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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran

Menurut National on Governmental Accounting (NCGA) yang saat ini

telah menjadi Governmental Accounting Standards Board (GASB), a budget is a

plan of financial operation embodying an estimated of proposed expenditures for

a given period of time and the proposed means of financing them.

Anggaran dapat diinterpretasi sebagai paket pernyataan perkiraan

penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau

beberapa periode mendatang, di dalam tampilan anggaran selalu disertakan data

penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu (Bastian, 2010). Pada

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, anggaran merupakan pedoman

tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan,

belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan Rupiah, yang disusun

menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam

bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam

bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang

menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi

mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas (Mardiasmo, 2009).
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Terdapat beberapa fungsi yang menghubungkan anggaran dengan

pemimpin dan para staf yang terkait di dalamnya. Menurut Mardiasmo (2009:63)

anggaran berfungsi sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam

kaitannya dengan fungsi perencanaan, anggaran merupakan tujuan/target

yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu. Dalam rangka

pencapaian rencana jangka pendek (sebagai bagian dari perencanaan jangka

panjang), maka manajemen perlu menyusun anggaran sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam

perencanaan:

- Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi

dan misi yang telah ditetapkan merupakan langkah awal yang

dilakukan instansi pemerintah dalam menjalankan perencanaan. Di

dalam LAKIP Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 ditetapkan

bahwa visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu

“Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat.”

Sebagai penjabaran visi tersebut, telah ditetapkan 6 Misi Kota

Bandung Tahun 2009-2013 yang merupakan gambaran mengenai cara

bagaimana visi akan dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Sedangkan sasaran
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adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai

dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk

mencapai visi dan misi kota Bandung Tahun 2009-2013 sebanyak 69

sasaran strategis.

- Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan

organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayannya. Dari

6 misi yang telah ditetapkan, terciptalah program-program kota

Bandung tahun 2009-2013 untuk mendukung misi-misi tersebut

sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai.

- Mengalokasikan dana pada berbagai program kota Bandung tahun

2009-2013 yang telah disusun.

- Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Misalnya pada LAKIP Pemerintahan Kota Bandung telah ditetapkan

sasaran untuk misi 1, yaitu meningkatnya kualitas hidup dan taraf

kesehatan masyarakat kota Bandung secara berkelanjutan. Indikator

kinerja adalah (1) indeks kesehatan, (2) Usia Harapan Hidup (UHH),

(3) angka kematian bayi, dan (4) jumlah kematian Ibu. Tingkat

pencapaian strateginya dinyatakan dalam satuan persentase.
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2. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool)

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari

adanya overspending, underspending, dan salah sasaran (misappropriation)

dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan

prioritas. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengendalian:

- Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan

- Menghitung selisih anggaran

- Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tak dapat

dikendalian atas suatu varians

- Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool)

Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga

dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasi

kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan

ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik (Political Tool)

Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen

pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.
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5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and

Communicatin Tool)

Setiap unit kerja pemerintahan terkait dalam proses penyusunan anggaran.

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi

terjadinya pencapaian tujuan organisasi secara tidak konsisten.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool)

Dalam hal ini, kinerja pemegang anggaran akan dinilai berdasarkan

pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja

manajer publik dinilai berdasarkan hasil yang dicapai dikaitkan dengan

anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk

pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pimpinan dan

stafnya agar bekerja secara ekonomis , efektif, dan efisien dalam mencapai

target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Alat menciptakan ruang publik (public sphere)

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan berbagai

organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,

anggaran memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.

2. Anggaran merupakan pernyataan target fiskal yang menggambarkan

keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
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3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi

hukum.

4. Anggaran menjadi landasan penilaian kinerja.

5. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah

sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Sistem anggaran publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen

kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan

organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya

anggaran yang secara langsung menggambarkan arah dan tujuan pelayanan

masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik

yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat

pengendalian.

Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik,

sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus

dilakukan dengan cermat dan sistematis. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis

pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara

garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar,

yaitu anggaran tradisional atau anggaran konvensional dan pendekatan baru yang

sering dikenal dengan pendekatan New Public Management.

