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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Penelitian  

Akuntansi sektor publik merupakan salah satu kajian disiplin ilmu 

akuntansi yang terus berkembang. Pada dasarnya dunia praktik memerlukan teori 

dan teori perlu berimplikasi pada praktik, oleh karena itu antara teori dan praktik 

merupakan kesatuan yang utuh (Mahmudi, 2011). Menurut Mardiasmo (2009), 

suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang di dalamnya terdapat 

hipotesis-hipotesis yang diuji kebenarannya. Suatu teori memiliki validitas 

keilmuan jika memenuhi tiga karakteristik dasar, yaitu: 

1. Teori tersebut memiliki kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi 

(the ability to explain), 

2. Memiliki kemampuan untuk memprediksi terjadinya suatu fenomena (the 

ability to predict), dan 

3. Teori tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan fenomena (the 

ability to control given phenomena). 

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh peran dan kinerja sektor 

publik. Sektor publik juga diperlukan sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan 

tetapi untuk pelaksanaan fungsi birokrasi pemerintah, keberadaan sektor publik 

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

Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini telah menjadi sorotan publik, 

terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. 

Masyarakat mulai mempertanyakan atas nilai yang mereka peroleh atas pelayanan 
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yang diberikan oleh instansi pemerintah. Anggaran rutin yang dikeluarkan oleh 

pemerintah semakin membengkak, nampaknya masyarakat masih belum puas atas 

kualitas jasa maupun barang yang diberikan oleh pemerintah. 

Pemerintah Daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik 

dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu 

adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah 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). 

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, anggaran pemerintah sangat berperan 

penting karena anggaran merupakan wujud akuntabilitas pemerintah sehubung 

dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

dengan laporan pertanggungjawaban yang juga bersifat kinerja.  

Misi utama ditetapkan undang-undang tersebut adalah bukan hanya 

keinginan untuk melimpahkan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah 

Daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya 

keuangan. Laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya sangat diperlukan 

agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut dengan 

analisis prestasi pengolahan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. 

Melalui sistem penganggaran berbasis kinerja ini, penetapan besarnya 

alokasi anggaran lebih mempertimbangkan nilai uang (value for money) dan nilai 
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uang yang mengikuti fungsi (money follow function) sesuai dengan kebutuhan 

nyata setiap unit kerja. Hal ini karena Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 

(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. Pemerintah daerah akan diketahui kinerjanya dengan menggunakan 

anggaran berbasis kinerja. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan tentang 

Pengelolaan  Keuangan Daerah pada Pasal 39 Ayat 2 disebutkan bahwa 

penyusunan anggaran  berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian 

kinerja, indikator kinerja,  analisis standar belanja, standar satuan harga, dan 

standar pelayanan minimal. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 

menyebutkan bahwa untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas 

anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan 

secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan  manfaat, serta indikator kinerja yang 

ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan  dan penghitungan beban kerja, 

serta penetapan harga satuan yang rasional. 

 Penyusunan anggaran harus betul – betul dapat menyajikan informasi 

yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban 

kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau 

diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Penerapan anggaran 

berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara 
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berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber 

dayanya. 

Menurut Yilin Hou (2010) desain dari performance budgeting didasarkan 

pada pemikiran bahwa memasukkan ukuran kinerja dalam anggaran akan 

mempermudah pemantauan terhadap program untuk melihat seberapa baik 

pemerintah telah mencapai outcome yang dijanjikan dan diinginkan. 

Nunuy Nur Afiah (2010) mengungkapkan bahwa anggaran berbasis 

kinerja (Performance based budgeting) merupakan pengganti sistem Line Item 

Budgeting yang dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan 

akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan 

outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran 

yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan terhadap 

masyarakat luas. Pemerintah telah membuat berbagai macam regulasi untuk 

mendukung perbaikan kinerja instansi pemerintah. Pertanyaannya adalah 

bagaimana hasil nyata dari berbagai langkah kebijakan tersebut meningkatkan 

efesiensi dan efektivitas atas pemanfaatan sumber daya yang ada.  

