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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemajuan suatu bangsa sangat di pengaruhi oleh peran dan kinerja sektor

publik. Sektor publik juga di perlukan sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan.

Tetapi untuk pelaksanaan fungsi birokrasi pemerintah, keberadaan sektor publik

tidak dapat digantikan oleh sektor privat (Mardiasmo, 2009).

Pemerintah daerah saat ini dihadapkan oleh banyak tuntutan baik dari segi

internal yaitu peningkatan kerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya

tuntutan masyarakat yang menghedaki agar pemerintah daerah mampu

menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari

penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntanbilitas kinerja dan

peningkatan pelayanan publik (Abdul Halim, 2007).

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema

strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan

bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode

tertentu (Abdul Rohman, 2009). Menurut Mardiasmo (2009), kinerja suatu unit

kerja pemerintah daerah dapat diukur melalui pencapaian aktifitas-aktifitas yang

dibiayai oleh Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan The

National Committee on Governmental Accounting (NGGA) yang saat ini telah
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menjadi Governmental Accounting Standards Board (GASB) definisi anggaran

adalah rencana operasi keuangan, yang mencangkup estimasi pengeluaran yang di

usulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam

periode waktu tertentu (Indra Bastian, 2006).

Kegunaan anggaran adalah sebagai alat penelitian kinerja, artinya

anggaran merupakan suatu ukuran yang bisa menjadikan patokan apakah suatu

bagian/ unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktifitas

maupun terpenuhinya efisiensi biaya (Deddi Nordiawan, 2007). Menurut

Mahmudi (2011), anggaran dapat dialokasikan berdasarkan organisasi sesuai

dengan struktur yang ada. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

dialokasikan ke unit organisasi Pemerintah Daerah berupa Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan amanat

rakyat kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan

masyarakat dalam satu tahun fiskal tertentu yang dinyatakan dalam satuan mata

uang. Perwujudan amanat rakyat di sisi pemerintah daerah ini dinyatakan dalam

bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dengan

menggunakan sumber daya yang dimilikinya, dengan demikian penyusunan

anggaran daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat/publik (Indra

Bastian, 2006).

Wiwik Andriani dan Ermataty Hatta (2012) menyatakan bahwa dengan

keluarnya Undang-Undang No.17 Tahun 2003 menuntut perubahan sistem

penganggaran dari traditional budget menjadi penganggaran berbasis kinerja yang
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mengharuskan digunakannya sistem penganggaran yang berbeda dengan

sebelumnya, yaitu perubahan dari sistem dual budgeting menjadi unified

budgeting, penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting system)

yang mempunyai banyak kelemahan karena adanya tumpang tindih biaya

sehingga berdampak pada inefisiensi anggaran.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melakukan reformasi anggaran daerah

dan reformasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Reformasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan pola penganggaran

berbasis kinerja dan laporan pertanggungjawaban yang juga bersifat kinerja.

Melalui penganggaran berbasis kinerja ini, penetapan besarnya alokasi

anggaran daerah lebih mempertimbangkan nilai uang (value for money) dan nilai

uang yang mengikuti fungsi (money follow function) sesuai dengan kebutuhan

nyata setiap unit kerja. Hal ini karena APBD merupakan penjabaran kuantitatif

dari program kebijakan serta usaha pembangunan yang di tuangkan dalam bentuk

aktifitas yang dimiliki oleh unit kerja terkecil sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi yang telah dibebankan dalam setiap tahun. Pemerintah daerah akan

diketahui kinerjanya dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja. Kinerja ini

tercermin pada laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan prestasi kerja

SKPD.

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang

berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi,
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dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak

berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah

disusun (Indra Bastian, 2006). Desain performance budgeting didasarkan pada

pemikiran bahwa memasukkan ukuran kinerja dalam anggaran akan

mempermudah pemantauan terhadap program untuk untuk melihat seberapa baik

pemerintah telah mencapai outcome yang dijanjikan dan diinginkan (Yilin Hou,

2010).

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003, maka penyusunan

APBD dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan masing-masing

satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan

yang ditetapkan, dengan demikian akan tercipta sinergi dan rasionalitas yang

tinggi dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Hal tersebut juga untuk menghindari

duplikasi rencana kerja serta bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan antara

target dengan hasil yang dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

Fenomena yang terjadi di Kota Cimahi adalah Sebanyak 25 persen dari

total dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 Kota Cimahi,

Jawa Barat, sebesar Rp 1,037 triliun ternyata digunakan untuk kegiatan

seremonial yang condong untuk pencitraan semata. Itu terlihat dari pengalokasian

anggaran yang diajukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal tersebut,

diungkapkan anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi Dedi Kuswandi. "Seharusnya,

rakyat itu butuh program yang realita di lapangan.Bukan diberikan program yang
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bersifat seremonial atau omong kosong saja, karena hal tersebut tidak penting buat

rakyat," ujar Dedi di Cimahi (Tribun Jabar, 2014).

