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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1  Anggaran 

 Anggaran berasal dari kata budget (Inggris), sebelumnya dari kata 

bougette (Perancis) yang berarti sebuah tas kecil. Menurut Bastian (2006:191), 

berdasarkan The National Committee on Governmental Accounting (NCGA) yang 

telah menjadi Govemental Accounting Standard Board (GASB) definisi anggaran 

adalah rencana operasi keuangan, yang  mencangkup estimasi pengeluaran yang 

diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam 

periode waktu tertentu. 

 Mardiasmo (2009:61) 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 

Nordiawan dalam bukunya yang dikutip dari Freeman (2007:19), anggaran adalah 

sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan 

sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. 

2.1.2 Sistem Penganggaran Publik 

Menurut Bastian (2006:193) sesuai perkembangan sistem sosial serta 

beberapa jenis sistem administrasi publik itu sendiri dan tuntutan masyarakat 

dalam konteks sistem sosial serta politik tertentu, sistem penganggaran dapat 
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berkembang. Dalam perkembangannya beberapa jenis sitem penganggaran mulai 

dikenal, yaitu: 

2.1.2.1  Line Item Budgeting 

Line item Budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada 

dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut 

digunakan (pos-pos pengeluaran). Jenis anggaran ini dianggap paling tua dan 

banyak mengandung kelemahan atau sering disebut ‘traditional budgeting’.  

2.1.2.2 Incremental Budgeting 

 Incremental budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan 

yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar 

penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang.  

2.1.2.3 Planning Programming Budgeting System (PPBS) 

Planning Programming Budgeting System (PPBS) adalah suatu proses 

perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran, yang terkait di dalamnya 

suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisahkan, yang di dalamnya 

terkandung identifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin 

timbul.  

2.1.2.4  Zero Based Budgeting (ZBB) 

Zero Based budgeting (ZBB) adalah sistem anggaran yang didasarkan 

pada perkirakan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan dimasa lalu, dan setiap 

kegiatan dievaluasi secara terpisah. 
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2.1.2.5 Performance Budgeting 

Performance Budgeting (anggaran yang berorientasi kinerja) adalah sistem 

penganggaran yang berorentasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan 

visi, misi, dan rencana strategi organisasi. Performance budgeting 

mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan 

memakai pengukuran  output (output measurement) sebagai indikator kinerja 

organisasi. Lebih jauh, pengkaitan biaya dengan output organisasi merupakan 

bagian integral dalam berkas anggarannya. Dengan kata lain, performance 

budgeting adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban 

kerja (work load) dan biaya unit (unit cost) dari setiap kegiatan yang terstruktur.   

 

2.1.3 Anggaran Berbasis Kinerja 

2.1.3.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja 

 Prinsip anggaran berbasis kinerja secara teori adalah anggaran yang 

menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang 

diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat 

dipertanggung jawabkan kemanfaatannya (Sancoko,dkk:2008) 

 Halim (2007:57) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai metode 

penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang 

dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan 

termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan 

hasil tersebut tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. 
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 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. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, 

sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di 

masa mendatang (Bastian,2006:202) 

 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 (2009:61) 

menyatakan bahwa pendekatan penyusunan anggaran berbasis kinerja di susun 

untuk mengatasi bebagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, 

khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan 

konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output.  

 

2.1.3.2 Elemen-elemen Anggaran Berbasis Kinerja 

Departemen keuangan republic Indonesia/ badan pendidikan dan pelatihan 

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

terlebih dahulu, antara lain: 
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1. Visi dan misi yang hendak dicapai 

visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai dalam jangka panjang, 

sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi 

akan di capai. 

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 didahului dalam rangka 

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan harus 

menggambarkan arah yang jelas serta tantangan yang realistis. 

3. Sasaran 

 Sasaran menggambaarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur 

untuk mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusunan anggaran 

untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target-target tertentu dan 

terukur. Kriteria sasaran yang baik adalah dilakukan dengan 

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

batas waktu (specific, measurable, achievable, relevant, 

timely/SMART) dan yang tidak kalah penting bahwa sasaran tersebut 

harus mendukung tujuan (support goal). 

4. Program 

 Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai 

bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran. 

