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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Konstruk, dan Variabel Penelitian

2.1.1 Anggaran

2.1.1.1 Definisi Anggaran

Anggaran berasal dari kata budget (inggris), sebelumnya dari kata bougette

(perancis) yang berarti tas kecil. Menurut Indra Bastian (2006), berdasarkan The

National Committee on Governmental Accounting (NCGA) yang saat ini telah

menjadi Governmetal Accounting Standards Board (GASB) definisi anggaran

(budget) adalah rencana operasi keuangan, yang mencangkup etimasi pengeluaran

yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam

periode waktu tertentu.

Mardiasmo (2009) mengemukakan definisi anggaran adalah pernyataan

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang

dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau

metode untuk mempersiapkan suatu anggaran, sedangkan menurut Abdul Halim

(2007), anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif

dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam

jangka waktu setahun.
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2.1.1.2 Fungsi Anggaran

Menurut Indra Bastian (2006), anggaran memiliki beberapa fungsi yang

meliputi:

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.

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

mendatang atau dengan kata lain pedoman bagi pemerintah dalam mengelola

untuk satu periode di masa yang akan 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 instrumen politik.

7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

2.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja

2.1.2.1 Definisi Anggaran Berbasis Kinerja

Prinsip anggaran bebasis kinerja secara teori adalah anggaran yang

menghubungkan anggaran Negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan

(output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat

dipertanggungjawabkan kemanfaatannya (Bambang Sancoko, dkk : 2008).
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Abdul Halim (2007) mendefinisikan anggaran berbasis kinerjasebagai metode

penganggaran bagi manejemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan

dalam kegiatan-kegiatan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam

pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam

target kinerja pada setiap unit kinerja.

Anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) merupakan sistem

penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat

dalam visi, misi, dan rencana strategi organisasi. Anggaran yang efektif tidak efektif

dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah

disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik,

sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa

mendatang (Indra Bastian, 2006).

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003, pengertian anggaran berbasis

kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada

kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa

pendekatan penyusunan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai

kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang

disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur

kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.Anggaran dengan

pendekatan kinerja sangat menekankan kosep value for money dan pengawasan atas

kinerja output.
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2.1.2.2 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikannya  prinsip-prinsip

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

berbasis kinerja, yaitu;

1. Transparasi 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

hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut

pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksaan 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 atau pasal merupakan batas

tertinggi pengeluaran belanja.Penganggaran pengeluaran harus didukung

dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup

dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum atau

tidak tersedia anggarannya.
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3. Keadilan Anggaran

Pemerintahn daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara

adil agar dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi

dalam pemberian pelayanan karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui

peran serta masyarakat secara keseluruhan .

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat

guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat

dipertanggungjawabkan.Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan

sebaik 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

pencapaian 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 disetiap organisasi kerja yang terkait.

2.1.2.3 Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja

Karakteristik anggaran berbasis kinerja dalam rangka penerapan Anggaran

Berbasis Kinerja menurut Hindri Asmoko (2006) antara lain:

1. Pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome yang dicapai;
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2. Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai;

3. Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran

berbasis kinerja;

4. Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja.

2.1.2.4 Elemen-Elemen Anggaran Berbasis Kinerja

Departemen Keuangan Republik Indonesia/ Badan pendidikan dan Pelatihan

Keuangan (BPPK, 2008) menjelaskan elemen-elemen utama yang harus ditetapkan

terlebih dahulu, antara lain:

1. Visi dan misi yang hendak dicapai

Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka

panjang, sedangkan misi adalah kerangka yang mengambarkan bagaimana

visi akan dicapai.

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi.Tujuan

tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang

menunjukan tahapan-tahapan yang harus dilalui bdalam rangka mencapai visi

dan misi yang telah ditetapkan.Tujuan harus menggambarkan arah yang jelas

serta tantangan yang realistis.

