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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah 

dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan 

dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah karena terkesan menghilangkan 

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bergesernya 

pemahaman antar tingkatan pemerintahan, tingginya kekuasaan legislatif daerah, 

dan merebaknya korupsi di daerah. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. 

Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat 

demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. 

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan desentralisasi menjadi 

suatu fenomena global termasuk Indonesia. Desentralisasi melahirkan otonomi 

daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan lebih mendekatkan 

fungsi pemerintahan kepada masyarakat dan diharapkan mampu meningkatkan 

percepatan pembangunan dalam usaha pencapaian tujuan negara yaitu masyarakat 

adil dan makmur. 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 

2004, membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas 

pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien. 



2 
 

 
 

Pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan dana publik yang didasarkan 

pada konsep dasar performance budgeting system (anggaran kinerja). 

Anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup 

pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah,  Anggaran 

pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat 

pengendalian, berfungsi pula sebagai instrumen akuntabilitas publik atas 

pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan 

uang publik sebagai alat akuntabilitas publik. 

Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output yang optimal atau 

pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi 

atau bersifat ekonomis, efisien dan efektif didalam pelaksanaannya dan 

mencapainya suatu hasil (outcome). Kemudian melalui penerapan anggaran 

berbasis kinerja tersebut, Instansi dituntut untuk membuat standar kinerja pada 

setiap anggaran kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan, berapa 

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

 Sistem penganggaran di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia Kota Bandung sudah disusun sesuai proses 

pengganggaran yang berbasis kinerja. Dengan diterapkannya anggaran berbasis 

kinerja diharapkan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat diwujudkan 

dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. .   

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonsesia 

(BP3TKI) Bandung merupakan unit kerja yang berada di bawah Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang bergerak 
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dalam bidang jasa penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar 

negeri. BP3TKI Bandung bergerak dalam bidang layanan penempatan tenaga 

kerja Indonesia serta layanan perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja 

Indonesia telah melakukan tugasnya sebaik mungkin untuk memberikan 

pelayanan yang optimal terhadap masyarakat, hal ini dapat terlihat dari Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013.  Dalam hal ini 

BP3TKI Kota Bandung menerapakan anggaran berbasis kinerja pada tahun 2011 

Table 1.1 

Pengukuran Capaian Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2013 

Indikator Kinerja % 

Anggaran (Rp) 

Pagu  Realisasi (%) 

Jumlah Potensi CTKI 123,18    

Jumlah Dokumen yang 

terverivikasi  
118,87    

Jumlah CTKI yang di 

PAP 
119,47 1.939.130.000 1.869.225.100 96,40 

Jumlah KTKLN yang 

diterbitkan 
118,42 221.580.000 158.385.500 71,48 

Jumlah Pengaduan yang 

diverifikasi 
100    

Jumlah pengaduan yang 

di mediasi 
76,86 1.014.702.000 511.683.298 50,43 

Jumlah TKI yang 

mengikuti Pembinaan 

Edukasi Kewirausahaan 

100 244.360.000 190.588.400 77,99 

Jumlah CTKI/TKI yang 

mengikuti pembinaan 

Edukasi 

Keuangan/Perbankan 

100 188380.000 180.980.000 96,07 

Jumlah Laporan yang di 

hasilkan 
100 142.890.000 130.050.350 91,01 

Sumber: LAKIP BP3TKI Bandung 
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 Terlihat dari table 1.1 bahwa pencapaian indikator kinerja BP3TKI 

Bandung hampir semua memenuhi target atau dengan kata lain diatas 100% 

namun ada satu indikator yang belum mencapi target yaitu jumlah pengaduan 

yang dimediasi 76,86% dengan anggaran yang di serap secara keseluruhan Rp 

9.584.971.409 dari Pagu Anggaran sebesar Rp 10.801.324.000 atau sekitar 

88,74% . Dan terlihat juga ada 3 indikator kinerja yang anggaran dan realisasinya 

tidak di cantumkan meskipun capaian target terpenuhi. 