Penelitian yang dilakukan oleh Local Goverment Support Program 

(LGSP) yang bekerja sama dengan United States Agency for International 

Development (USAID) di tahun 2009 menyebutkan bahwa tantangan pada 

pelaksanaan anggaran di pemerintah daerah adalah mekasinme otorisasi dan 

pencairan anggaran tidak didasarkan kepada progres kinerja di tingkat lapangan. 

Anggaran yang disalahgunakan sering terjadi dimana anggaran administrasi tidak 

dihubungkan dengan kemajuan/progress pelaksanaan kegiatan riil. Hal ini 
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memerlukan prosedur administrasi yang mengakomodasi hubungan antara 

dokumen anggaran dan kinerja program serta masyarakat adanya mekanisme 

pengawasan dalam pencairan anggaran.  

Menurut Tedy Rusmawan (2011) Anggota Badan Anggaran Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyoroti semakin 

bertambahnya indikator kegagalan capaian target kinerja Pemerintah Kota 

Bandung dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan kinerja Pemerintah Kota 

Bandung yang menurun dari tahun ke tahun semakin banyak yang tidak tercapai. 

Pada tahun 2009 ada 36 indikator, 2010 ada 47 indikator, dan tahun 2011 ada 50 

indikator. Indikator yang mengalami kegagalan dari tahun ke tahun tidak menjadi 

suatu prioritas, maka sebenarnya pembangunan di Kota Bandung tanpa arah. 

(www.dprd-bandungkota.go.id) 

 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung 2013 baru 

terserap oleh Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar 50%. Angka 

tersebut muncul setelah Wali Kota Bandung meminta semua kepala SKPD 

menyampaikan perkembangan dan hasilnya cukup mengejutkan, mayoritas SKPD 

baru menyerap anggaran di bawah 50%. Wali Kota Bandung melihat kecilnya 

penyerapan anggaran sehingga meminta semua SKPD untuk melaporkan 

perkembangan dari penyerapan yang dilakukan dan menyiapkan program 

sehingga bisa menyerap anggaran sisa 50% dalam waktu tiga bulan ke depan. 

Wali Kota Bandung juga menegur keras pejabat yang tidak hadir dalam rapat 

pimpinan yang pembahasan anggaran dengan DPRD Kota Bandung. Para pejabat 
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harus hadir karena berhubungan erat dengan anggaran yang akan mendukung 

kinerjanya (Galamedia, 2013). 

Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan meminta Wali Kota 

Bandung untuk mengevaluasi kinerja para kepala SKPD dan jika ada pejabat yang 

kualitas kinerjanya tidak bagus jangan sungkan menggantinya. Permintaan Ketua 

DPRD Kota Bandung tersebut bukan tanpa alasan karena sering kali mendapat 

pengaduan tentang pejabat yang kinerjanya tidak memuaskan. SKPD memiliki 

kerja sama yang kurang bagus dengan legislatif, misalnya tidak menghadiri 

undangan DPRD. Menurutnya, bagaimana bisa mengajukkan anggaran kalau saat 

diundang untuk membahas anggaran tidak hadir. Rapat dengan dewan itu sangat 

penting sehingga kita bisa mengetahui program yang akan dilaksanakan SKPD 

dan dewan akan mendukungnya melalui penganggaran (Galamedia, 2013). 

Ketua DPRD Kota Bandung pun menyoroti penyerapan anggaran APBD 

Kota Bandung Tahun 2013 yang baru 50%. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan 

karena akan mengganggu kinerja dan pelayanan terhadap warga Kota Bandung. 

Wali Kota Bandung memiliki semangat baru yang dicanangkan, maka sudah 

selayaknya mendapatkan dukungan dari SKPD yang memiliki semangat baru 

juga, karena jika tidak maka harapan yang dicanangkan Wali Kota tidak akan 

terlaksana. Wali Kota Bandung sebelumnya telah menegur sejumlah pejabat yang 

penyerapan anggarannya masih di bawah 50%, teguran itu disampaikan saat Wali 

Kota Bandung memimpin rapat SKPD (Galamedia, 2013). 