Program dibagi menjadi kegiatan dan harus disertai dengan target 



13 
 

 
 

sasaran output dan outcome. Program yang baik harus mempunyai 

keterkaitan dengan tujuan dan sasaran serta masuk akan dan dpat 

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. 

2.1.3.3 Unsur-unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja 

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

unsur anggaran berbasis kinerja,  yaitu: 

1. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang objektif dan sistematis dalam 

mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk 

menentukan seberapa efektif dan efisien pelayan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Konsekuensi anggaran berbasis kinerja yang menghubungkan perencanaan 

strategis (tertuang dalam program) dengan penganggaran (tertuang dalam 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan). 

a. Menentukan program dan kegiatan dengan jelas 

Untuk mencapai tujuan strategis adalah menetukan program dan 

kegiatan dengan jelas. Pembiayaan dari masing-masing program, 
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kegiatan dan keluaran juga harus tergambar dengan jelas. Struktur 

pembiayaan yang jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang 

dipakai berdasarkan akrual 

b. Sistem informasi yang memadai 

diperlukan adanya sistem infnormasi yang mampu menghasilkan 

informasi yang memadai untuk menilai pencapaian kinerja dari 

masing-masing lembaga/unit kerja yang bertanggung jawab atas suatu 

kegiatan dalam rangka pengukuran kinerja yang baik. Tingkat 

informasi yang harus dikembangkan meliputi: 

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

baiknya; 

2. Efisiensi, sejauhmana perbandingan antara tingkat keluaran suatu 

kegiatan dengan masukan yang digunakan; 

3. Efektifitas, sejauh mana keluaran yang dihasilkan mendukung 

pencapaian hasil yang ditetapkan. 

c. Pihak Eksternal (independen) 

Tercapainya penilaian yang fair diperlukan peran dari pihak eksternal 

alam mengukur kinerja secara lebih independen. Pendekatan dalam 

pengukuran kinerja akan bervariasi anata lembaga/unit kerja, 

bergantung pada bentuk keluaran yang dihasilkan. 

d. Mengukur Kinerja yang Strategis (key perfoemance indicators) 

Sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya mengukur kinerja yang 

strategis (key performance indicators), bukan menekankan tingkat 
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komprehensif dan biro kratis atas kinerja yang disusun (kinerja tidak 

diukur berdasarkan jumlah surat masuk/keluar jumlah laporan yang 

dibuat/jumlah surat yang ditanda tangani) karena pengukuran seperti 

ini dapat menyesatkan. 

2. Penghargaan dan Hukuman (Reward and Punishment) 

Pelaksanaan penghargaan berdasarkan kinerja sulit dicapai dengan optimal 

tanpa ditunjang dengan faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan 

penganggaran berbasis kinerja yaitu berupa penghargaan dan hukuman 

(reward and punishment) bagi para pelaksana anggaran. 

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 kementrian negara/lembaga teknis lainnya, begitu juga 

antara Menteri dengan unit organisasi dibawahnya. 

4. Kontrol Eksternal dan Internal 

Sistem kontrol eksternal terhadap pengguna anggaran harus dilakukan oleh 

badan diluar pengguna anggaran. Pengguna anggaran harus mendapat 

persetujuan sebelum menggunakan anggaran mereka. kontrol diarahkan 

kepada input suatu kegiatan serta apa dan bagaimana pencapaian output. 
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5. Pertanggung Jawaban Manajemen 

Bila sistem penganggaran yang lama menekankan kepada kontrol terhadap 

input, maka di dalam sistem penganggaran berbasis kinerja difokuskan 

pada output. 

2.1.4 Produktivitas  

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam proses peningkatan 

produktivitas kerja. Produktivitas perlu didasarkan atas kesadaran untuk 

melaksanakan kegiatan dengan efektivitas dan efisiensi yang tinggi dan tetap 

memperhatikan tingkat kepuasan pegawai yang melaksanakan kegiatan. Pada 

umumnya produktivitas merupakan jumlah produk dan jasa yang dihasilkan 

seorang pekerja  atau dengan kata lain sebagai efisiensi yang mengubah sumber 

daya manusia menjadi suatu produk dan jasa tertentu. Produktivitas berhubungan 

dengan produksi keluaran secara efisien dan terutama ditujukan kepada hubungan 

antara keluaran dengan masukan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran 

tersebut.  

