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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep, Konstruk, dan Variabel Penelitian 

2.1.1. Pengertian Anggaran Sektor Publik 

 Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapai selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. 

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk 

rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Secara singkat 

dapat dinyatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan suatu rencana 

finansial yang menyatakan: 

1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan 

beberapa banyak;dan 

2. Bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut 

(pendapatan). 

(Mardiasmo, 2009:61-62) 

Menurut Deddi Nordiawan (2006:48) anggaran dapat dikatakan sebagai 

rencana finansial yang menyatakan: 

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain 

yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. 

2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana 

tersebut. 

3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta 

seberapa besar pemasukan tersebut. 
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2.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik 

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu (1) 

sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat 

politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat 

motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang publik. 

1. Anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran digunakan untuk merumuskan 

tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang 

ditetapkan, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai 

tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaan, 

mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun 

dan menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. 

2. Anggaran sebagai alat pengendaian. Anggaran memberikan rencana detail 

atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang 

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Angaran sebagai 

instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, 

underspending dan penyalahgunaan pengalokasian anggaran pada bidang lain 

yang bukan merupakan prioritas. 

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran digunakan untuk 

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat 

diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah dan melakukan prediksi-prediksi 

serta estimasi ekonomi. 
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4. Anggaran sebagai alat politik. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai 

komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik 

untuk kepentingan tertentu. 

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran yang disusun 

dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja 

dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran harus dikomunikasikan ke 

seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. 

6. Anggaran sebagai alat penilai kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen 

dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja 

eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efesiensi 

pelaksanaan anggaran. 

7. Anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat 

untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, 

dan efesien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. 

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Penyusunan 

anggaran melibatkan berbagai macam kepentingan seperti masyarakat, LSM, 

perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan. 

(Mardiasmo, 2009:63-66) 

Anggaran diatur dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan 

di implementasikan dengan disusunnya Undang-Undang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara setiap tahun karena anggaran di Indonesia sangat penting. 

Fungsi anggaran menurut Bahtiar Arif (2002:16), yaitu : 
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1. Sebagai pedoman pengelolaan Negara, anggaran menggambarkan rencana 

dan pedoman pelaksanaan di dalam penyelengaraan Negara dalam satu 

periode tertentu. 

2. Anggaran sebagai alat prioritas. Terbatasnya pendapatan Negara 

sementara jumlah yang selalu meningkat membuat anggaran menjadi 

acuan dalam pembuatan skala prioritas berdasarkan tingkat kepentingan 

dari belanja negara tersebut. 

 

2.2 Anggaran Berbasis Kinerja 

2.2.1 Pengertian Anggaran Berbasia Kinerja 

Anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan 

pengganti sistem penganggaran lama yaitu sistem Line Item Budheting yang 

menitik beratkan kepada input bukan pada output yang hendak dicapai dan kurang 

mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan secara nasional. 

Anggaran berbasis kinerja diterapkan karena semakin tingginya tuntutan 

masyarakat terhadap transparansi penganggaran belanja publik. 

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 

dipertanggungjawabkan kemanfaatannya (Bambang Sancoko, dkk:2008). 

Pasal 7 ayat (1) PP 21 tahun 2004 menyebutkan bahwa anggaran berbasis 

kinerja adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara 

pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diterapkan termasuk efesiensi dalam 
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pencapaian hasil dan keluaran. Pengertian anggaran berbasis kinerja menurut 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pedoman 

penyusunan anggaran berbasis kinerja (2005) adalah 

“Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajeman 

untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan 

dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efesiensi dalam pencapaian 

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

kinerja pada setiap unit kerja.” 

 

Abdul Halim (2007) 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 pencapain hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan 

hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. 

Anggaran berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efesiensi, 

efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan 

output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga seluruh 

anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan 

kepada msyarakat luas. 

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 
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tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat 

menekankan konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. 

 

2.2.2 Elemen-elemen Anggaran Berbasis Kinerja 

Dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terdapat elemen-

elemen utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu, yaitu: 

1. Visi dan misi yang hendak dicapai 

Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka 

panjang sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana 

visi akan dicapai. 

2. Tujuan 

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuannya 

tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang 

menunjukkan tahapan- tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai 

visi dan misi yang telah ditetapkan. 

