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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Anggaran Berbasis Kinerja 

2.1.1.  Pengertian Anggaran Sektor Publik 

Menurut Mardiasmo (2009:12) anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai 

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama  periode waktu tertentu yang dinyatakan 

dalam ukuran financial. Anggaran  publik berisi rencana  kegiatan yang 

dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam 

satuan moneter. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan 

suatu rencana financial yang menyatakan: 

1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan 

berapa banyak; dan 

2. Bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut 

(pendapatan). 

 Menurut Deddi Nordiawan (2006:48) anggaran dapat dikatakan sebagai 

rencana financial yang menyatakan: 

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain 

yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. 
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2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan 

rencana tersebut. 

3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan 

serta seberapa besar pemasukan tersebut. 

2.1.2  Fungsi Anggaran Sektor Publik 

Menurut Mardiasmo (2009:12) anggaran sektor publik mempunyai beberapa 

fungsi utama, yaitu (1) sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat 

kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan  komunikasi, (6) alat 

penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang publik. 

1. Anggaran sebagai alat  perencanaan. Anggaran  digunakan  untuk 

merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang 

ditetapkan, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai 

tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan, 

mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, 

dan menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. 

2. Anggaran  sebagai alat pengendalian. Anggaran memberikan rencana detail 

atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang 

dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Anggaran sebagai 

instrument pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, 

underspending dan penyalahgunaan pengalokasian anggaran  pada bidang lain  

yang bukan merupakan prioritas. 
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3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran digunakan untuk 

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat 

diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah dan melakukan prediksi-prediksi 

serta estimasi ekonomi. 

4. Anggaran sebagai alat politik. Anggaran  merupakan dokumen politik sebagai 

komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik 

untuk kepentingan tertentu. 

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran yang disusun 

dengan baik akan mampu  mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu  unit 

kerja dalam pencapaian  tujuan organisasi. Anggaran harus dikomunikasikan 

ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. 

6. Anggaran  sebagai alat penilai kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen 

dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja 

eksekutif akan dinilai berdasarkan  pencapaian target anggaran dan efisiensi 

pelaksanaan anggaran. 

7. Anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk 

memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan 

efisien dalam  mencapai target dan  tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Penyusunan anggaran 

melibatkan berbagai  macam kepentingan seperti masyarakat, LSM, perguruan 

tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan. 
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Sedangkan fungsi anggaran sektor publik menurut Bastian (2010:191) antara lain: 

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa 

mendatang. 

3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit 

kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan. 

4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 

5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien 

dalam pencapaian visi organisasi. 

6. Anggaran merupakan instrument politik. 

7. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiskal. 

2.1.3    Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Bastian (2006:171) anggaran berbasis kinerja adalah : 

 “perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan 

hubungan antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari 

program tersebut.” 

Sedangkan  menurut Darise (2008:146)  anggaran berbasis kinerja adalah : 

“penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara 

keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk 

efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.” 
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Dan menurut Yuwono (2005:27) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja 

adalah : 

“anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia 

untuk mencapai hasil yang optimal”. 

2.1.4   Elemen-elemen Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Mardiasmo (2009:21) dalam  rangka penerapan anggaran berbasis 

kinerja terdapat elemen-elemen utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu, yaitu: 

1. Visi dan misi yang hendak dicapai. Visi mengacu kepada hal yang ingin 

dicapai oleh pemerintah dalam jangka panjang sedangkan misi adalah 

kerangka yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai. 

2. Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan 

tergambar dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang 

menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi 

dan misi yang telah ditetapkan. 

3. Sasaran. Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur 

untuk mencapai tujuan. Kriteria sasaran yang baik adalah dilakukan dengan 

menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada 

batasan waktu (specific, measurable, achievable, relevant, timely). 

4. Program. Program  adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan 

sebagai bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran. 
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Program harus disertai dengan target sasaran output dan outcome serta 

memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran. 

5. Kegiatan. Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud 

menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian program. 