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang sekarang banyak

digunakan di negara berkembang. Penyusunan anggaran tradisional didasarkan

atas pendekatan incrementalism dan bersifat line-item. Selain itu, pendekatan
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anggaran tradisional cenderung sentralistis, bersifat spesifikasi, tahunan, dan

menggunakan prinsip bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut

tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap

kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan

informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk

tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran. Kelemahan

yang ada pada pendekatan anggaran tradisional ini menimbulkan beberapa

masalah utama, yaitu:

1. Tidak adanya perhatian pada konsep value for money.

2. Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas seringkali tidak dijadikan

pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional.

3. Dengan tidak adanya perhatian pada konsep value for money, seringkali pada

akhir tahun anggaran terjadi kelebihan yang pengalokasiannya kemudian

dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk

dilaksanakan.

Dilihat dari berbagai sudut pandang, sistem anggaran tradisional memiliki

beberapa kelemahan, antara lain (Mardiasmo, 2002):

1. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak

pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.

2. Lebih berorientasi pada input dibanding output. Hal tersebut menyebabkan

anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat

kebijakan dan memilih sumber daya, atau memonitor kinerja. Kinerja
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dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah

tujuan tercapai.

Pada sekitar tahun 1980 anggaran sektor publik dengan pendekatan New

Public Management (NPM) mulai dikenal dan kembali populer pada tahun 1990.

New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang

berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Penggunaan

paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi

bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi,

pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender. Salah satu model

pemerintahan di era New Public Management adalah model pemerintahan yang

diajukan oleh Osborne dan Geabler (1992) dalam Mardiasmo (2002) adalah

sebagai berikut:

1. Pemerintahan katalis

Pemerintah memfokuskan diri pada pemberian arahan, bukan pada produksi

pelayanan publik.

2. Pemerintah milik masyarakat

Pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mampu

menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-help

community).

3. Pemerintah yang kompetitif

Pemerintah menciptakan kompetisi agar dapat menghemat biaya dan

meningkatkan kualitas pelayanan.
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4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi

Mengubah organisasi yang digerakkan oleh Peraturan menjadi organisasi

yang digerakkan oleh misi.

5. Pemerintah yang berorientasi hasil

Pemerintah mengembangkan suatu standar kinerja yang mengukur seberapa

baik suatu unit kerja mampu memecahkan permasalahan yang menjadi

tanggungjawabnya.

6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan

Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.

7. Pemerintahan wirausaha

Menghasilkan ketimbang membelanjakan. Pemerintah dapat

mengembangkan beberapa pusat pendapatan dan proses penyediaan

pelayanan publik.

8. Pemerintah antisipatif

Mencegah timbulnya masalah dengan menggunakan perencanaan strategis,

pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa

depan.

9. Pemerintah desentralisasi

Pemerintah yang mendorong wewenang dari pusat pemerintahan melalui

organisasi atau sistem.
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10. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar

Memberikan kesempatan pada masyarakat, asosiasi-asosiasi, pelanggan, dan

lembaga swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan

keputusan.

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya

era New Public Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan

pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik.

Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik anggaran sektor

publik, yaitu (1) anggaran kinerja (performance budgeting), (2) Zero Based

Budgeting (ZBB), dan  (3) Planning, Programming, and Budgeting System

(PPBS).

2.2 Anggaran Berbasis Kinerja

2.2.1     Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Mardiasmo (2009: 84) berpendapat bahwa sistem anggaran kinerja pada

dasarnya merupakan sistem anggaran yang mencakup tujuan dan penyusunan

program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan

sasaran program.

Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep

value for money dan pengawasan atas kinerja output yang didasarkan pada tujuan

dan sasaran kinerja (Mardiasmo, 2009).

Anggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem penganggaran yang

berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi,
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dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja merupakan alat untuk

menjalankan prinsip akuntabilitas (Bastian, 2010:202).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, penganggaran daerah telah disusun

dengan pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai

kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang

disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur

kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Alat yang digunakan untuk mengukur anggaran berbasis kinerja adalah

dengan menggunakan penilaian value for money (efektif, efisien, dan ekonomis).