2.1.4.1 Pengertian Produktivitas kerja  

 Menurut Budiono (2003:201) produktivitas mempunyai beberapa 

pengertian yaitu:  

1. Pengertian Phisiologi Produktivitas yaitu sikap mental yang selalu 

mempunyai   pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih 

baik dari kemarin, esok harus lebih baik dari hari ini.  

2. Produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran (output) dan 

masukan (input). Perumusan ini berlaku untuk perusahaan, industri dan 
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ekonomi keseluruhannya. Secara sederhana produktivitas adalah 

perbandingan secara ilmu hitung, antara jumlah yang dihasilkan dan 

jumlah setiap sumber daya yang dipergunakan selama proses 

berlangsung. 

Menurut Siagian (2005:75) pengertian produktivitas adalah kemampuan 

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang 

tersedia dengan menghasilkan output yang optimal bahkan kalau mungkin yang 

maksimal, sedang menurut Sedarmayanti (2009:57) yang mengutip dari Paul Mali 

produktivitas, yaitu bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan 

jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien.   

Sedangkan produktivitas kerja menurut Hasibuan (2007:97) yaitu 

perbandingan antara output dengan nilai input, dimana outputnya harus memiliki 

nilai tambah dan teknik pengerjaannya yang lebih baik. 

 

2.1.4.2 Pengukuran Produktivitas 

Menurut Yuniarsih & Suwatno (2008:162) produktivitas dapat diukur 

dengan dua standar, yaitu  produktivitas fisik dan produktivitas nilai. Secara fisik 

produktivitas diukur secara kuantitatif seperti banyaknya keluaran (panjang, berat, 

lamanya waktu, jumlah). Sedangkan berdasarkan nilai, produktivitas diukur atas 

dasar nilai-nilai kemampuan, sikap, perilaku, disiplin, motivasi, dan komitmen 

terhadap pekerjaan/tugas. Oleh karena itu mengukur tingkat produktivitas tidaklah 

mudah, disamping banyaknya variabel, juga ukurannya yang digunakan sangat 

bervariasi. 
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Menurut Sinungan (2008:23), menyatakan bahwa secara umum 

pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dalam tiga 

jenis yang sangat berbeda yaitu: 

1. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan 

pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah 

pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya 

mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta 

tingkatannya. 

2. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, 

seksi, proses) dengan lainnya. Pengukuran seperti itu menunjukkan 

pencapaian relatif. 

3. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah 

yang terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran/tujuan. 

Menurut Mulyadi (2001:467), menyatakan bahwa formula untuk 

menghitung produktivitas adalah: 

Produktivitas = Keluaran  

      Masukan  

 Pengukuran produktivitas kerja pegawai bertujuan untuk melihat 

kontribusi tenaga kerja terhadap berbagai faktor sesuai dengan tujuan pengukuran  

sebagai berikut: 

a. Mengukur Keluaran (Output) 

Ukuran output dapat dinyatakan dalam bentuk antara lain:  

1. Jumlah satuan fisik produksi atau jasa (unit, kg,dll) 
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2. Nilai rupiah produksi atau jasa (Rp) 

3. Nilai tambah (Rp) 

4. Jumlah pekerjaan (pekerja/orang) 

5. Jumlah laba kotor (Rp) 

b. Mengukur Masukan (Input) 

Ukuran input dapat dinyatakan dalam bentuk antara lain:  

1. Jumlah Waktu (jam) 

2. Jumlah jam orang (jam) 

3. Jumlah tenaga kerja (orang) 

4. Biaya tenaga kerja (Rp) 

Adapun rumus produktivitas menurut Sedarmayanti (2001:59), 

menyatakan bahwa : 

 

Produktivitas = Efektifitas menghasilkan keluaran 

Efisiensi penggunaan masukan 

Dimana efesiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan 

penggunaan masukan (input) yang direncanakan dengan penggunaan masukan 

yang sebenarnya terlaksana. Apabila masukan yang sebenarnya digunakan 

semakin besar penghematannya, maka tingkat efisiensi semakin tinggi, tetapi 

semakin kecil masukan yang dapat dihemat, sehingga semakin rendah tingkat 

efisiensi. Sedangkan efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan 

gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Jadi efisiensi berorientasi pada 

masukan dan efektivitas berorientasi pada keluaran. 
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Pengukuran produktivitas kerja yang berhubungan dengan kinerja pada 

unit-unit kerja pemerintahan, maka pengukurannya dapat menggunakan konsep 

value for money. Konsep value for money terdiri atas tiga elemen utama, yaitu: 

ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan 

dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya 

dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta 

efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.         