Menurut Deddi Nordiaswan (2006:49), elemen-elemen yang diperlukan untuk 

menyusun anggaran berbasis kinerja adalah: 

1. Penetapan strategi organisasi (visi dan misi). Visi dan misi merupakan cara 

pandang jauh kedepan dan memberikan gambaran tentang suatu kondisi yang 

harus dicapai oleh suatu organisasi. Visi dan misi organisasi harus dapat 

mencerminkan apa yang ingin dicapai; memverifikasi arah dan fokus strategi 

yang jelas; menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis; 

memiliki orientasi masa depan; menumbuhkan seluruh unsur organisasi; 

menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 

2. Pembuatan Tujuan. Tujuan yang dimaksud dalam  hal ini adalah sesuatu yang 

akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau tujuan operasional. Tujuan 

operasional harus memiliki beberapa karakteristik seperti: 

1) Harus mempresentasikan hasil akhir (true ends/ outcome) bukannya 

keluaran (output); 

2) Harus dapat diukur dalam jangka pendek agar dapat dilakukan tindakan 

koreksi (corrective action); 
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3) Harus dapat diukur menentukan apakah hasil akhir (outcome) yang 

diharapkan telah dicapai; 

4) Harus tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk 

menimbulkan interpretasi individu. 

3. Penetapan aktivitas. Aktivitas harus dipilih berdasarkan strategi organisasi 

dan tujuan operasional. 

4. Evaluasi dan pengambilan keputusan. Proses ini dapat dilakukan dengan 

standar baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan 

kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam 

menentukan peringkat. 

2.1.5  Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja 

Penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikannya prinsip-prinsip 

anggaran berbasis kinerja. Menurut Abdul Halim (2007:178) prinsip-prinsip anggaran 

berbasis kinerja, 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, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 
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hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggung 

jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 

2. Disiplin Anggaran 

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara 

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, 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 belum/ tidak tersedia 

anggarannya. 

3. Keadilan Anggaran 

Pemerintah  daerah  wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara 

adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa 

diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena daerah pada hakikatnya 

diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan. 

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 

Penyusunan anggaran  hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat 

guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat di 

pertanggungjawabkan. Dana yang tersedia  harus dimanfaatkan dengan sebaik 
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mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang 

maksimal untuk kepentingan stakeholders. 

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja 

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya 

penampilan hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau 

input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau  lebih besar 

dari biaya atau input yang telah ditetapkan, selain itu harus mampu 

menumbuhkan  profesionalisme  kerja di setiap organisasi  kerja yang terkait. 

2.1.6  Siklus Anggaran Berbasis Kinerja 

 Menurut Mardiasmo (2009:70) siklus anggaran meliputi empat tahap yang 

terdiri atas: 

1.   Tahap persiapan 

2.  Tahap ratifikasi 

3.  Tahap implementasi 

4.  Tahap pelaporan dan evaluasi 

Adapun penjelasan mengenai siklus anggaran yang telah dikutip diatas adalah 

sebagai berikut: 
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1.  Tahap persiapan 

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar 

taksiran pendapatan yang tersedia, didasari oleh visi, misi, dan tujuan organisasi 

untuk satu tahun ke depan. 

2.  Tahap ratifikasi 

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit. 

Pimpinan  eksekutif  dituntut untuk tidak hanya memiliki managerial skill namun 

juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang 

memadai. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus 

mempunyai  kemampuan  untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang 

rasional atau segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif. 

3.  Tahap implementasi 

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang diperhatikan oleh 

manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab 

untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan  handal untuk perencanaan 

dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk tahap 

penyusunan anggaran periode berikutnya. 
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4.  Tahap pelaporan dan evaluasi 

Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek 

operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek 

akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan 

sistem pengendalian  manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan 

evaluasi tidak akan menemui banyak masalah. 

Tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja mengacu pada proses 

pengelolaan keuangan daerah dan menurut Mahmudi  (2010:98) tahap tersebut terdiri 

dari : 

1.  Perumusan strategi 

2.  Perencanaan strategi 

3.  Pembuatan program 

4.  Penganggaran 

5.  Implementasi 

6.  Pelaporan Kinerja 

7.  Evaluasi kinerja 

8.  Umpan balik 
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Sumber : Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP AMP YPKN, 2010 

Gambar 2.1 

Tahap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 

Adapun penjelasan dari bagan tersebut yaitu : 

a.  Perumusan strategi 

 Tahap perumusan strategi merupakan tahap penting dalam proses 

pengendalian organisasi, karena kesalahan dalam merumuskan strategi akan berakibat 

kesalahan arah organisasi. Penentuan arah dan tujuan dasar organisasi merupakan 

bentuk perumusan strategi, organisasi merumuskan  misi, visi, dan tujuan organisasi. 

Perumusan strategi merupakan  kegiatan untuk merancang atau menciptakan masa 

depan (creating the future). 

Perumusan 

strategi 

Perencanaan strategik 

Penyusunan program 

dan kegiatan 

Penganggaran 

Umpan balik 

(feedback) 

Evaluasi kinerja 

Pelaporan kinerja 

Implementasi 
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 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut 

kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara 

konsisten dan tetap eksis, antisipatif, motivasi, serta produktif. 

 Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang 

bercita-cita yang ingin diwujudkan instansi pemerintahan, rumusan ini hendaknya: 

a.  mencerminkan apa yang hendak dicapai sebuah organisasi, 

b.  mencerminkan arah dan fokus strategi yang jelas, 

c.   menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi yang terdapat 

dalam sebuah organisasi, 

d.   orientasi terhadap masa depan, 

e.   menumbuhkan komitmen seluruhnya, jajaran dalam lingkungan organisasi, 

f.   menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 

Misi adalah rumusan  umum  mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. Misi adalah yang harus diemban atau dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan 

pertanyaan misi yang diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang 

berkepentingan  dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi 

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah Negara. 
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Misi suatu instansi pemerintah jelas dan sesuai dengan pokok dan fungsi misi 

juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari aturan 

perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai kemana instansi 

pemerintahan  harus memperhatikan  masukan pihak-pihak yang berkepentingan 

(stake holder) dan  memberikan peluang untuk atau perubahan penyesuaian sesuai 

dengan tuntutan perubahan lingkungan strategi. 

b.  Perencanaan strategik 

 Perencanaan strategik adalah penetapan program-program, aktivitas, atau 

proyek yang akan  dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi 

sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaan dengan perumusan strategik adalah 

perumusan strategik merupakan proses untuk menentukan strategik sedangkan 

perencaan strategik adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan 

strategi tersebut. Hasil dari perencanaan strategi berupa rencana strategi (strategy 

plan). 

Perencanaan strategi merupakan proses yang sistematika yang memiliki 

prosedur dan skedul yang jelas. Organisasi yang tidak memiliki atau  tidak 

melakukan  perencanaan strategi akan mengalami masalah dalam penganggaran, 

misalnya terjadi beban kerja anggaran (budgeting workload) yang terlalu berat, 

alokasi sumber daya yang  tidak tepat sasaran, dapat dilakukannya pilihan strategi 

yang salah. 
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Manfaat perencaan strategi bagi organisasi, Mardiasmo (2009:51) adalah : 

a.  Sebagai sasaran untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif; 

b.  Sebagai sasaran untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang 

telah ditetapkan; 

c.  Sebagai sasaran untuk memfasilitasi dilakukan alokasi sumber daya; 

d.  Sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek (short term 

action); 

e.  Sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi 

secara lebih jelas; dan 

f.  Sebagai alat memperkecil rentan alternatif strategi. 

Tujuan utama perencanaan strategi adalah  untuk meningkatkan komunikasi 

antar  manajer puncak dengan  manajer level bawah. Adanya komunikasi ini akan 

memungkinkan terjadi persetujuan antara manajer puncak dengan manajer level 

bawah mengenai terbaik untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. 

c.  Penyusunan program 

Tahap pembuatan program merupakan tahap yang dilakukan setelah 

perencaan strategi. Rencana-rencana strategi, sasaran strategi, dan insentif strategi 

merupakan konseptual yang harus dijabarkan dalam bentuk program-program 
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merupakan rencana kegiatan dan aktivitas yang dipilih untuk mewujudkan sasaran 

strategi tertentu beserta sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. 