3. Sasaran 

Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk 

mencapai tujuan. Kriteria sasaran yang baik adalah dilakukan dengan 

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

batasan waktu (specific, measurable, achievable, relevant, timely) dan yang 

tidak kalah penting bahwa sasaran tersebut harus mendukung tujuan (support 

goal). 
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4. Program 

Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian 

dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran. Program harus 

disertai dengan target sasaran output dan outcome serta memiliki keterkaitan 

dengan tujuan dan sasaran. 

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. 

Menurut Dedi Nordiawan (2006:79-83), elemen-elemen yang diperlukan 

untuk menyusun anggaran berbasis kinerja adalah: 

1. Penetapan strategi organisasi (visi dan misi). Visi dan misi merupakan cara 

pandang jauh kedepan dan memberikan gambaran tentang suatu kondisi yang 

harus dicapai oleh suatu organisasi. Visi dan misi organisasi harus data 

mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi 

yang jelas, menjadikan perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis, 

memiliki orientasi masa depan, menumbuhkan seluruh unsur organisasi, 

menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 

2. Pembuatan Tujuan. Tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu yang 

akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau tujuan operasional. Tujuan 

operasional harus memiliki beberapa karakteristik seperti : 
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1. Harus mempresentasikan hasil akhir (true ends/outome) bukannya 

keluaran (output); 

2. Harus dapat diukur untuk menentukan apakah hasil akhir (outcome) yang 

diharapkan telah tercapai; 

3. Harus dapat diukur dalam jangka pendek agar dapat dilakukan tindakan 

koreksi (corrective action); 

4. Harus tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk 

menimbulkan interpretasi individu. 

3. Penetapan aktivitas. Aktivitas harus dipilih berdasarkan strategi organisasi 

dan tujuan operasional. 

4. Evaluasi dan pengambilan keputusan. Proses ini dapat dilakukan dengan 

standar baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan 

kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam 

menentukan peringkat. 

 

2.2.3 Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja 

Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja secara umum didasarkan pada 

konsep value for money (ekonomis, efektif, dan efesien) dan prinsip good 

corporate governance, termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil 

keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, 

sasaran dan indikator yang telah ditetapkan. Menurut Badan Pengawas Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) dalam Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis 

Kinerja perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu: 
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1. Prinsip-prinsip penganggaran 

1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 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 pelaksanaan 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/pasal merupakan batas tertinggi 

pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan 

adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan 

tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia 

anggarannya dalam APBD/perubahan APBD. 

3) Keadilan Anggaran 

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara 

adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa 

diskriminasi dalam  pemberian  pelayanan karena pendapatan daerah pada 

hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat. 
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4) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran 

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berdasarkan asas 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 masyarakat. 

5) Disusun dengan Pendekatan Kinerja 

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu 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 di setiap organisasi kerja yang 

terkait. 

2. Aktivitas Utama dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 

Aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah 

mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya. Proses 

mendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi dan 

pengertian tentang berbagai program yang menghasilkan output atau outcome 

yang diharapkan. Perolehan dan penyajian data kuantitatif juga akan menjelaskan 

bagaimana manfaat setiap program bagi rencana strategis, sedangkan proses 

pengambilan keputusannya melibatkan setiap level dari manajemen pemerintahan. 

Pemilihan dan prioritas program yang akan dianggarkan tersebut akan sangat 

tergantung ada data tentang target kinerja yang diharapkan dapat dicapai. 
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3. Peranan Legislatif dalam Penyusunan Anggaran 

Alokasi anggaran setiap program di masing-masing unit kerja pada 

akhirnya sangat dipengaruhi oleh kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. 

Prioritas dari pilihan pengalokasian anggaran pada tiap unit kerja dihasilkan 

setelah melalui koordinasi diantara bagian dalam lembaga eksekutif dan legislatif. 

Dalam usaha mencapai kesepakatan, seringkali keterkaitan antara kinerja dan 

alokasi anggaran menjadi fleksibel dan longgar namun dengan adanya Analisis 

Standar Biaya, alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Berdasarkan kesepakatan 

tersebut pada akhirnya akan ditetapkanlah Perda APBD. 

4. Siklus Perencanaan Anggaran Daerah 

 Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan yang mencakup 

penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan 

APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perecanaan anggaran daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 23 

Tahun 2014 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun 

anggaran berikutnya  sebagai landasan penyusunan rancangan APBD 

paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan 

umum APBD tersebut berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD). Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara 

lain dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan 

yang selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikut 

sertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain 
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asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat 

(LSM), pemuka adat, pemuka agama dan kalangan dunia usaha. 