3. Sasaran

Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur

untukmencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusunan anggaran untuk
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mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Kriteria

sasaran yang baik adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik,

terukur, dapat dicapai, relevan dan ada batasan waktu (specific, measurable,

achievable, relevan, timely/SMART) dan yang tidak kalah penting bahwa

sasaran tersebut harus mendukung tujuan (support goal).

4. Program

Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaibagian

dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran. Program dibagi

menjadi kegiatan dan harus disertai dengan target sasaran output dan outcome.

Program yang baik harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan dan sasaran

serta masuk akal dan dapat dicapai.

5. Kegiatan

Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud

menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian program.

Kegiatan yang baik kriterianya adalah harus dapat mendukung pencapaian

program.

2.1.2.5 Unsur-Unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008) unsur-

unsur anggaram berbasis kinerja, yaitu:

1. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam

mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan
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seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsekuensi anggaran

berbasis kinerja yang menghubungkan perencanaan strategis (terutang dalam

program) dengan penganggaran (tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan).

a. Menentukan Program dan Kegiatan dengan Jelas

Untuk mencapai tujuan strategisadalah menentukan program dan kegiatan

dengan jelas.Pembiayaan dari masing-masing program, kegiatan dan

keluaran juga harus tergambar dengan jelas. Struktur pembiayaan yang

jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang dipakai berdasarkan

actual.

b. Sistem Akuntansi yang Memadai

Diperlukan adanya sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi

yang memadai untuk menilai pencapaian kinerja dari masing-masing

lembaga/unit kerja yang bertanggungjawab atas suatu kegiatan dalam

rangka pengukuran kinerja yang baik. Tingkat informasi dasar yang harus

dikembangkan meliputi:

1. Ekonomis, sejauh mana masukan yang ada digunakan dengan sebaik-

baiknya;

2. Efisiensi, sejauh  mana perbandingan antara tingkat keluaran suatu

kegiatan dengan masukan yang digunakan;
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3. Efektifitas, sejauh mana keluaran yang dihasilkan mendukung

pencapaian hasil yang ditetapkan.

c. Pihak Eksternal (Independen)

Tercapainya penilaian yang fair diperukan peran dari pihak eksternal

dalam mengukur kinerja secara lebih independen. Pendekatan dalam

mengukur kinerja akan bervariasi antar lembaga/ unit kerja, bergantuk

pada bentuk keluaran yang dihasilkan.

d. Mengukur Kinerja yang Strategis (Key Performance Indicators)

Sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya mengukur kinerja yang

strategis (key performance indicators), bukan menekan tingkat

komprehensif dan birokratis atas kinerja yang disusun (catatan: kinerja

tidak diukur berdasarkan jumlah surat masuk/ keluar jumlah laporan yang

dibuat/ jumlah surat yang ditandatangani) karena pengukuran seperti ini

dapat menyesatkan.

2. Penghargaan dan Hukuman (Reward And Punishment)

Pelaksanaan penganggaran berdasarkan kinerja sulit dicapai dengan optimal

tanpa ditunjang dengan faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan

penganggaran berbasis kinerja yaitu berupa ganjaran dan hukuman (reward

and punishment) bagi para pelaksanaan penganggaran. Penghargaan dan

hukuman (reward and punishment) tersebut diantaranya adalah:
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a. Penerapan Insentif Atas Kinerja yang Dicapai dan Hukum Atas

Kegagalannya

Penerapan insentif di sektor publik bukan hal yang mudah untuk

dilaksanakan karena penerapan sistem insentif perlu didukung oleh

mekanisme non keuangan, terutama keinginan dan kebutuhan atas

pencapaian kinerja, hal ini dapat tumbuh misalnya jika ada aturan bahwa

lembaga/ unit kerja yang mencapai kinerja dengan baik dapat memperoleh

prioritas atas anggaran berikutnya walaupun alokasi anggaran telah

ditentukan oleh prioritas kebijakan dan program. Apabila suatu lembaga

dapat mencapai target yang ditetapkan, dapat diberikan keleluasaan yang

lebih dalam mengelola anggaran yang dialokasikan sesuai dengan

kapasitas yang dimiliki. Hal ini memungkinkan setiap lembaga untuk

maju dan berkembang secara konsisten dengan kapasitas yang mereka

miliki.