Kriteria penyusunan program menurut MacMillan dalam (Mahmmudi, 

2010:142) adalah : 

1.   Kesesuaian (fit) yakni dinilai dari:  (a) sesuai dengan tujuan dan misi 

organisasi, (b) kemampuan untuk bisa menggunakan keahlian (skill) yang saat 

ini dimiliki atau ada pada organisasi, dan (c) kemampuan sumber daya yang 

tersedia dan adanya keselarasan aktivitas dengan program. 

2.   Kemenarikan program  (attractiveness), yakni tingkatan dimana program-

program yang dilakukan menarik bagi organisasi dilihat dari prespektif 

ekonomi. 

3.   Cakupan pilihan (alternative coverage), yakni keluasaan pilihan program atas 

suatu pelayanan diberikan organisasi lain. 

4.  Posisi bersaing (competitive position), yakni kemampuan organisasi dalam 

melaksanakan program dibandingkan dengan organisasi lain. 

d.  Penganggaran 

Program-program yang telah ditetapkan harus dikaitkan dengan biaya. 

Biayaprogram tersebut merupakan gabungan dari biaya aktivitas untuk melaksanakan 

program. Secara seluruh program tersebut akan diringkas dalam bentuk anggaran. 
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Secara agregatif biaya seluruh program tersebut akan diringkas dalam bentuk 

anggaran. Selain anggaran biaya, juga dibuat anggaran pendapatan, dan anggaran 

investasi (modal) untuk pelaksanaan program. 

Bappenas (2007) menjelaskan dalam proses penyusunan anggaran setidaknya 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a.  Penganggaran dikaitkan dengan tujuan dana sasaran strategis. 

b.  Terdapat kebijakan dan prioritas alokasi belanja. 

c.  Terdapat anggaran dan anggaran modal investasi. 

d.   Terdapat  proses  review dan pemantauan pendapatan, dan belanja sepanjang 

tahun. 

e.  Terlaksana keterlibatan stakeholders dalam proses pengambilan keputusan. 

f.  Terdapat tujuan program yang jelas. 

g.  Terdapat standar pelayanan yang jelas. 

h.   Terdapat indikator kinerja yang disepakati untuk mengukur kinerja program/ 

kegiatan. 

i.  Terdapat perkiraan dan proyeksi pendapatan dan belanja yang akurat. 

j.  Terdapat pemantauan, kontrol, dan evaluasi anggaran. 
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k.  Terdapat transparansi dan akuntabel. 

l.  Menggunakan semua sumber-sumber pembiayaan. 

Menurut Mardiasmo (2004:121) penganggaran adalah : 

“untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintahan Daerah perlu dikembangkan 

standar analisi biaya, tolak ukur kinerja, standar biaya”. 

a. Standar analisis belanja, adalah penelitian kewajaran atas beban kerja dan 

biaya terhadap suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dalam 

satu tahun anggaran. 

b.  Tolak ukur kinerja, adalah  ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit 

kerja yang ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan oleh masing-masing 

daerah. 

c.  Standar biaya, adalah  harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-

masing daerah, pengembangan  standar biaya harus dilakukan secara terus 

menerus sesuai dengan perubahan harga yang berlaku di masing-masing 

daerah. 

e.  Implementasi 

Selama tahap implementasi, pemimpin instansi bertanggung jawab untuk 

memonitor pelaksanaan kegiatan dan bagian akuntansi melakukan pencatatan atas 

penggunaan anggaran (input) dan outputnya dalam sistem akuntansi keuangan. 
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Pemimpin instansi dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem 

akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran 

yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran 

pada periode berikutnya. Ssstem akuntansi yang baik meliputi pula dibuatkan 

pengendalian intern yang memadai. 

Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan APBD berdasarkan PP No 58 Tahun   

2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah secara garis besar dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a.   Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan 

unsur pemerintahan daerah dicatat dan dikelola dalam APBD. 

b.  Setiap SKPD yang mempunyai tugas untuk memungut dan atau menerima 

pendapatan daerah wajib melaksanakannya berdasarkan ketentuan yang 

ditetapkan dalam PerDa. 

c.   Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan tertinggi untuk 

setiap pengeluaran belanja. 

d.  Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas 

beban APBD, apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran 

membiayai pengeluaran tersebut. 
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f.  Pelaporan kinerja 

 Mahmudi (2005:112) menjelaskan bahwa : 

“pada implementasi, bagian akuntansi melakukan proses pencatatan, 

penganalisaan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan  transaksi atau  

kejadian ekonomi berkaitan dengan keuangan”.  

Informasi akuntansi tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan, 

yang merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja sektor publik, terutama kinerja 

finansial. Pelaporan kinerja keuangan yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi 

harus dilengkapi dengan kinerja non keuangan. 

 Mardiasmo (2004:122) menjelaskan bahwa: 

  “Penyusunan laporan memuat jumlah pendapatan dan belanja yang 

dianggarkan dan realisasinya, serta selisih atau  perbedaan antara yang 

direncanakan dengan yang direalisasikan. Selisih tersebut selanjutnya 

dianalisis untuk mengetahui alasan atau penyebab terjadinya perbedaan. Hasil 

analisis selisih menjadi dasar untuk memberikan alternatif  umpan balik (feed 

back) untuk tahapan-tahapan aktivitas sebelumnya”. 

 

g.  Evaluasi kinerja 

 Pelaporan kinerja organisasi harus memiliki dua manfaat utama yaitu bagi 

pihak internal dan eksternal. Bagi pihak internal, laporan kinerja manajer dan staf. 

Laporan kinerja, bagi manajer memungkinkan untuk membandingkan antara input 

dan output yang direncanakan dengan realisasinya. Bagi pihak eksternal, laporan 
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kinerja berfungsi sebagai alat pertanggung jawab organisasi. Laporan kinerja, bagi 

pemimpin instansi memungkinkan untuk membandingkan antara input dan output 

yang direncanakan dengan realisasinya. Jika terdapat penyimpangan yang signifikan, 

pimpinan instansi dapat melakukan tindakan koreksi sebagai umpan balik. 

 Mahmudi (2005:97) mengatakan bahwa evaluasi kinerja meliputi: 

1.   Evaluasi kinerja organisasi yaitu penilaian kinerja organisasi secara 

keseluruhan. Penilaian ini dimaksudkan untuk menilai kinerja pemimpin pusat 

pertanggung jawaban. Penilaian kinerja organisasi berdampak pada pemberian 

penghargaan, kritik yang sifatnya membangun, kenaikan pangkat, penugasan 

kembali, atau pemberhentian dan pemecatan kepada pimpinan pusat 

pertanggung jawaban. 

2.   Evaluasi program, yaitu menggunakan laporan kerja sebagai dasar untuk 

melakukan evaluasi program. Pelaksanaan  program yang tidak optimal 

memerlukan revisi anggaran program. Jika evaluasi program  mewujudkan 

bahwa program yang dilakukan  tidak efektif, maka pimpinan perlu mengkaji 

ulang terhadap strategi untuk mencapai tujuan atau bahkan  untuk merevisi 

tujuan. Untuk mengevaluasi program dan kegiatan periode tahun sebelumnya 

dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

a. Apakah program sudah berjalan dengan tugas pokok organisasi. 

b. Apakah kegiatan sudah sesuai dan sinergis mendukung programnya. 
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c. Apakah semua kegiatan sudah mempunyai keluaran yang sesuai. 

h.  Umpan balik 

 Tahap terakhir setelah evaluasi kinerja adalah pemberian umpan balik 

(feedback). Tahap ini dilakukan sebagai sarana untuk melakukan tindak lanjut (follow 

up) atas prestasi yang ingin dicapai. Apabila berdasarkan penilaian kinerja dinyatakan 

organisasi belum berhasil mencapai misi, visi, dan tujuan organisasi yang ditetapkan, 

maka kemungkinan perlu dilakukan penetapan ulang atas perumusan strategi 

organisasi. 

