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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, 

sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu 

anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses 

politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan 

yang tertutup untuk publik,sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus 

diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan 

Fazera (2017:1). 

Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai 

dengan pelaporan anggaran. Selain itu, anggaran merupakan elemen penting dalam 

system pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencaan 

keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi 

kinerja dan motivasi. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada 

pemerintah daerah, menjadi relevan dan penting. Reformasi anggaran yang sudah 

dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujud pemerintah yang amanah dan 

didukung oleh instansi pemerintah yang efektif, efesien, professional, dan 

akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan 

APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas 

publik M.G. Anton (2016:1) 

Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan 

strategi dan perencanaan strategic telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan 

managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. 

Anggaran lah yang dapat menjadi alat ukur suatu instansi perusahaan. 

Penganggaran yang ditunjukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat adalah 
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penggangaran sector publik. Anggaran sektor publik tersebut membantu 

meningkatkan kebutuhan masyarakat seperti fasilitas fasilitas yg diberikan.  

Anggaran sebuah perusahaan menjadi acuan atau arahan perusahan tersebut 

dimasa yang akan datang. Penggunaan anggaran dengan pendekatan kinerja 

memiliki beberapa keunggulan, antara lain adanya pendelegasian wewenang dalam 

pengambilan keputusan merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja, 

pengalokasian dana secara optimal dengan didasarkan efisiensi unit kerja, dan 

menghindari pemborosan. Pada dasarnya penyusunan anggaran berbasis kinerja 

tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/ 

pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri. Rencana strategis yang dituangkan 

dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievalusi dan diperbaiki terus menerus 

(Deputi IV Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:2005). 

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin 

pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi 

fiskal. Seiring dengan terusnya bergulir pelaksanaan otonomi daerah, maka 

diperlukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar 

reformasi di bidang keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan 

baik Rendika (2008:1). 

Penyusunan APBD berbasis kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, 

indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar 

pelayanan minimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan 

kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian 

hubungan antar susunan pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah 

daerah dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan 

masyarakat Mardiasmo (2006:56). 

Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran 

yang digunakan adalah metoda tradisional atau item line budget. Cara penyusunan 

anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus 

dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan 

pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggungjawabannya 

tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan 
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efisien atau tidak. Tolok ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya 

keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja namun jika anggaran 

tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dalam 

perkembangannya, munculah sistematika anggaran kinerja yang diartikan sebagai 

suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari 

pelayanan (anggaran.depkeu.go.id, 2015). 

Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia 

sudah dicanangkan melalui pemberlakuan dinyatakan dalam Permendagri No. 13 

Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang 

pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini disebutkan tentang 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD). 

Berdasarkan fenomena yang ada pada (anggaran.depkeu.go.id, 2015), 

dalam praktik, masih banyak dijumpai kelemahan sejak perencanaan kinerja, proses 

penyusunan dan pembahasan anggaran sampai dengan penuangannya dalam 

format-format dokumen anggaran (RKA-KL dan APBN). Meski pemerintah telah 

memiliki RKP, namun RKP ini hanya merupakan kompilasi berbagai usulan 

program kementrian/lembaga dengan indikator yang juga beragam yang 

menjadikan Bappenas mengalami kesulitan untuk merumuskan indikator kinerja 

nasional. Jangan berharap di dalam RKP dapat dijumpai dengan jelas apa kinerja 

yang spesifik dan terukur yang akan dihasilkan dari program-program pemerintah, 

siapa saja instansi yang bertanggung jawab dan bagaimana kontribusi masing-

masing instansi untuk mewujudkan kinerja. 

Anggaran kinerja adalah sistem anggaran yang lebih menekankan pada 

pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal. Secara 

etimologis bahasa kata “kinerja” muncul setelah kata “anggaran” sehingga tidak 

sulit untuk mengartikan bahwa penganggaran kinerja mencoba untuk mengaitkan 

anggaran dengan (pencapaian) kinerja pada tiap mata anggaran yang dikeluarkan. 