Pemkot Cimahi, kata Dedi, harus lebih mengedapankan segala yang

dibutuhkan rakyat. Semua programnya harus menjadi bukti nyata perbaikan di

lapangan sesuai dengan hasil turun langsung ke masyarakat. "Saya melihat

seremonial ini hanya untuk pencitraan saja," katanya. Bahkan, kata Dedi, jika

melihat APBD tahun-tahun sebelumnya, program yang sifatnya seremonial hanya

sekitar 15 persen. "Karenanya, bisa saja untuk tahun ini ada indikasi yang

berkaitan dengan tahun politik. Jadi, setiap programnya sambil dilakukan safari

politik.Artinya pencitraan ditonjolkan, tapi bentuk bantuan nyata kepada rakyat

tidak ada," (Tribun Jabar, 2014).

Permasalahan yang paling krusial di Kota Cimahi adalah kebersihan,

banjir, penataan ruang dan infrastuktur. Kinerja pemerintah Kota Cimahi akan di

optimalkan sehingga menjadi transparan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan karyawan akan dibekali target dalam bidang pelayanan publik.

Walikota Cimahi, Atty Suharti memberi kesempatan kepada seluruh pejabat, staf

dan karyawan pemkot melalui target-target yang harus dicapai. Jika target tercapai

maka akan dilanjutkan dan jika tidak maka akan dilalukukan evaluasi untuk

lanjutan jabatannya atau tidak (Tribun Jabar, 2014).

Dana yang akan dialokasikan untuk pembangunan langsung yang dapat

dinikmati oleh rakyat masih sangat minim dibandingkan dana yang dialokasikan

untuk meningkatkan kesejahteraan kalangan birokrat. Keadaan ini harus di
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perbaiki dan alokasi dana untuk kesejahteraan rakyat yang harus ditingkatkan di

masa yang akan dating (Sri Rahayu, dkk : 2007).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai

penerapan anggaran berbasis kinerja. Hasil penelitian yang dilakukan Sem Paulus

Sem Paulus Silalahi (2012) bahwa anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi

keuangan daerah, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penilaian kinerja SKPD.

Berdasarkan hasil dari peneliti sebelumnya Tubagus Syah Putra (2010)

melakukan penelitian dengan judul pengaruh penerapan Anggaran Berbasis

Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja

SKPD di Pemerintah Kabupaten Simalungan.Hasil penelitian ini menunjukan

bahwa baik secara silmutan maupun secara parsial penerapan anggaran berbasis

kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap

penilaian kinerja SKPD.

Berdasarkan hasil dari peneliti sebelimnya Julianto (2009) melakukan

penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap

Kinerja SKPD di Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dengan variabel dependen

kinerja SKPD dan variabel independen penerapan anggaran berbasis kinerja.Hasil

penelitiannya menunjukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja SKPD di

Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk

melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk

skripsi yang berjudul:
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“EVALUASI PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI

PEMERINTAH KOTA CIMAHI”

(Studi Survei Pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Cimahi)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis

mengidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan

adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Kota

Cimahi telah berjalan sesuai dengan konsep penganggaran berbasis

kinerja dalam hal persyaratan pengguna indikator kinerja?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai

informasi yang terkait dengan penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas

SKPD pemerintah Kota Cimahi yang kemudian akan diolah dan dianalisa untuk

mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah

sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Kota

Cimahi telah berjalan sesuai dengan konsep penganggaran berbasis

kinerja dalam hal persyaratan penggunaan indikator kinerja.
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1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan memberikan kegunaan

bagi:

1. Penulis

Diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan akuntansi sektor

publik, khususnya mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja di

Pemerintah Kota Cimahi, menambah wawasan berfikir dan menambah

kemampuan intelektual.

2. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan

evaluasi bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk perbaikan kinerja

pemerintah di masa yang akan datang.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan

referensi bagi penelitian sejenis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas

dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada

Dinas SKPD Pemerintah Kota Cimahi. Waktu Penelitian dilaksanakan pada

bulan Agustus 2014 sampai dengan selesai.