Seperti yang diungkapkan oleh BPKP (2010) bahwa prinsip value for money

digunakan untuk menilai apakah negara sudah mendapatkan manfaat maksimal

dari belanja yang dimiliki serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Menurut Mardiasmo (2009:127) anggaran dengan pendekatan kinerja

sangat menekankan pada konsep value for money atau pengawasan atas kinerja

output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan

prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses

pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut anggaran

berbasis kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analisis.

Mardiasmo (2009:84) mengungkapkan bahwa anggaran berbasis kinerja

pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program

dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran
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program. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, organisasi atau unit

organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, program,

kegiatan dan jenis belanja tetapi juga merencanakan kinerja yang ingin dicapai.

Anggaran diusulkan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Terdapat beberapa karakteristik penyusunan anggaran yang didasarkan

pada kinerja. Asmoko (2006:54) menjelaskan beberapa karakteristik kunci dalam

anggaran berbasis kinerja diantaranya:

1. Pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome yang ingin dicapai;

2. Adanya hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output) dan

outcome yang diinginkan;

3. Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran;

4. Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran.

Indikator yang digunakan untuk mengukur anggaran berbasis kinerja

adalah instrumen yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2009:130), yaitu:

1. Pengukuran efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam

mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan,

organisasi tersebut telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat suatu program

atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sugih (2009)

menyebutkan yang menjadi indikator dari efektivitas adalah:
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a. Mengacu pada visi dan misi organisasi.

b. Menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Pengukuran efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value for

money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Semakin besar

output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif,

karena efisiensi diukur dari perbandingan keluaran dan masukan. Efisiensi

merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja

atau target yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo yang menjadi indikator

untuk pencapaian efisiensi (2009:133) adalah sebagai berikut:

a. Memilih strategi yang memerlukan biaya terendah untuk mencapai tujuan

pemerintah daerah.

b. Pengurangan aktivitas yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan

masyarakat.

c. Penghilangan aktivitas dan fungsi yang tidak menambah nilai bagi

kesejahteraan masyarakat dan justru membebani anggaran.

3. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat,

sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang

dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Pengukuran ekonomi terkait
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dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources

yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak

produktif. Indikator yang dipakai untuk ekonomi adalah penjabaran dari konsep

yang diungkapkan Mardiasmo (2009:133) adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan harga terendah dalam Penyusunan Rencana Kegiatan

Anggaran.

b. Menggunakan biaya terendah dalam pengadaan barang.

c. Mengeluarkan biaya sesuai kebutuhan dan tidak melebihi anggaran.

d. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan kualitas terbaik.

e. Melaksanakan program berturut-turut dengan biaya di tahun ke-2 lebih

kecil dari tahun sebelumnya.

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi

anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah.

Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan

pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi  dan efektivitas pelayanan publik, yang

berarti berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo, 2002:105).
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2.2.2 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja, terdapat prinsip-prinsip

yang dapat dijadikan pedoman (BPKP, 2010), yaitu:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan,

sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan

atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan

akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut

aspirasi dan kepentingan masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk

menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran

tersebut.

2. Disiplin anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendanaan. Sedangkan

belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi

pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan

adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan

tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang diusulkan.

3. Keadilan anggaran

Wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat

dinikmati oleh seluruh masyarakat.

4. Efisiensi dan efektivitas anggaran
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Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi,

tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat

dipertanggungjawabkan.

5. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya

pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah

ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya yang

telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme

kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

2.3.1 Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut LAN dan BPKP (LAN & BPKP, 2000) akuntabilitas kinerja

adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta

keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka

semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat maupun daerah

sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup

akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi

keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan pelaksanaan misi instansi yang

bersangkutan.

Akuntabilitas kinerja yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik

terdiri dari beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh
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lembaga-lembaga publik tersebut antara lain menurut Hopwood dan Tomskins,

1984; Elwood (1993) dalam Mahmudi (2011: 19).

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

2. Akuntabilitas Manajerial

3. Akuntabilitas Program

4. Akuntabilitas Kebijakan

5. Akuntabilitas Finansial.

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran yang terkait dengan penghindaran

penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan hukum adalah

pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam

bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.