 

2.1.5 Kinerja  

Menurut Mahsun (2006:25) mengemukakan pengertian kinerja adalah 

sebagai berikut:  

“Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

strategic  planning suatu organisasi”. 

  Sedangkan menurut Mangkunegara (2004:67) mengemukakan pengertian 

kinerja sebagai berikut:  

“Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 
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2.1.5.1 Pengukuran Kinerja 

 Pengukuran kinerja financial dapat dilakukan dengan membandingkan 

antara tujuan financial  yang telah ditetapkan dengan realisasi financial yang 

dicapai. Lebih jelas Mardiasmo (2005:123) menyebutkan bahwa: 

“Penilaian laporan kinerja financial diukur berdasarkan pada anggaran 

yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan sengan menganalisis 

varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang 

dianggarkan”. 

Pengukuran kinerja adalah  instrument yang digunakan untuk menilai hasil 

akhir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

 Secara umum, pengukuran kinerja menunjukan hasil dari implementasi 

sebuah kegiatan/kebijakan, tetapi pengukuran kinerja tidak menganalisis alasan 

hal ini dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu  dilakukan 

terhadap tujuan dari kegiatan/kebijakan ( Nordiawan dan Hertianti 2011:158).  

Menurut Mardiasmo (2005:123) informasi yang digunakan dalam 

pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Informasi financial 

Penilaian laporan kinerja financial di ukur berdasarkan pada anggaran 

yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis 

varians (selisih atau perbedaan). Antara kinerja aktual dengan yang 

dianggarkan. 

Analisis varians secara garis besar berfokus kepada: 
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1. Varians Pendapatan 

2. Varians Pengeluaran 

3. Varians Belanja Rutin 

4. Varians Belanja Investasi/Modal 

b. Informasi Non Financial 

Informasi non financial dapat dijadikan sebagai tolok ukur lainnya. 

Informasi non financial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas 

proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang 

komprehensip yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi 

dewasa ini adalah balance scorecard. Dengan balance scorecard 

kinerja organisasi tidak hanya berdasarkan pada aspek finansialnya 

saja, tetapi juga aspek non financial. 

 Oleh pihak legislative, ukuran kinerja digunakan untuk menentukan 

kelayakan biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa 

publik. Masyarakat tentu tidak mau terus-menerus ditarik pungutan sementara 

pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. 

Oleh karena itu pemerintah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan 

publik.  

 Pengukuran kinerja, program, dan kegiatan/kebijakan dapat berupa 

persentase perencanaan tingkat capaian yang dibagi dengan rencana tingkat 

capaian (target) dikalikan 100%. 
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Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukan semakin rendahnya 

tingkat capaian. Maka perhitungan persentase rencana tingkat capaian dengan 

menggunakan rencana dikurangi realisasi dibagi rencana dikali 100%.  

  

2.1.5.2 Tahapan dalam Pengukuran Kinerja  

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus dilakukan penetapan indikator 

kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Menurut Bastian 

(2001:337) mendefinisikan indikator kinerja sebagai berikut:  

“Indikator kinerja adalah pengukuran kuantitatif dan kualitatif yang  

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan, dengan memperhitungkan elemen indikator kinerja”  

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi 

indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data informasi 

untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan atau program. Dalam 

pengukuran kinerja diperlukan juga penetapan capaian kinerja, yang dimaksud 

untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan atau 

program kebijakan yang telah ditetapkan.  

Indikator kinerja yang ditetapkan masukan (input), keluaran (output),  

hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact) (Bastian 2001:337). 

1. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini 

dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, 

kebijakn/peraturan perundang-undangan dan sebagainya. 
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2. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung 

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik/non fisik. 

3. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsunya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek 

langsung). 

4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan 

akhir dari pelaksanaan kegiatan. 

5. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik 

positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator berdasarkan 

asumsi yang telah ditetapkan. 