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemudian membahas 

kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah 

dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD)  tahun anggaran berikutnya. 

3) Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan 

DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan 

plafon anggaran sementara untuk kebijakan acuan bagi setiap Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja 

dan Anggaran SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas 

dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

daerah bersama DPRD. 

5) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD) tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas 

dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. 

6) Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola 

keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang 

APBD tahu berikutnya. 

7) Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD 

disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya 

kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. 
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8) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang 

APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum anggaran 

yang bersangkutan dilakanakan. 

5. Penggunaan Analisis Standar Belanja  

 Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja 

daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

pasal 167 (3) adalah Analisis Standar Belanja. Alokasi belanja ke dalam aktivitas 

untuk menghasilkan output seringkali tanpa alasan dan justifikasi yang kuat. 

Analisis Standar Belanja mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran 

kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya 

efisiensi secara terus menerus karena adanya perbandingan (benchmarking) biaya 

per unit setiap output dan diperoleh praktek-praktek terbaik (best practices) dalam 

desain aktivitas.  

 Selain prinsip-prinsip secara umum seperti yang telah diuraikan di atas, 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan perubahan-perubahan 

kunci tentang penganggaran sebagai berikut: 

1. Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah 

Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka 

yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan 

penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber 

daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat kepada perguruan tinggi dengan pemberian pelayanan yang 

optimal dan lebih efesien. 
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Dengan melakukan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi ketidak 

pastian dimasa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk membiayai 

pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan baru, dalam penganggaran tahunan. 

Pada saat yang sama, harus dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam 

konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Cara ini juga 

memberikan peluang untuk melakukan analisis apakah perguruan tinggi perlu 

melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada, termasuk menghentikan 

program-program yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan baru dapat 

diakomodasikan. 

2. Penerapan Penganggaran Secara Terpadu 

Dengan pendekatan ini, semua kegiatan perguruan tinggi disusun secara 

terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran 

belanja pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan yang diperlukan 

sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi 

lebih transparan dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran 

yang berorientasi kinerja. Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan 

menaksir kinerja program sangat penting untuk mempertimbangkan biaya 

secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat 

operasional. 

3. Penerapan Penganggaran  Berdasarkan Kinerja  

Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian 

dari pengembanagan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan 

mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber 
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daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam 

kerangka jangka menengah. Rencana kerja anggaran (RKA) yang disusun 

berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang 

sebesar-besarnya dengan menggunakan sember daya terbatas. Program dan 

kegiatan perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran 

yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan. 

 

2.2.4 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 obyektif dan sistematis 

dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk 

menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan 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 menentukan program dan 

kegiatan dengan jelas. Pembiayaan dari masing-masing program, 

kegiatan dan keluaran juga harus tergambar dengan jelas. Struktur 
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pembiayaan yang jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang 

dipakai berdasarkan akrual. 

b. Sistem Informasi 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; 

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 

dalam mengukur kinerja secara lebih independen. Pendekatan dalam 

mengukur kinerja akan bervariasi antar lembaga/ unit kerja, 

bergantung 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 menekankan tingkat 

komprehensif dan birokratis atas kinerja yang disusun (catatan: kinerja 
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tidak diukur berdasarkan jumlah surat masuk/ keluar jumlah laporan 

yang dibuat/ jumlah surat yang ditandatangani) karena pengkuran 

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 pelaksana penganggaran. 

Penghargaan dan hukuman (Reward and Punishment) tersebut diantaranya 

adalah: 

a. Penerapan Insentif Atas Kinerja yang Dicapai dan Hukuman 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 
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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 saving dalam rangka meningkatkan efisiensi atas 

pelayanan yang diberikan. 

c. Penahanan atas Penerimaan yang Diperoleh Oleh Suatu Lembaga 

Penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh 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 di bawahnya. 

Walaupun demikian, suatu sistem kontrak kinerja harus didukung oleh 

faktor-faktor berikut ini: 
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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 terlaksana 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 terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan 

oleh badan di luar pengguna anggaran. Pengguna anggaran harus 

mendapat 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 

Sistem penganggaran yang lama menekankan pada kontrol terhadap input, 

maka di dalam sistem penganggaran berbasis kinerja difokuskan pada output. 