b. Penerapan efisiensi (Savings)

Bentuk lain untuk peningkatan kinerja melalui insentif atau disinsentif

yaitu penerapan efisiensi (savings). Hal ini dapat dilakukan untuk program

dan kegiatan yang bersifat pelayanan publik.Alokasi anggaran untuk

setiap program dan kegiatan dikurangi dengan jumlah tertentu untuk

savings dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi atas pelayanan yang

diberikan.
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c. Penahanan atas Penerimaan yang Diperoleh Oleh Suatu Lembaga

Penahanan atas penerimaan yang di peroleh suatu lembaga dapat juga

diterapkan, hal ini dapat dilaksanakan dengan suatu bentuk perjanjian

antara lembaga pusat dengan lembaga bersangkutan dalam pembagian atas

hasil yang diterima.

3. Kontrak Kinerja

Jika penganggaran berdasarkan kinerja telah dapat berkembang dengan baik,

kontrak atas kinerja dapat mulai diterapkan. Atas nama pemerintah,

Departemen Keuangan dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian suatu

kinerja dengan kementerian negara/lembaga teknis lainnya, begitu juga antara

menteri dengan unit organisasi dibawahnya. Walaupun demikian, suatu sistem

kontrak kinerja harus didukung oleh factor-faktor berikut ini:

a. Definisi yang jelas terhadap pelayanan yang dikontrakkan

b. Kewenangan yang ada bagi pihak kementerian negara/lembaga untuk

mengelola sumber daya yang ada.

Kriteria tersebut dapat terlaksanakan apabila reformasi bidang pengelolaan

keuangan Negara dapat menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan

keinginan dan kebutuhan atas pencapaian kinerja.

4. Kontrol Eksternal dan Internal

Sistem kontrol eksternal terdapat penggunaan anggaran harus dilakukan oleh

badan diluar pengguna anggaran.Pengguna anggaran harus mendapat
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persetujuan sebelum menggunakan anggaran mereka.kontrol diarahkan pada

kontrol input suatu kegiatan, serta apa dan bagaimana pencapaian output.

Menciptakan kontrol yang efektif harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

1) Adanya pemisahan antara lembaga kontrol dan lembaga pengguna

anggaran,

2) Kontrol dilakukan pada input, output dan outcome,

3) Kontrol dilakukan sebelum dan sesudah anggaran digunakan.

5. Pertanggungjawaban Manajemen

Bila sistem penganggaran yang lama menekankan pada kontrol terhadap

input, maka didalam sistem penganggaran berbasis kinerja difokuskan pada

output. Manajer pengguna anggaaran memperoleh kewenangan penuh dalam

merencanakan dan mengelola anggaran mereka.prinsip dasar didalam sistem

ini adalah manajer pengguna anggaran harus diberi kebebasan penuh bisa

akuntabilitas atas pencapaian output yang ingin dicapai.

2.1.2.6 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan (2008) menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja akan

memberikan manfaat dalam pelaksanakan pengelola keuangan dalam rangka

penyelenggaraan tugas kepemerintahan, sebagai berikut;
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a. Anggaran berbasis kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya yang

terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas  pemerintah sehingga tujuan

pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dengan melihat

anggaran yang telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip berbasis kinerja akan

dengan mudah diketahui program-program yang diprioritaskan dan

memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah alokasi anggaran pada

masing-masing program.

b. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah hal penting untuk menuju

pelaksanaan kegiatan yang transparan. Anggaran yang jelas, dan juga output

yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan

outputyang hendak dicapai, maka akan tercipta transparansi karena dengan

adanya kejelasan hubungan semua pihak terkait dan juga masyarakat dengan

mudah akan turut mengawasi kinerja pemerintah.