2.2  Efektivitas Pengendalian Anggaran 

2.2.1  Efektivitas 

Mardiasmo (2002:134) mengungkapkan pengertian efektivitas sebagai 

berikut: 

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut 

dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat 

adalah bahwa efektivtas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa 

yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali 

lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah 

suatu program  atau  kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 

Maman Ukas (2004:337) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: 

“efektivitas merupakan hasil prestasi yang dicapai suatu organisasi”. Menurut Hasan 

Alwi (2007:127) efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (keadaan 
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berpengaruh), dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat berarti 

mulai berlaku (tentang undang-undang/ peraturan). Menurut Gibson, et al (1994:25) 

pengertian efektivitas adalah : penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi 

individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi 

yang diharapkan (standar), maka makin efektif menilai mereka. 

2.2.2  Pengertian Pengendalian 

Pengendalian menurut Mardiasmo (2002:35) yaitu : 

“mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk 

menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai.” 

Sedangkan menurut Siagian P. Sondang masih dalam buku Nanang Fattah 

(2006:49) menjelaskan bahwa Pengendalian adalah “proses pengamatan dari pada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang 

sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”. 

2.2.3  Proses Pengendalian 

Proses pengendalian menurut Christina, E M Faud, Sugiyarto, dan Edi 

Sukarno (2001) akan mencakup kegiatan sebagai berikut: 
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1. Mengukur hasil kegiatan  actual (actual performance) dengan tujuan, sasaran, 

atau  kinerja dan melaporkan penyimpangan yang timbul dalam  performance 

report. 

2. Membuat analisis atas penyimpangan yang timbul tersebut. 

3. Mempertimbangkan alternatif untuk perbaikan. 

4. Memilih alternatif untuk perbaikan. 

5. Mengadakan perbaikan  scenario dan implementasi alternatif tersebut serta 

melakukan tindak lanjutnya. 

Langkah-langkah proses pengendalian  menurut Supriyono (2000:10) adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan  objek-objek yang akan diawasi. 

2. Menetapkan standar sebagai alat ukur pengawasan atau yang  

menggambarkan pekerjaan yang dikehendaki. 

3. Menentukan prosedur, waktu, dan teknik yang digunakan. 

4. Membandingkan antara hasil kerja dengan standar untuk mengetahui apakah 

ada perbedaan. 

5. Melakukan tindakan-tindakan perbaikan (korektif) terhadap suatu 

penyimpangan. 
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2.2.4  Fungsi dan Prinsip Pengendalian 

 Menurut (Husein Umar, 2003:47) pengendalian/ pengawasan di dalam 

menajemen memiliki berbagai fungsi pokok, yakni: 

1. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan dengan 

melakukan pengendalian secara rutin disertai ketegasan-ketegasan dalam 

pengawasan, yaitu dengan pemberian sanksi semestinya terhadap 

penyimpangan yang terjadi. 

2. Memperbaiki penyimpangan. Jika penyimpangan terjadi, hendaknya 

pengawasan/ pengendalian dapat mengusahakan cara-cara untuk tindakan 

perbaikan agar tidak berlarut-larut. 

3. Mendinamiskan organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat 

dicegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan sedini mungkin, sehingga 

setiap unit organisasi selalu dalam keadaan bekerja efektif dan efisien. 

4. Mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya pengendalian/ 

pengawasan  rutin, setiap unit organisasi berikut karyawannya akan selalu 

bekerja dengan benar atas semua tugas yang diberikan, sehingga tindakan 

yang salah dalam  pelaksaan  tugas akan sulit muncul. Jika tindakan yang 

salah tidak dapat dihindari, maka diwajibkan untuk memberikan laporan 

tertulis mengendai penyimpangan  itu. Dengan cara-cara seperti ini 

diharapkan rasa tanggungjawab kepada pekerja semakin lama semakin tebal. 
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Menurut (Husein Umar, 2003:47) prinsip-prinsip pengendalian diantaranya 

adalah: 

1. Pengendalian hendaknya direncanakan dengan baik agar paling tidak dapat 

mengukur apakah proses pengendalian yang dilakukan berhasil atau tidak. 

2. Dapat merefleksikan sifat pengawasan yang unik pada bidang-bidang yang 

diawasi. 