Manajer pengguna anggaran memperoleh kewenangan penuh dalam 

merencanakan dan mengelola anggaran mereka. Prinsip dasar di dalam sistem ini 
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adalah manajer pengguna anggaran harus diberi kebebasan penuh bisa 

akuntabilitas atas pencapaian output yang ingin dicapai. 

2.2.5 Keuntungan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 

 Penggunaan anggaran dengan pendekatan kinerja memberikan beberapa 

kelebihan, antara lain: 

1. Penekanan pada dimasukkannya deskripsi secara naratif dari setiap aktivitas di 

setiap anggaran yang diajukan. 

2. Anggaran disusun berdasarkan aktivitas, dengan permintaan yang didukung 

oleh estimasi biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif. 

3. Penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur output dan input. 

4. Angaran kinerja yang mensyaratkan adanya data-data kinerja memungkinkan 

legislatif untuk menambah atau mengurangi dari jumlah yang diminta dalam 

fungsi dan aktifitas tertentu. 

5. Menyediakan kepala eksekutif pengendalian yang lebih terhadap bawahannya 

dengan menggunakan standar satuan mata uang atau unit aktivitas. 

6. Anggaran kinerja menekankan aktivitas yang memakai anggaran daripada 

berapa jumlah anggaran yang terpakai. 

(Deddi Nordiawan, 2006:59) 

 Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan (2008) menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis 

kinerja akan memberikan manfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas kepemerintahan, sebagai berikut: 
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1. 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. 

2. Penerapan anggaran berbasis kinerja penting untuk menuju pelaksanaan 

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

yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan output 

yang hendak dicapai, maka akan tercipta transparansi karena dengan adanya 

kejelasan hubungan semua pihak terkait dan juga masyarakat dengan mudah 

akan turut mengawasi kinerja pemerintah. 

3. Penerapan anggaran berbasis kinerja mengubah fokus pengeluaran pemerintah 

keluar dari sistem line item menuju pendanaan program pemerintah dengan 

tujuan khusus terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah. Penerapan 

Anggaran 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 

4. Organisasi pembuat kebijakan seperti kabinet dan parlemen, berada pada 

posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang 

rasional. 
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5. Meskipun terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka 

menengah, 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. 

6. Anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi. Adanya 

fokus anggaran pada output dan outcome maka diharapkan tercipta efisiensi 

dan efektifitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat jauh berbeda 

apabila dibandingkan dengan ketika fokus penganggaran tertuju pada input. 

 

2.2.6 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 

memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah 

organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan misi harus dapat 

mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi 

yang jelas dan memiliki orientasi masa depan. 
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2. Pembuatan Tujuan 

Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 

satu tahun atau yang sering 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 penetapan 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. 

 

2.3 Penelitian Sebelumnya 

Berbagai penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai 

penerapan anggaran berbasis kinerja, diantaranya dilakukan oleh Kharisma 

Deantari (2011) menyatakan bahwa pada penelitian ini terdapat pengaruh antara 

Penerapan Anggaran berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian. 

Feni Puspita (2013) berkesimpulan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja 

tidak sepenuhnya mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Keuangan Pemerintah 



35 
 

Daerah, maka perlu diperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

Efektivitas Pengendalian Keuangan Pemerintah Daerah. 

Indah Puji Lestari (2014) mengungkapkan bahwa Anggaran berbasis 

kinerja berpengaruh signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja di SKPD 

Kota Bandung. Anggaran berbasis kinerja akan mempermudah SKPD dalam 

mempertanggungjawabkan kinerja dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan 

kepada publik. Masyarakat dan lembaga pemerintah dalam hal ini lebih mudah 

mengawasi hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Bandung. 

Mirda Triyadi Kusumah (2014) mengungkapkan bahwa anggaran berbasis 

kinerja terbukti positif terhadap peningkatan kinerja aparatur pada Dinas 

Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anggaran berbasis kinerja akan 

mempengaruhi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja aparatur. Kinerja 

aparatur pada dinas pendidikan yaitu hasil (outcome) yang berupa realisasi 

program yang ingin dicapai tidak terlaksana dengan optimal, seperti kegagalan 

dinas pendidikan dalam menyalurkan dana bantuan operasional sekolah 

dikarenakan masih banyak terdapat laporan kebocoran dana yang digulirkan. 