Akuntabilitas kejujuran berarti penyajian informasi yang sesuai dengan

kenyataan yang ada. Akuntabilitas hukum dan peraturan terkait dengan jaminan

adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam

penggunaan sumber daya publik (Pristwanto seperti dikutip Nurkholis, 2005:12).

“Accountability for probity is concerned with the avoidance of

malfeasance. It ensures that fund used property and in the manner authorized,

accounting for legality is concerned with ensuring that the powers given by the

law are not exceeded.”

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik

untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas



28

manajerial juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance

accountability). Akuntabilitas manajerial juga berhubungan dengan akuntabilitas

proses (process accountability) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat

dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisien dan

ketidakefektifan organisasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal

dengan biaya yang minimal. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan

program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga

publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik

hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan

dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan

harus dipertimbangkan tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan diambil,

siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang terpengaruh

dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah yang terkait dengan pertanggungjawaban

lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (public money) secara

ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta
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korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan

publik akan menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial

mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk

menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Carno, Ledvina (1991) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja

merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas

baik masih berada pada jalur otoritasnya maupun sudah berada jauh di luar

tanggung jawab dan kewenangannya.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk

media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah

atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja yang

didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah

melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing, merupakan bentuk

pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan

fungsinya.

Keputusan kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan memalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
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Dalam BPKP (2007) Akuntabilitas Instansi Pemerintah dilakukan dengan

memperhatikan indikator kinerja. Menurut Bastian (2006) indikator kinerja adalah

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang digunakan adalah

sebagai berikut:

1. Indikator masukan (input)

Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output,

misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan

sebagainya yang diantaranya dengan penetapan perencanaan stratejik pada

instansi pemerintahan.

2. Indikator keluaran (output)

Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa sebagai hasil

langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan

yang digunakan. Carlin (2004) menyatakan indikator kinerja output

memegang peranan penting dalam ketentuan mengenai akuntabilitas

pemerintahan yang baik dan pengambilan keputusan mengenai alokasi

sumber daya, perencanaan, dan praktik manajemen yang lebih baik. Output

dapat berupa pengukuran terhadap kinerja instansi pemerintahan.

3. Indikator hasil (outcome)

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome ini merupakan ukuran

seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan
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masyarakat. Outcome dapat berupa pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja

pada instansi pemerintahan.

4. Indikator dampak (impact)

Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi,

lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh pencapaian

kinerja setiap indikator suatu kegiatan. Dengan memanfaatkan informasi yang

dihasilkan untuk memperbaiki kinerja secara berkesinambungan.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh kepala Lembaga Administrasi Negara,

pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai

berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.

2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber

daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang

diperoleh.

5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.

6. Menyajikan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan
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komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung

jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

2.3.3 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan,

instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap

sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan stratejik.

2. Pengukuran kinerja

3. Pelaporan kinerja

4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara

berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai

berikut:

Gambar 2.2 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perencanaan
Strategis

Pemanfaatan
Informasi Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan
Kinerja
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Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada

gambar di atas, dimulai dari penyusunan perencanaan stratejik uang meliputi

penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan

digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan

stratejik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat

setiap tahun.

Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin

dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang

bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan

tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan

pemerintah untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap

selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan

pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan

capaian kinerja yang dinyatakan dalam suatu indikator kinerja. Dengan

diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja,

instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja,

yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja.

Pada akhir suaru periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak

yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat

dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara

berkesinambungan.
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2.4 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, pemerintah

daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintah. Salah satu kewenangan daerah tersebut adalah dalam hal pengelolaan

keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara

transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai

keuangan daerah. Transparansi dibangun atas dasar keterlibatan masyarakat dalam

pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui

lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan

akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang

dilakukan.