3. Pengawasan harus bersifat fleksibel, dinamis, dan ekonomis. 

4. Dapat merefleksikan pola kerja unit organisasi, misalnya mengenai standar 

biaya. Jika suatu kegiatan menghabiskan biaya melebihi standar, maka pola 

kerja unit ini sudah tidak wajar. 

5. Dapat menjamin diberlakukannya tindakan korektif, yaitu segera diketahui 

apa yang salah, dimana letak keasalahannya dan siapa yang bertanggung 

jawab. 

2.2.5  Pengendalian Anggaran 

Jones dan Pendlebury (2000:115) menjelaskan pengendalian anggaran 

berhubungan dengan upaya yang dilakukan agar pengeluaran actual sejalan dengan 

jumlah yang dianggarkan dan bahwa tujuan dan tingkat aktivitas yang dicantumkan 

dalam anggaran tercapai. Akhmad Syakhroza (2004) mengatakan pencapaian target 

anggaran  memainkan peranan penting karena anggaran menggambarkan standar 

efektivitas dan efisiensi. Anggaran menggarmbarkan standar efektivitas karena 
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memuat suatu set keluaran yang diinginkan dan standar efisiensi karena anggaran 

memerinci masukan yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

Dengan demikian, efektivitas pengendalian dalam penganggaran adalah dicapaianya 

realisasi pengeluaran anggaran yang sesuai dengan rencananya. 

 Sistem anggaran yang dapat diandalkan dan efektif menurut Husein Umar 

(2003:201) mempunyai karakteristik tertentu, yaitu: 

1.  Akurat. Informasi tentang hasil prestasi kerja harus akurat. Mengevaluasi 

ketepatan yang diterima merupakan salah satu tugas pengendalian paling 

penting. 

2.  Tepat waktu. Informasi hendaknya segera dimanfaatkan untuk mengambil 

tindakan yang tepat terhadap suatu masalah agar dihasilkan perbaikan. 

3.  Objektif dan komprehensif. Informasi yang digunakan untuk pengawasan 

harus dapat dipahami dan dianggap objektif. Sistem informasi yang sulit 

dipahami akan mengakibatkan kesalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. 

4.  Dipusatkan pada titik pengendalian strategis. Pengendalian hendaknya 

dipusatkan pada area dimana kemungkinan terjadinya  penyimpangan  relatif 

banyak, juga pada area dimana tindakan koreksi dilaksanakan tepat waktu 

serta tempatnya sehingga efektif. 
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Gibson, Ivancevich, dan Donnely (2000:215) mengemukakan kriteria 

efektivitas pengendalian yaitu: 

1.  Produksi 

Kemampuan organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan 

permintaan lingkungan. Dalam hal ini mencakup jumlah (kuantitas) dan mutu 

(kualitas). 

2.  Efisiensi  

Kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki 

secara efisien. Efisiensi menunjuk pada pengukuran yang berkenaan dengan 

penggunaan sumber yang langka oleh organisasi. Efisiensi merupakan perbandingan 

anatara output dan input. Efisiensi dapat dilihat dari besarnya biaya dan waktu yang 

diperlukan untuk proses produksi per unit produk 

3.  Kepuasan 

Kepuasan  menunjuk pada keberhasilan organisasi memenuhi kebutuhan yang 

dirasakan oleh para anggota dan juga kepuasan bagi para pemakai barang dan jasa 

yang dihasilkan.Kepuasan dapat diukur dari besar kecilnya tingkat kemangkiran, 

tingkat ketidakhadiran, tingkat keluar masuk organisasi, dan semangat kerja yang 

ditunjukkan anggota.  
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4.  Adaptasi 

Kemampuan adaptasi adalah kesanggupan organisasi melakukan perubahan 

sesuai dengan tuntutan keadaan.Semakin tinggi frekuensi tingkat ketidakpastian 

situasi yang menuntut tindakan penyesuaian, semakin mudah melihat kemampuan 

organisasi dalam melakukan adaptasi. Ukuran lain yang biasa digunakan dalam 

mengukur adaptasi ini adalah dengan menggunakan kebijakan yang dapat 

merangsang kesiapsiagaan terhadap perubahan dalam arti bahwa apakah organisasi 

dapat atau tidak menyesuaikan diri pada saat terjadi perubahan. 