Tinjauan atas penelitian terdahulu berupa nama peneliti, tahun penelitian, 

variabel yang digunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat seperti pada Tabel 

2.1 berikut ini: 
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Tabel 2.1 

Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 Feni 

Puspita 

(2013) 

Pengaruh 

Penerapan 

Anggaran 

Berbasis Kinerja 

Terhadap 

Efektivitas 

Pegendalian 

Keuangan 

Pemerintah Kota 

Bandung 

Variabel 

Dependen: 

Efektivitas 

Pengendalian 

Keuangan 

 

Variabel 

Independen: 

Penerapan 

Anggaran 

Berbasis Kinerja 

Anggaran Berbasis 

Kinerja tidak 

sepenuhnya 

mempengaruhi 

Efektivitas 

Pengendalian 

Keuangan Pemerintah 

Daerah, maka perlu 

diperhatikan faktor-

faktor lain yang 

mempengaruhi 

Efektivitas 

Pengendalian 

Keuangan Pemerintah 

Daerah. 

 

2 Kharisma 

Deantari 

(2011) 

Pengaruh 

Penerapan 

Anggaran 

Berbasis Kinerja 

Terhadap 

Efektivitas 

Pengendalian 

(Banten) 

Variabel 

Dependen: 

Efektivitas 

Pengendalian 

 

Variabel 

Independen: 

Penerapan 

Anggaran 

Berbasis Kinerja 

Terdapat pengaruh 

antara Penerapan 

Anggaran berbasis 

Kinerja terhadap 

Efektivitas 

Pengendalian  

 

 

3 Indah Puji 

Lestari 

(2014) 

Pengaruh 

Penerapan 

Anggaran 

Berbasis Kinerja 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja (Survei 

pada Dinas 

SKPD Kota 

Bandung) 

Variabel 

Dependen: 

Akuntabilitas 

Kinerja. 

 

Variabel 

Independen: 

Penerapan 

Anggaran 

Berbasis Kinerja 

Anggaran berbasis 

kinerja berpengaruh 

signifikan terhadap 

variabel Akuntabilitas 

Kinerja di SKPD Kota 

Bandung. Anggaran 

berbasis kinerja akan 

mempermudah SKPD 

dalam 

mempertanggungjawab

-kan kinerja kepada 

publik  
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4 Mirda 

Triyadi 

Kusumah 

(2014) 

Pengaruh 

Anggaran 

Berbasis Kinerja 

Terhadap 

Kinerja Aparatur 

Pemerintah 

Daerah (Studi 

Kasus Pada 

Dinas 

Pendidikan 

Provinsi Jawa 

Barat) 

Variabel 

Dependen: 

Kinerja Aparatur 

Pemerintah 

Daerah 

 

Variabel 

Independen: 

Anggaran 

Berbasis Kinerja 

Anggaran berbasis 

kinerja terbukti positif 

terhadap peningkatan 

kinerja aparatur pada 

Dinas Pendidikan 

Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat. Anggaran 

berbasis kinerja akan 

mempengaruhi secara 

signifikan terhadap 

peningkatan kinerja 

aparatur.  

 

2.4 Keranga Pemikiran 

Indra Bastian (2005:163) menyatakan bahwa salah satu masalah penting 

dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah anggaran. Anggaran dapat 

diinterpretasikan sebagai paket pernyataan, perkiraan, penerimaan, dan 

pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode 

mendatang. 

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). 

Pemerintah dalam sebuah negara demokrasi mewakili kepentingan rakyat, 

uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat, dan anggaran yang 

menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut 

(Indra Bastian, 2006). Menurut Deddi Nordiawan (2007), kegunaan anggaran 
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adalah sebagai alat penilaian kinerja, artinya anggaran merupakan suatu ukuran 

yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi 

target, baik berupa terlaksananya aktifitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya 

Pemerintah Indonesia bedasarkan Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 

dan 23 Tahun 2014 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, serta Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menetapkan penggunaan pendekatan 

penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja. 

BPKP (2005) menyatakan bahwa dalam pedoman penyusunan anggaran 

berbasis kinerja adalah 

“Anggaran berbasis kinerja merupakan 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 dituangkan dalam target 

kinerja pada setiap unit kerja”. 