Elemen kinerja menurut Bastian (2001:337) adalah sebagai berikut:  

1. Masukan (input) mengukur jumlah sumber daya seperti dana, SDM, 

peralatan,     material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk 

melaksanakan kegiatan.  

 2. Proses (process), organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari 

segi kecepatan,ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan 

kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah 

tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi.  

3. Keluaran (output) digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan 

dari suatu   kegiatan. Dengan membandingkan keluarn, instansi dapat 

menganalisis apakah kegiatan terlaksanan sesuai dengan rencana.  

4. Hasil (outcome) lebih utama dari pada sekedar output. Dengan outcome, 

organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh 
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dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat 

banyak.  

5. Manfaat (benefits) menggambarkan manfaat yang diperoleh dari 

indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu 

kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. 

Manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran 

dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu dan 

lokasi). 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Pemerintah daerah  menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai alat utama untuk menjalankan otonomi 

daerah  yang  nyata dan bertanggung jawab dan merupakan rencana operasional 

keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan pengeluaran untuk kegiatan 

keseharian daerah dan proyek pembangunan daerah. 

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang 

dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang 

diharapkan. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada 

setiap unit kerja.  

Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program 

dengan diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.  

Pengertian program menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:  
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“Program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha (di 

ketatanegaraan,  perekonomian, dsb) yang akan dijalankan.” 

Suatu program akan berjalan baik apabila produktivitas kerjanya 

meningkat. Produktivitas kerja merupakan rasio antara output dan input, atau rasio 

antara hasil produk dengan total sumber daya yang digunakan. 

Anggaran harus didasarkan pada sasaran yang hendak dicapai pada tahun 

tersebut. Setiap unit kerja harus bisa merencanakan anggaran berdasarkan tugas 

pokok dan fungsi, tingkat prioritas, tujuan dan sasaran tertentu yang disertai 

dengan penilaian yang jelas dan bisa diukur sehingga dapat dilihat efisiensi dan 

efektivitasnya.   

Dengan adanya anggaran berbasis kinerja maka kinerja instansi 

pemerintah daerah seharusnya lebih baik, karena anggaran berbasis kinerja dibuat 

berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja dengan memperhitungkan efisiensi dan 

efektifitas anggaran yang mana efisiensi dan efektivitas adalah indikator kinerja 

dalam pengukuran kinerja organisasi/instansi pemerintah.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.3      Hipotesis Penelitian 

2.3.1 Pengaruh  Kinerja Anggaran Terhadap Produktivitas Kerja 

Dalam melakukan proses pengelolaan keuangan daerah, masing-masing 

SKPD sesuai dengan 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 pertanggungjawaban. 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 yang menetapkan bahwa 

APBD harus disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja membuat SKPD 

sebagai unit pengguna anggaran dituntut untuk dapat mengajukan Rencana Kerja 

dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang benar-benar baik, artinya sesuai dengan 

kebutuhan, ekonomis, efisien, dan efektif. 

Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan 

pengolahan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau 

kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, 

yang berarti berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo, 2002:105). 

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang dilakukan 

dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan. 

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. 

Anggaran berbasis kinerja menekankan laporan realisasi anggaran yang disusun 

dan disajikan harus efketif, efesien, dan ekonomis. Selain itu realisasi harus sesuai 
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dengan nilai anggaran yang disusun dan laporan realisasia anggaran disusun dan 

sijakian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku umum. 

Dengan diterapkanya anggaran berbasis kinerja yang menekankan kepada 

hasil kerja atau kinerja, maka laporan realisasi anggaran yang disusun dan 

disajikan akan berdampak pada peningkatan produktivitas kinerja. Dalam hal ini 

pemerintah akan bekerja lebih maksimal atas penysunan anggaran dan realisasi 

anggran yang tersaji dalam laporan realisasi anggaran karena harus 

mempertanggungjawabkannnya kepada publik yang dituangkan dalam bentuk 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Jadi semakin baik 

kinerja anggarannya maka menggambarkan semakin tinggi pula produktivitas 

kerja yang dijalankan. 

Berdasarkan  uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai 

berikut : 

Ho  :  kinerja anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

kerja. 

Ha : kinerja anggaran berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. 

 