5.  Pengembangan organisasi. 

Pengembangan organisasi adalah  kriteria efektifitas yang menunjuk kepada 

kemampuan organisasi untuk memandang jauh  kedepan dan melakukan investasi 

dalam rangka mempertahankan  hidup dan mengembangkan usaha organisasi. 

Kriteria pengembangan lebih menekankan pada upaya organisasi dalam jangka 

panjang. 

2.3  Kerangka Pemikiran 

Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa 

akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pendidikan, 

dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan. 

Pengertian Akuntansi Sektor Publik sendiri menurut Indra Bastian (2010:3) adalah 

sebagai berikut: 
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“…. Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada 

pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan 

departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, 

LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek kerjasama sektor publik dan 

swasta.” 

Pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah mengacu  kepada PP 58 Tahun 

2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Salah satu masalah penting dalam 

pengelolaan keuangan pemerintah adalah anggaran.. Anggaran merupakan 

perrnyataan  mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu 

tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial.” Mardiasmo (2004:64). 

Dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja pada seluruh lapisan di 

lembaga-lembaga Indonesia diperlukan pengendalian supaya apa yang telah diatur 

dan direncanakan dapat berjalan sesuai dengan aturan atau apa yang seharusnya. 

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan 

dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik 

sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Indra Bastian (2010: 192) mengungkapkan bahwa anggaran digunakan 

sebagai alat pengendalian yang efektif, sehingga harus dilakukan secara melekat 

dalam tubuh organisasi atas berlangsungnya pelaksanaan kegiatan. Pengendalian 

dapat berjalan efektif apabila tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. 
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Jones dan Pendlebury (2000:115) menjelaskan anggaran menggambarkan 

efektivitas karena memuat set keluaran yang diinginkan dan efisiensi karena anggaran 

memerinci masukan yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

Anggaran yang merupakan alat pengendalian akan mampu mengontrol dana 

yang telah dialokasikan pada berbagai program dan kegiatan. Pengendalian yang 

efektif akan terlihat pada saat pengeluaran actual sejalan dengan jumlah yang 

dianggarkan serta anggaran yang sudah dialokasikan tidak menyimpang dari tujuan 

yang telah ditetapkan. 

 

 

Gambar 2.2 

Skema Kerangka Pemikiran 

2.4  Hipotesis Penelitian 

Jones dan Pendlebury (2000:116) menjelaskan bahwa: 

“Anggaran  menyediakan hubungan penting antara perencanaan dan 

pengendalian. Peran perencanaan dinyatakan dalam bentuk input yang 

diperlukan untuk menjalankan aktivitas yang direncanakan. Peran 

pengendalian dilakukan dengan mempersiapkan anggaran dengan suatu cara 

yang memperlihatkan secara jelas masukan dan sumber daya yang 

dialokasikan kepada individu atau departemen untuk melaksanakan tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya. Pengendalian dapat dilakukan dengan 

membandingkan hasil yang dianggarkan dengan hasil yang diperoleh untuk 

Efektivitas Anggaran Berbasis 

Kinerja 

Efektivitas Pengendalian 

Anggaran 
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menjamin bahwa tingkat pengeluaran tidak dilampaui dan tingkat aktivitas 

yang direncanakan tercapai.” 

 

Menurut Darise (2008:146), penganggaran berbasis kinerja dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

“Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang 

dilakukan dengan  memperhatikan  keterkaitan antara keluaran dan hasil yang 

diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencpaian 

keluaran dari hasil tersebut.” 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2003:243) menjelaskan bahwa : 

“Pengendalian keuangan berhubungan dengan aktivitas pengeluaran. Sistem 

pengendalian keuangan dirancang untuk menjamin bahwa langkah yang benar 

telah dilakukan, dan catatan khusus dilakukan untuk menjaga integritas 

keuangan dari aktivitas organisasi”. 

 

Hipotesis 1 =  Efektivitas Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap 

Efektivitas Pengendalian Anggaran. 