Permasalahan yang paling krusial di Kota Bandung adalah penambalan 

jalan, kebersihan, dan reformasi komunikasi. Untuk reformasi pelayanan publik, 
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kinerja Pemerintah Kota Bandung akan dioptimalkan sehingga menjadi 

transparan. Bidang pelayanan publik dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dan karyawan akan dibekali target. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil 

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 dilakukan evaluasi untuk lanjut jabatannya atau tidak. Target 

jangka menengah yakni memperbaiki infrastruktur, seperti jalan berlubang, Wali 

Kota Bandung menargetkan hal tersebut selama dua tahun dan untuk 

permasalahan transportasi publik akan masuk dalam target jangka panjang 

(Galamedia, 2013). 

Menurut Johnson Panjaitan selaku anggota Komisi C DPRD Kota 

Bandung, mengaku sangat kecewa dengan kinerja Dinas Bina Marga dan 

Pengairan (DBMP) Kota Bandung yang melaksanakan proyek yang hingga jelang 

deadline kontrak masih belum juga bisa menyelesaikan pekerjaannya. Itu 

dikatakan terkait molornya pelaksanaan proyek drainase dan trotoar granit Jln. 

Braga dan L.L.R.E Martadinata hingga saat ini Komisi C sendiri belum menerima 

laporan dari dinas terkait perihal perkembangan proyek. Dinas Bina Marga dan 

Pengairan (DBMP) Kota Bandung masih belum menjelaskan secara rinci sudah 

sampai sejauh mana proyek berjalan (Galamedia, 2014). 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai 

penerapan anggaran berbasis kinerja. Dalam penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Feni Puspita (2013) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Bandung berkesimpulan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja tidak 
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sepenuhnya mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Keuangan Pemerintah 

Daerah, maka perlu diperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

Efektivitas Pengendalian Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Kharisma Deantari (2011) menyatakan bahwa pada 

penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Anggaran 

Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian. 

Skripsi ini adalah pengembangan dari beberapa penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya, yang membedakan skripsi ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah bahwa penelitian ini memiliki variabel yang lebih mendalami 

penerapan anggaran berbasis kinerja, dilakukan pada tempat dan responden yang 

berbeda. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul: 

“Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Kota Bandung (Studi 

Survei  Pada 17 Dinas di Kota Bandung)”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, identifikasi 

masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dari penelitian ini adalah  

Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja 17 Dinas di Pemerintah Kota 

Bandung telah berjalan sesuai dengan konsep penganggaran berbasis kinerja 

dalam hal persyaratan penggunaan indikator kinerja? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1. Maksud Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian maksud dari penelitian 

ini  adalah mengumpulkan data dari berbagai informasi yang terkait dengan 

penerapan anggaran berbasis kinerja di Kota Bandung yang kemudian akan diolah 

dan dipelajari untuk menyimpulkan analisis penerapan anggaran berbasis kinerja  

17 Dinas di Kota Bandung. 

1.3.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

Mengetahui penerapan anggaran berbasis kinerja 17 Dinas di Pemerintah 

Kota Bandung telah berjalan sesuai dengan konsep penganggaran berbasis kinerja 

dalam hal persyaratan penggunaan indikator kinerja. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi semua pihak 

berkepentingan terutama dalam bidang akuntansi sektor publik dan dapat 

meningkatkan pemahaman mengenai anggaran berbasis kinerja 17 Dinas di 

Pemerintah Kota Bandung. 
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2. Empiris 

a. Bagi Penulis 

Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang akuntansi 

sektor publik dan mewujudkannya dalam bentuk skripsi. Sebagai 

pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, serta meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi sektor publik dan 

menambah serta memahami tentang bagaimana penerapan anggaran 

berbasis kinerja 17 dinas di Kota Bandung. 

b. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

para pimpinan organisasi mengenai betapa pentingnya mengetahui tentang 

penerapan anggaran berbasis kinerja di kota Bandung dan sebagai alat, 

masukan, evaluasi dan informasi. 

c. Bagi Masyarakat atau Publik 

Sebagai bahan informasi mengenai sejauh mana penerapan anggaran 

berbasis kinerja 17 Dinas di Kota Bandung sehingga implementasinya 

dapat berjalan dengan baik dan seharusnya. 

d. Pihak Lain 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk 

penulisan karya ilmiah dengan topik sama dan hasil penelitian diharapkan 

menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian yang lebih mendalam. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk keperluan penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian 

pada 17 Dinas di Kota Bandung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada 

periode Februari 2015 sampai dengan selesai. 

 