Dalam LAKIP 2013 di sebutkan bahwa hampir semua indikator kinerja 

melebihi 100%  apabila dibandingkan dengan tahun 2012 maka terjadi penurunan 

di 3 indikator kinerjanya. 

Tabel 1.2 

Penurunan Indikator Kinerja Tahun 2012 dan 2013 

Indikator Kinerja 2012 (%) 2013 (%) % 

Jumlah potensi CTKI  161,65 123,18 38,47 

Jumlah dokumen yang terverifikasi 161,65 118,87 42,78 

Jumlah KTKLN yang diterbitkan 161,65 118,42 43,23 

 Sumber : Diolah kembali  

 Selanjutnya LAKIP 2012 tidak menyandingkan indikator kinerja dengan 

realisasi anggaran. Yang ada hanya target pencapaian dari indikator kinerja 

sedangkan anggarannya tidak ada dan menyerap anggaran sebesar Rp 

5.580.274.476 dari jumlah anggaran Rp 5.889.910.000 atau 94,80%. 

 Keberhasilan suatu instansi tidak luput dari faktor produktivitas  sumber 

daya manusianya. Terlihat seperti tabel 1.2 ada tiga indikator kinerja yang 
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menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maka peningkatan 

produktivitas kerja pegawai menjadi salah satu kriteria tercapainya sasaran-

sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).  

 Peningkatan produktivitas kerja pegawai akan sangat berpengaruh 

terhadap pelayanan untuk masyarakat yang lebih kritis melihat kinerja birokrasi 

dalam memberi pelayanan kepada publik. Oleh karenanya pemerintah harus 

meningkatkan paradigma lama, dan menggantinya menjadi lebih fokus pada 

pelayanan publik (Anggaraini dan Purwanto,2010:22). 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kinerja Anggaran Terhadap Produktivitas Kerja (Studi 

Empiris Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia Kota Bandung)”. 

1.2 Identifikasi Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi 

masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja anggaran di BP3TKI Kota Bandung. 

2. Bagaimana produktivitas kerja di BP3TKI Kota Bandung. 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan kinerja anggaran terhadap  

produktivitas kerja di BP3TKI Kota Bandung. 

1.3 Maksud dan Tujuan Peneliatian  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dari berbagai 

informasi yang terkait dengan kinerja anggaran terhadap produktivitas kerja di 
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BP3TKI Kota Bandung yang kemudian akan diolah dan di analisa untuk 

mencapai hasil yang di harapkan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk menjelaskan kinerja anggaran di instansi pemerintah daerah dalam 

hal ini BP3TKI Kota Bandung. 

2. Untuk menjelaskan produktivitas kerja di instansi pemerintah daerah 

dalam hal ini BP3TKI Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja anggaran terhadap  produktivitas kerja 

di BP3TKI Kota Bandung. 

1.4 Kegunaan  Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan kepada: 

1. Bagi akademisi 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian 

yang selanjutnya dan dapat melihat serta mengetahui pengaruh kinerja 

anggaran terhadap produktivitas kerja. 

2. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah 

daerah untuk meningkatkan produktivitas kerja  instansi pemerintah. Serta 

dapat memacu bagi para pegawai negeri untuk terus berproduktiv dalam 

meningkatkan layanan kepada masyarakat. 
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3. Bagi Peneliti 

Memberikan gambaran dan menjawab pertanyaan pribadi  bahwa kinerja 

anggaran  mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja. 

4. Bagi Pembaca 

Sebagai sumbangan pikiran terutama di perguruan tinggi serta sebagai 

pengetahuan tambahan guna memperluas ilmu pengetahuan.  

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung. Jalan Soekarno-Hatta No.587 Telp. 

022-7333212/Fax. 022-7336965 Bandung 40287. Email: bp3tkibdg@yahoo.com. 

Pada bulan Januari 2015 sampai dengan selesai. 
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