Ini mengandung pesan bahwa penganggaran kinerja juga menitikberatkan segi 

penatalaksanaan (sistem pengendalian manajemen). Dengan demikian, 

keberhasilan suatu pelaksanaan atau sosialisasi anggaran tidak saja berhenti pada 

http://www.anggaran.depkeu.go.id/
http://www.anggaran.depkeu.go.id/
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ketaatan realisasi terhadap rencana, namun yang lebih penting lagi adalah hasil dan 

implikasi kinerja yang diharapkan dari pengeluaran anggaran tersebut Yuwono, 

dkk (2005:34-35). 

Anggaran merupakan salah satu masalah yang sangat penting pada 

organisasi sektor publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah penerapan 

dengan berbasis kinerja dalam kegiatan rencana kinerja instansi pemerintah harus 

menaati unsur-unsur anggaran kinerja agar dapat dipahami dengan baik oleh semua 

pihak yang terkait dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Unsusr-unsur yang 

harus dipahami antara lain : pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, 

kontrak kinerja, control eksternal dan internal, serta pertanggungjawaban 

manajemen agar terlaksana sesuai tujuan pelaksanaan kinerjanya Endrayani, dkk 

(2014:5). 

Berdasarkan pengertian tersebut pemerintah daerah harus mampu 

melaksanakan aktifitas dan kinerja keuangan secara akurat, relevan, transparansi, 

tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan 

pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak 

masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi dalam aktifitas kegiatan 

pemerintah terhadap penggunaan pembiayaan dalam suatu kegiatannya yang 

memakai dana publik dalam pendekatan anggaran berbasis kinerja. 

Jadi sebagai perwujudan otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan 

publik, maka instansi pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas 

kinerjanya secara lebih efisien dan efektif, dalam rangka pengelolaan dana publik 

dan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Oleh karena itu, anggaran 

merupakan hal yang penting dalam menggunakan dan mengelola dana publik. 

Menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (2003:3), menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah : 

“Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik”. 
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam 

organisasi sektor publik harus memenuhi beberapa dimensi dalam akuntabilitas 



5 
 

kerja. Dimensi akuntabilitas diantaranya akuntabilitas hukum dan kejujuran, 

akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan 

akuntabilitas finansial. Dimensi-dimensi tersebut sangat berpengaruh terhadap 

suatu anggaran berbasis kinerja karena jika dalam melaksanakan anggaran berbasis 

kinerja dengan menaati dimensi akuntabilitas tersebut, instansi pemerintah akan 

mampu menghasilkan kinerja secara optimal yang bisa dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat. 

 Skripsi ini merupakan pengembangan atau replikasi dari beberapa 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang membedakan skripsi ini dengan 

penelitian yang telah ada adalah bahwa penelitian ini dilakukan pada tempat yang 

berbeda dan responden yang digunakan berbeda, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 

Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada 

Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis 

mengidentifikasikan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan 

pembahasan adalah Apakah Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Perusahaan BUMN Perum Bulog Divre Jabar ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui penerapan anggaran berbasis kinerja pada 

Perusahaan BUMN Perum Bulog Divre Jabar. 

2. Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja pada Perusahaan BUMN 

Perum Bulog Divre Jabar. 
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3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan anggaran berbasis 

kinerja terhadap akuntabilitas publik Perusahaan BUMN Perum 

Bulog Divre Jabar. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan akuntansi 

sektor publik, khususnya mengenai anggaran berbasis kinerja instansi 

pemerintah di Pemerintahan Kota Bandung. 

2. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

evaluasi bagi Pemerintah Kota Bandung untuk perbaikan kinerja di masa 

yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti 

selanjutnya dalam bidang yang sama. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang objektif sebagaimana yang diperlukan dalam 

menyusun skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada Perusahaan BUMN 

Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat pada bulan Juli 2018 sampai dengan 

Agustus 2018. 

 


