
ABSTRAK    

Pemberian otonomi kepada daerah yang diberlakukan secara efektif mulai 1 
Januari 2001,membawa perubahan mendasar pada sistem pemerintah daerah. Dalam 
sistem pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan jujur dengan 
mendasarkan pada konsep value for money (ekonomi, efisien, efektif) sehingga tercipta 
akuntabilitas publik. Kebutuhan agar terciptanya akuntabilitas publik telah 
mengakibatkan perubahan dari anggaran tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja, 
yaitu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja. Sistem anggaran 
berbasis kinerja ini merupakan upaya dalam mengubah mindset pegawai negeri sipil ke 
arah metode kerja baru guna mempersiapkan pegawai negeri sipil kearah profesionalisme 
kerja.   

Dalam penelitian ini masalah diidentifikasikan yaitu apakah implementasi 
anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap penilaian 
atas kinerja di Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis. 

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah pengaruh implementasi anggaran 
berbasis kinerja terhadap penilaian atas kinerja berdasarkan value for money pada 5 
Dinas/Instansi/Badan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di Jalan Jenderal 
Sudirman No.16 Ciamis. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 
pendekatan studi kasus, yaitu pendekatan yang berusaha mencermati suatu unit tertentu 
dan mencoba menemukan semua variabel penting yang diperlukan kemudian menarik 
kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Untuk pengumpulan datanya 
dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh 
implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap penilaian atas kinerja di Instansi 
Pemerintah Kabupaten Ciamis. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh yang 
signifikan antara Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Penilaian Atas 
Kinerja.  

Dari hasil penelitian menunjukkan korelasi sebesar 0.835 untuk dua variabel 
yang diajukan, yaitu implementasi anggaran berbasis kinerja sebagai variabel independen 
dan penilaian atas kinerja sebagai variabel dependen. Dari hasil tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap 
penilaian atas kinerja di Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis dan hipotesis yang 
diajukan yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara Implementasi Anggaran 
Berbasis Kinerja terhadap Penilaian Atas Kinerja , dapat diterima.  

Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai bahan pemikiran bagi 
Instansi/Dinas/Badan Pemerintah Kabupaten Ciamis guna memberikan solusi bagi 
permasalahan yang dihadapi yaitu sistem anggaran berbasis kinerja mutlak perlu 
dilaksanakan bagi pencapaian akuntabilitas dan transparansi anggaran sesuai dengan 
harapan masyarakat, karena itu diperlukan kesiapan seluruh aparatur secara terintegrasi 
dan sosialisasi sistem anggaran berbasis kinerja agar pelaksanaannnya dapat berjalan 
dengan baik. Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis lebih memperhatikan penilaian 
kinerja konsep value for money, guna meningkatkan tingkat capaian kinerja, yang akan 
berdampak langsung pada penilaian  atas kinerja.    


