dan Kesatuan Komando 
Terhadap Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Enrekang. 
1. Pengaruh koordinasi terhadap penyerapan APBD 

Hipotesis pertama  (H1) menyatakan bahwa 
Kordinasi berpengaruh positif terhadap penyerapan 
APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten 
Enrekang. Hasil pengujian statistik secara parsial 

menunjukkan nilai signifikasi regresi variabel 
Koordinasi sebesar 0,000 nilai ini signifikan pada 
tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini dipertegas dengan 

perhitungan perbandingan nilai Thitung dan Ttabel 
(4.322 > 1.688). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh 
koordinasi dari seluruh komponen organisasi  yang 

baik/tinggi akan berpengaruh terhadap penyerapan 
APBD di Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan 
Kabupaten Enrekang berbasis kinerja yang baik/tinggi, 

demikian sebaliknya bila tingkat koordinasi dari seluruh 
komponen organisasi rendah/buruk maka penyerapan 
APBD akan rendah/buruk. Menurut Manulang 

(2001:72) koordinasi adalah  usaha mengarahkan 
kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk 
memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk 

mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, dengan 
adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas 
diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasi. 
2. Pengaruh kesatuan komando terhadap penyerapan 

APBD. 

Hipotesis kedua  (H2) menyatakan bahwa 
Kesatuan Komando berpengaruh positif terhadap 
penyerapan APBD pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan  Kabupaten Enrekang. Hasil pengujian 

statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikasi 
regresi variabel Koordinasi sebesar 0,040 nilai ini 
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signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini 

dipertegas dengan perhitungan perbandingan nilai 
Thitung dan Ttabel (2.137 > 1.688). Hal ini 
menunjukkan bahwa pengaruh koordinasi dari seluruh 

komponen organisasi  yang baik/tinggi akan 
berpengaruh terhadap penyerapan APBD di Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang yang 
baik/tinggi, demikian sebaliknya bila tingkat koordinasi 

dari seluruh komponen organisasi rendah/buruk maka 
penyerapan APBD akan rendah/buruk. Menurut 
Manulang (2001:72) koordinasi adalah  usaha 

mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar 
tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal 
mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara 

keseluruhan, dengan adanya koordinasi akan terdapat 
keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam 
mencapai tujuan organisasi. 

Pengaruh positif menunjukkan bahwa perlu 
diterapkan dalam organisasi, maka proses manajemen 
dalam merealisasi tujuan bisa dimulai. Setiap bawahan 

seharusnya hanya menerima perintah dari seorang 
atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu 
atasan saja. Jika terlalu banyak atasan yang memberikan 

perintah, maka bawahan yang bersangkutan akan sulit 
untuk membedakan prioritasnya. Hal ini juga akan 
menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas 

yang diberikannya. Menurut Fayol (2008) masing-
masing pekerjaan bawahan harus disatukan, 
diintegrasikan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan. 

Tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap 
individu karyawan maka tujuan organisasi tidak akan 
tercapai. Koordinasi itu sangat penting di dalam suatu 
organisasi. 

3. Pengaruh koordinasi dan kesatuan komando secara 
bersama-sama terhadap penyerapan APBD. 

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa 

kordinasi dan kesatuan komando  berpengaruh positif 
terhadap penyerapan APBD di Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Hasil pengujian 

statistik secara simultan (bersama-sama) menunjukkan 
nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel (31.330 > 
2,89). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Korordinasi 

(X1) dan Kesatuan Komando (X2) secara simultan 
(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap 
variabel terhadap Penyerapan APBD (Y) pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. 
Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa koordinasi 
dan kesatuan komando dapat dijadikan sebagai aspek 

penentu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan penyerapan 
anggaran APBD secara maksimal. Hal ini dapat dilihat 

pada saat peneliti melakukan wawancara dengan 
responden yang menyatakan bahwa keterlambatan 
penerbitan petunjuk tekhnis (Juknis) dari Pemerintah 

pusat dalam hal Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan merupakan salah satu penghambat yang 
menjadi momok selama ini, dimana perencanaan telah 
dilaksanakan di daerah dalam hal ini dinas pendidikan 

dan kebudayaan tetapi dalam pelaksanaan harus 
menunggu petunjuk tekhnis sebagai dasar untuk acuan 

pelaksaaan kegiatan, sehingga apabila petunjuk tekhnis 

cepat turun maka pekerjaan kegiatan juga akan lebih 
cepat yang tentunya akan berdampak pada penyerapan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah akan terserap 

lebih maksimal sesuai dengan perencanaan awal. 
 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil 
pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Koordinasi  berpengaruh positif terhadap 
penyerapan APBD Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan  Kabupaten Enrekang. Dimana nilai 

signifikasi regresi variabel Koordinasi sebesar 0,000 
nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. 

2. Kesatuan Komando berpengaruh positif terhadap 

penyerapan APBD Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan  Kabupaten Enrekang. Dimana nilai 
signifikasi regresi variabel Kesatuan Komando  

sebesar 0,040 nilai ini signifikan pada tingkat 
signifikansi 0,05. 

3. Koordinasi dan Kesatuan Komando secara 
bersama-sama berpegaruh positif terhadap 

penyerapan APBD Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan  Kabupaten Enrekang. Dimana nilai 
statistik secara simultan (bersama-sama) 

menunjukkan nilai Fhitung lebih besar dari nilai 
Ftabel (31.330 > 2,89) 
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