 

Pada pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja yang dikeluarkan 

BPKP (2005) menyebutkan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam 

proses penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu: 

1. Prinsip-prinsip penganggaran seperti transparasi dan akuntablitas 

penganggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efesiensi dan efektivitas 

anggaran, dan disusun dengan pendekatan kinerja; 
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2. Aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja yaitu 

mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif dalam membuat keputusan 

penganggaran; 

3. Peranan legislatif dalam penyusunan anggaran, dimana prioritas dan pilihan 

pengalokasian anggaran pada tiap unit kerja dihasilkan setelah melalui 

koordinasi diantara bagian dalam lembaga eksekutif dan legislatif; 

4. Siklus perencanaan anggaran daerah mencakup penyusunan Kebijakan Umum 

APBD sampai disusunya rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan 

proses perencanaan anggaran daerah mengacu pada Undang-Undang No. 17 

Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan 33 Tahun 2004; 

5. Penggunaan analisis standar belanja dalam penyusunan anggaran berbasis 

kinerja. 

Indra Bastian (2006) mengungkapkan bahwa model penyusunan anggaran 

berbasis kinerja memiliki beberapa keunggulan diantaranya: 

1. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan; 

2. Merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja melalui proses pengusulan 

dan penilaian anggaran yang bersifat faktual; 

3. Membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan; 

4. Memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan efisiensi unit 

kerja; 

5. Menghindarkan pemborosan.  

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). 

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, 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. 

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 pertanggungjawaban manajemen agar bisa 

dilaksanakan sesuai tujuan pelaksanaan kinerjanya. 

Menurut Mardiasmo (2009) kinerja suatu unit kerja pemerintah daerah 

dapat diukur melalui pencapaian aktifitas-aktifitas yang dibiayai oleh APBD. 
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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. 

Menurut BPPK (2008) mengenai unsur pokok anggaran berbasis kinerja, 

yaitu : 

1. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis 

dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi 

untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

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 pelaksana 

penganggaran. 

3. Kontrak Kinerja 

Jika penganggaran berdasarkan kinerja telah dapat berkembang dengan 

baik, kontrak atas kinerja dapat mulai diterapkan. Departemen 

Keuangan dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian suatu kinerja 
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dengan kementerian negara/ lembaga teknis lainnya, begitu juga antara 

menteri dengan unit organisasi di bawahnya. 

4. Kontrol Eksternal dan Internal 

Sistem kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus 

dilakukan oleh badan di luar pengguna anggaran. Pengguna anggaran 

harus mendapat persetujuan sebelum menggunakan anggaran mereka. 

Kontrol diarahkan pada kontrol input suatu kegiatan, serta apa dan 

bagaimana pencapaian output. 

5. Pertanggungjawaban Manajemen 

Sistem penganggaran lama yang menekankan pada kontrol terhadap 

input, maka di dalam sistem penganggaran berbasis kinerja difokuskan 

pada output. Manajer pengguna anggaran memperoleh kewenangan 

penuh dalam merencanakan dan mengelola anggaran mereka. Prinsip 

dasar di dalam sistem ini adalah manajer pengguna anggaran harus 

diberi kebebasan penuh bisa akuntabilitas atas pencapaian output yang 

ingin dicapai. 

Berbagai penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai 

penerapan anggaran berbasis kinerja, diantaranya dilakukan oleh Feni Puspita 

(2013) berkesimpulan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja tidak sepenuhnya 

mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Keuangan Pemerintah Daerah, maka 

perlu diperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi Efektivitas Pengendalian 

Keuangan Pemerintah Daerah. 
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Kharisma Deantari (2011) menyatakan bahwa pada penelitian ini terdapat 

pengaruh antara Penerapan Anggaran berbasis Kinerja terhadap Efektivitas 

Pengendalian. 

Dari uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

Anggaran merupakan wujud 
akuntabilitas pemerintah sehubungan 

dengan fungsi pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Anggaran berbasis kinerja adalah 

suatu pendekatan dalam penyusunan 

anggaran yang didasarkan pada 

kinerja atau prestasi kerja yang ingin 

dicapai (Undang-Undang No. 17 

Tahun 2003) 

Analisis Penerapan Anggaran 

Berbasis Kinerja : 

1. Pengukuran Kinerja 

Anggaran. 

2. Penghargaan dan Hukuman. 

3. Kontrak Kinerja. 

4. Kontrol Eksternal dan Internal 

5. Pertanggungjawaban Manajemen 

(BPPK, 2008) 

Fenomena: 

Ketua DPRD Kota Bandung pun 

menyoroti penyerapan anggaran APBD 

Kota Bandung Tahun 2013 yang baru 

50%.(Galamedia, 2013). 

 