c. Penerapan anggaran berbasis kinerja mengubah fokus pengeluaran pemerintah

keluar dari sistem line item menuju pendanaan program pemerintahan dengan

tujuan khusus terkait dengan kebijakan prioritas pemerintahan. Penerapan

Anggran Berbasis Kinerja menuntut setiap departemen untuk fokus pada

tujuan pokok yang hendak dicapai dengan keberadaan departemen yang

bersangkutan. Selanjutnya penganggaran yang dialokasikan untuk masing-

masing departemen akan dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.
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d. Organisasi pembuat kebijakan seperti kabinet dan parlemen, berada pada

posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang

rasional ketika pendekatan anggaran berbasis kinerja.

e. Terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka menengah, tetapi

kementerian tetap bisa lebih fokus kepada prioritas untuk mencapai tujuan

departemen meskipun hanya dengan sumber daya yang terbatas. Pimpinan

akan tetap fokus untuk mencapai tujuan departemen yang dipimpin tidak perlu

terganggu oleh keterbatasan sumber daya dengan penetapan prioritas

pekerjaan yang telah ditetapkan.

f. Anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi. Adanya

fokus anggaran pada output dan outcome maka diharapkan tercipta efisiensi

dan efektifitas dalam pelaksaan pekerjaan. Hal ini sangat jauh berbeda apabila

dibandingkan dengan ketika fokus penganggaran tertuju pada input.

2.1.2.7 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Dedi Nordiawan (2007) mengemukakan tahap-tahap penyusunan anggaran

berbasis kinerja, yaitu:

1. Penetapan Strategi Organisasi

Penetapan strategi adalah sebuah cara pandang yang jauh kedepan yang

member gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah

organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan misi harus dapat
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mencerminkan arah dan fokus strategi yang jelas dan memiliki orientasi masa

depan.

2. Pembuatan Tujuan

Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu

tahun atau sirng diistilahkan dengan tujuan operasional karena tujuan

operasional merupakan turunan dari visi dan misi suatu organisasi.

3. Penetapan Aktifitas

Penetapan strategis adalah sesuatu yang dasar dalam penyusunan anggaran

karena penentapan aktifitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan

operasional yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Evaluasi dan pengambilan keputusan adalah langkah selanjutnya setelah

pengajuan anggaran disiapkan adalah proses evaluasi dan pengambilan

keputusan karena proses ini dapat dilakukan dengan standar buku yang

ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada

masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat.
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2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah saat ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi

internal, yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya

tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pemerindah daerah mampu menciptakan

tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan

otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan

pelayanan publik (Abdul Halim, 2007).

Pemerintah dalam sebuah Negara demokrasi mewakili kepentingan rakyat,

uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat, dan anggaran yang menunjukan

rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut (Indara Bastian,

2006). Menurut Deddi Nordiawan (2007), keuangan anggaran adalah sebagai alat

penilaian kinerja, artinya anggaran merupakan suatu ukuran yang bisa menjadi

patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telaah memenuhi target, baik berupa

terlaksananya aktifitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan ke unit

organisasi pemerintah daerah berupa SKPD (Mahmudi, 2011). 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 disisi pemerintah daerah ini dinyatakan dalam bentuk

rencana kerja yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dengan menggunakan



25

sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian, penyusunan anggaran daerah harus

berorientasi pada kepentingan masyarakat/publik (Indra Bastian, 2006).

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-

Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan 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

penanggungjawaban yang juga bersifat kinerja.

