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ABSTRAK

APBD adalah pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya terkandung
pengeluaran dan pendapatan daerah yang dicatat dan dikelola guna
mensejahterakan masyarakat daerah tersebut. Pemerintahan daerah menjadi
komponen penting dalam pelaksanakan APBD tersebut. Dimana pelaksanaan
APBD diserahkan kepada pemerintahan daerah agar supaya pemerintah daerah
lebih leluasa dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya dan potensi di
daerah sesuai dengan kebutuhan serta arah pembangunan daerahnya Guna
tercapainya kesejahteraan masyarakat daerah.

Pelaksanaan APBD kota Bandar Lampung masih melakukan upaya-upaya
dalam meningkatkan jumlah pendapatan di daerahnya untuk memenuhi
pengeluaran operasional dan untuk menggerakkan pembangunan, pemberdayaan
masyarakat dan pelayanan publik. Belanja daerah kota Bandar Lampung masih
harus disesuaikan lagi dengan skala prioritas pembangunan bukan hanya berfokus
pada belanja pegawai tetapi seperti pembagunan saran dan prasarana untuk publik.
Sedangkan pelaksanaan anggaran dalam Islam menitik beratkan pada kepentingan
ummat (masyarakat). Salah satunya mengatur pengeluaran dan penerimaan
pemerintah untuk menjaga meningkatkan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan
masyarakat sehingga terpenuhi nya kebutuhan, terjaminnya kehidupan serta
terdistribusikan pendapatan kepada masyarakat yang akan meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Peneliti bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan kebijakan
APBD di Kota Bandar Lampung dan pandangan islam terhadap pelaksanaan
anggaran. Adapun metode pengumpulan data yakni mengumpulkan data-data
primer seperti melakukan wawancara dan data sekunder yang berasal dari
laporan-laporan atau karya tulis yang kemudian diolah secara sistematis dan
kategoris, juga menggunakan metode analisa metode berfikir deduktif. Dengan
menggunakan metode-metode diatas diharapkan dapat memperjelas gambaran
umum tentang pelaksanaan APBD di Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pelaksanaan APBD di Kota Bandar
Lampung masih terdapat banyak kendala/masalah seperti kurang nya sosialisasi
akan pajak dan retribusi, masih adanya tunggakan pajak, kurang optimalnya
petugas pengelola adminitrasi dan dalam belanja daerah pemerintah kota masih
terlalu fokus terhadap belanja pegawai sehingga anggaran untuk belanja yang lain
masih terlalu kecil pembagiannya. Dalam Islam Anggaran haruslah berpusat pada
kepentingan masyarakat umum seperti terpenuhi kebutuhan, jaminan sosial,
distribusi kekayaan bagi masyarakat serta efesiensi dan efektifitas sebagai
landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah dengan penentuan skala
prioritas sehingga tidak terjadinya defisit terhadap angaran.