Penyelenggaraan otonomi daerah berupa sistem desentralisasi,

memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam

pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah

dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi kepada

kepentingan publik. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah, anggaran

memegang peranan penting. Anggaran direncanakan dan disusun untuk menjadi

pedoman kerja bagi seluruh kegiatan yang akan direncanakan. Anggaran juga

digunakan sebagai standar yang akan dibandingkan dengan hasil yang

sesungguhnya dicapai dari pelaksanaan kegiatan. Hasil dari perbandingan ini akan

digunakan untuk menilai efektif dan efisiennya kegiatan tersebut. Menurut

Mardiasmo (2009:61), anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas
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atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai

dari uang publik.

Penyelenggaraan otonomi daerah dan sistem desentralisasi menimbulkan

terjadinya reformasi pada pengelolaan keuangan daerah. Reformasi yang terjadi

adalah reformasi penganggaran daerah dari anggaran tradisional yang bersifat

line-item dan incremental menjadi anggaran berbasis kinerja.

Dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang baik seperti yang diharapkan

oleh masyarakat luas, tidak hanya tergantung pada proses penyusunan anggaran

saja, tetapi juga pada pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah. Penyusunan

anggaran yang baik harus disertai dengan pemahaman akuntansi dari para

penyusun anggaran, agar anggaran yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan

penggunanya.

Menurut Bastian (2010:198) penyusunan anggaran berbasis kinerja

dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran

dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran

tersebut. Sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan

berkaitan sangat erat terhadap visi, misi, dan rencana strategis organisasi.

Anggaran berbasis kinerja ini mempunyai program prioritas, sehingga sumber

daya dialokasikan pada program, bukan unit organisasi semata dan memakai

output measurement sebagai indikator kinerja organisasi.

Melalui anggaran berbasis kinerja keterkaitan antara nilai uang dan hasil

dapat diidentifikasikan, sehingga program dapat dijalankan secara efektif, efisien,
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dan ekonomis. Jika ada perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat

dilakukan evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan

output dan outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

program.

Menurut Mardiasmo (2009: 4) penerapan konsep value for money penting

bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep

tersebut akan memberi manfaat menilai:

1. Efektivitas pelayanan publik,

2. Mutu pelayanan publik,

3. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan

4. Meningkatkan public cost awareness sebagai akar pelaksanaan

pertanggungjawaban publik.

Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang

mendasarkan konsep value for money, maka diperlukan sistem pengelolaan

keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja

(performance budget).

Dalam rangka penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, penganggaran

berbasis kinerja diterapkan untuk mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah daerah. Untuk melaksanakan terciptanya akuntabilitas kinerja,

ada beberapa aspek yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah daerah.

Dimensi akuntabilitas yang perlu dipenuhi tersebut antara lain sebagai berikut:
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1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

2. Akuntabilitas Manajerial

3. Akuntabilitas Program

4. Akuntabilitas Kebijakan

5. Akuntabilitas Finansial.

Keterkaitan antara penganggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah daerah dapat dilihat dalam pernyataan Endrayani, dkk

(2014) bahwa hasil penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis

Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa

penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali

Tengah Kota Singaraja).

Haspiarti (2012) pun meneliti Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis

Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada

Pemerintah Kota Parepare) mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan

perencanaan anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh

positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan menurut penelitian Sefriyana, dkk (2014) yang meneliti Pengaruh

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

pada SKPD Kota Bengkulu, sedangkan pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi



38

kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

pada SKPD Kota Bengkulu.

Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah yang terukur melalui dimensi akuntabilitas, yaitu (1)

akuntabilitas hukum dan kejujuran, (2) akuntabilitas manajerial, (3) akuntabilitas

program, (4) akuntabilitas kebijakan, dan (5) akuntabilitas finansial yang perlu

diperhatikan dan dipenuhi oleh instansi pemerintah daerah sehingga akan tercipta

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang lebih baik.
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Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran

Anggaran Berbasis Kinerja
(X):

- Efektivitas
- Efisiensi

Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Y):

- Akuntabilitas
Hukum dan
Kejujuran

- Akuntabilitas
Manajerial

- Akuntabilitas
Program

- Akuntabilitas
Kebijakan

- Akuntabilitas
Finansial
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2.5 Hipotesis

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka

hipotesis yang penulis ajukan untuk penelitian ini adalah:

Ho: Penerapan anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Ha: Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.