Melalui sistem penganggaran berbasis kinerja ini, penetapan besarnya alokasi

anggaran daerah lebih mempertimbangkan nilai uang dan nilai uang yang mengikuti

fungsi sesuai dengan kebutuhan nyata setiap unit kerja. Hal ini karena APBD

merupakan penjabaran kuantitatif dari program kebijakan serta usaha pembangunan

yang dituangkan dalam bentuk aktifitas yang dimiliki oleh unit kerja terkecil sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan dalam setiap tahun. Setiap

pemerintah daerah akan diketahui kinerjanya dengan menggunakan anggaran berbasis

kinerja. Kinerja ini akan tercermin pada laporan pertanggungjawaban dalam bentuk

laporan prestasi kerja SKPD.

Ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja telah dinyatakan dalam

Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan ini disebabkan tentang penyusutan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah
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terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output

optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus

berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif didalam pelaksanaannya dan

mencapainya suatu hasil (outcome). Instansi dituntut untuk membuat standar kinerja

pada setiap anggaran kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang akan dilalukan,

berapa biaya yang dibutuhkan, dan berupa hasil yang diperoleh (fokus pada hasil).

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi

pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana

strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada  kinerja

akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun (Indra Bastian, 2006).

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003, pengertian anggaran berbasis kinerja

adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja

atau prestasi kerja yang ingin dicapai.

Penerapan dengan pendekatan kinerja didalam kegiatan rencana kinerjanya,

instansi pemerintah harus mematuhi unsur-unsur anggaran kinerja yang bisa

dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan anggaran

berbasis kinerja. Secara umum unsur-unsur yang harus dipahami menurut Badan

Pendidikan dan Pelatihan keuangan (BPPK, 2008) diantaranya: pengukuran kinerja,

penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, serta

penanggungjawaban manajer agar bisa dilaksanakan sesuai tujuan pelaksanaan

kinerjanya.
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Kinerja suatu unit kerja pemerintah daerah dapat diukur melalui pencapaian

aktifitas-aktifitas yang dibiayai oleh APBD (Mardiasmo, 2009). Menurut Abdul

Rohman (2009), 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 suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan

prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu. 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.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa kinerja mencerminkan ekonomis,

efisiensi dan efektifnya suatu pelayanan publik. Ekonomis terkait dengan sejauh

mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan

yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Pengertian

efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan

terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat
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dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan

penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Pengertian efektifitas

pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan(hasil

guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran

yang harus dicapai. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya mencapai penerapan

anggaran berbasis kinerja, diantaranya dilakukan oleh Julianto (2009) dengan judul

pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja SKPD di

Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh penerapan

anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Tubagus Syah Putra (2010) meneliti 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 simultan maupun secara parsial penerapan anggaran berbasis kinerja dan

sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungan. Dari uraian diatas, maka kerangka

pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:
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Fenomena

1. APBD Kota Cimahi adalah sebanyak 25% dari total APBD tahun 2014 sebesar
Rp 1,037 triliun.

2. Bisa saja tahun ini ada indikasi yang berkaitan dengan tahun politik.
3. Permasalahan yang paling krusial di Kota Cimahi adalah kebersihan, banjir,

penataan ruang dan infrastruktur. Kinerja pemerintah Kota Cimahi akan
dioptimalkan sehingga menjadi transparan. Setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dan karyawan akan dibekali target dalam bidang pelayanan
publik.

UU No. 17 Tahun 2003

Permendagri No. 59 Tahun 2007

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran

2.2.1 Penelitian Sebelumnya

Dalam melakukan proses pengelolaan keuangan daerah, masing-masing

SKPD sesuai permendagri No.59 tahun 2007 merupakan pengguna anggaran dan

melakukan tugas antara lain dari proses perencanaan anggaran, penyusunan anggaran,

pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, serta

penanggungjawaban. Peran dan fungsi SKPD menjadi sangat penting karena sebagai

pengguna anggaran, setiap SKPD melakukan hampir seluruh siklus pengelolaan

keuangan daerah selain pengawasan dan pemeriksaan. Terbitnya Undang-Undang

No.17 tahun 2003 yangmenetapkan bahwa APBD harus disusun berdasarkan

pendekatan prestasi kerja membuat SKPD sebagai unit pengguna anggaran dituntut

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
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untuk mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang benar-

benar baik, artinya sesuai dengan kebutuhan, ekonomis, efisien, dan efektif.

Berbagai penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai

penerapan anggaran berbasis kinerja, diantaranya dilakukan oleh Yusriati (2008)

dengan judul Pengaruh Penetapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja

SKPD di Pemerintaha Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil penelitian bahwa

ada pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja SKPD

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Julianto (2009) meneliti Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dengan variabel

independen penerapan anggaran berbasis kinerja dan variabel dependen kinerja

SKPD. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja

berpengaruh terhadap kinerja SKPD di pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Tubagus Syah Putra (2010) meneliti Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis

Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja

SKPD di pemerintah Simalungun. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa baik secara

simultan maupun secara parsial penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem

informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD di

Pemerintah Kabupaten Simalungan.
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Hasil penelitian Sem Paulus Silalahi (2010) menunjukan bahwa anggaran

berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian kinerja SKPD

di Pemerintah Kota Dumai.

Haspiarti (2012) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Anggaran

Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada

Pemerintah Parepare). Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini bahwa penerapan

anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instasi

pemerintah.

Tinjauan atas penelitian terdahulu berupa nama peneliti, tahun penelitian,

variabel yang digunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat seperti pada table 2.1

berikut ini:

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Sebelumnya

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian
1 Yusriati

(2008)
Pengaruh Penerapan
Anggaran Berbasis
Kinerja SKPD di
Pemerintah Kabupaten
Mandailing Natal

Variabel Dependen:
Kinerja SKPD

Variabel Independen:
Penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja

Ada pengaruh anggaran
berbasis kinerja terhadap
kinerja SKPD di
Pemerintah Kabupaten
Mandailing Natal.

2 Julianto
(2009)

Pengaruh Penerapan
Anggaran Berbasis
Kinerja SKPD di
Pemerintah Kota
Tebing Tinggi

Variabel Dependen:
Kinerja SKPD

Variabel Independen:
Penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja

Penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja
berpengaruh terhadap
kinerja SKPD di
Pemerintahan Kota Tebing
Tinggi.
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3 Tubagus
Syah
Putra

(2010)

Pengaruh Penerapan
Anggaran Berbasis
Kinerja dan Sistem
Informasi Keuangan
Daerah Terhadap
Kinerja SKPD di
Pemerintah Kabupaten
Simalungan

Variabel Dependen:
Kinerja SKPD

Variabel Independen:
1. Penerapan

Anggaran
Berbasis Kinerja

2. Sistem Informasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Baik secara simultan
maupun parsial, penerapan
anggaran berbasis kinerja
dan sistem informasi
pengelolaan keuangan
daerah berpengaruh
terhadap kinerja SKPD di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Simalungan.

4 Sem
Paulus
Silalahi
(2012)

Pengaruh Anggaran
Berbasis Kinerja,
Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah, dan
Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan
Daerah Terhadap
Penilaian SKPD (Studi
Pemerintahan di Kota
Dumai)

Variabel Dependen:
1. Anggaran

Berbasis Kinerja
2. Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah
3. Sistem Akuntansi

Pengelolaan
Keuangan Daerah

Variabel Independen:
Penilaian SKPD

Hasil penilaian ini
menunjukan bahwa
anggaran berbasis kinerja,
sistem akuntansi keuangan,
sistem akuntansi keuangan
daerah, dan sistem
informasi pengelolaan
keuangan daerah
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
penilaian SKPD.

5 Haspiarti
(2012)

Pengaruh Penerapan
Anggaran Berbasis
Kinerja Terhadap
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(Studi Pada Pemerintah
Parepare)

Variabel Dependen:
akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Variabel Independen:
Penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran
berbasis kinerja
berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.


