
BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

        Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 

timbul konsekuensi bagi daerah atas pengalokasian dana yang dimiliki, dengan 

cara efsien dan efektif sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan 

keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 

merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan 

elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Pengelolaan keuangan daerah, berkaitan dengan perencanaan dan 

penggunaan dana masyarakat yang harus dikelola secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan value for money dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat seperti yang dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 4 ayat 1 tentang Asas Umum 

Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Transparansi berarti memberikan arti keterbukaan dalam proses 

perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Akuntabilitas berarti 

proses penyelenggaraan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dapat 

dipertanggung jawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 

masyarakat. Sedangkan value for money berarti diterapkannya prinsip ekonomi, 

efisiensi, efektivitas. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada 

unit-unit kerja pemerintah. 

Prinsip ekonomi berkaitan dengan pemeliharaan dan penggunaan sumber 

daya dalam jumlah berkualitas dengan harga murah, prinsip efisien berarti bahwa 

penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output maksimal, sedangkan 



prinsip efektif berarti penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau 

tujuan.  

Mengacu pada prinsip-prinsip di atas, maka perlu diterapkannya anggaran 

berbasis kinerja yang merencanakan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan 

antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan 

program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut. Dengan 

anggaran kinerja akan terlihat pengaruh yang jelas antara input, output, outcome 

yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik.  

Pada akuntansi sektor publik, segala keputusan tentang perencanaan dan 

perealisasian, pencairan dan penggunaan dana sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor 105 Tahun 2000 pasal 8 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan daerah, telah mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun APBD 

dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan 

pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang 

ditetapkan.  

Manfaat yang dapat diperoleh dari anggaran berbasis kinerja, yaitu: 

a. Kepada masyarakat, adalah sebagai pernyataan pembangunan yang 

dinyatakan oleh pemerintah daerah untuk menjawab setiap kebutuhan, 

tuntutan atau aspirasi masyarakat (public issue) guna mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tak terbatas sedangkan 

sumber daya yang terbatas. 

b. Kepada kepala daerah selaku manajemen, adalah sebagai alat manajemen 

untuk mengendalikan dan mengarahkan setiap aktivitas dalam pemerintah 

daerah agar senantiasa mengarah kepada rencana yang dibuat. 

c. Kepada aparatur dan satuan kerja pelaksana, adalah sebagai saran untuk 

mendorong setiap aktivitas dalam pemerintah daerah agar senantiasa 

mengarah kepada rencana yang dibuat. 

d. Kepada stakeholders yang diwakili oleh DPRD, adalah sebagai media 

komunikasi dan pertanggungjawaban tentang keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 



yang telah ditetapkan, menerapkan kinerja yang telah ditetapkan, serta 

menerapkan kinerja yang telah dilaksanakan. 

Perbedaan antara anggaran lama (traditional budget) dengan anggaran 

kinerja (performance budget) adalah bahwa pendekatan historis pada anggaran 

sebelumnya menempatkan penekanan utama pada apa saja yang akan diterima dan 

dibelanjakan, bukan pada tujuan dari pengeluaran yang bersangkutan. Anggaran 

tradisional disusun dengan melakukan dua pendekatan yaitu; pendekatan 

incrementalism dan bersifat line item, yaitu proses penyusunan anggaran yang 

hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya. Sehingga 

konsekuensi pada anggaran tahun berikutnya hanya terjadi penambahan atau 

pengurangan jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada tanpa 

dilakukan kajian yang mendalam yang mempertimbangakan apakah anggaran 

tersebut telah mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan dalam 

Anggaran kinerja lebih menekankan pada aspek efektif dan efisien terhadap 

indikator-indikator yang ada yaitu; input, output, outcome, benefit, dan impact. 

Anggaran tersebut dilakukan dengan kajian secara mendalam dengan 

mempertimbangkan apakah anggaran tersebut telah mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan. 

Anggaran kinerja dapat mengubah pola pikir pegawai negeri sipil yang 

semula berorientasi pada proyek berubah menjadi orientasi pola aktivitas dan 

manfaat. Sebelum adanya anggaran berbasis kinerja mereka telah akrab dengan 

cara kerja memproyekkan setiap item pekerjaan yang seolah-olah menghabiskan 

anggaran untuk setiap proyek yang dikerjakan tanpa mempertimbangkan tingkat 

ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Dengan adanya anggaran berbasis kinerja 

maka ada suatu pola kerja baru yang telah berorientasi pada aktivitas. Aktivitas 

yang dibuat harus berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah disepakati 

bersama antara kepala daerah dengan DPRD. 

Setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai perilaku manusia 

pendukung organisasi itu sendiri. Demikian halnya organisasi pemerintahan 

daerah juga sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia pegawai negeri sipil yang 

ada dan bekerja di pemerintah daerah. Dalam banyak hal, setiap keputusan yang 



diambil dalam mekanisme penganggaran lebih berdasar pada kepentingan 

individu. Seringkali anggaran dibentuk guna memenuhi keinginan pribadi orang-

orang yang terlibat dalam mekanisme penyusunan anggaran. Anggaran disusun 

hanya berdasarkan rancangan kegiatan yang indah dan sangat ideal, akan tetapi 

pelaksanaannya dapat membuka kesempatan permainan anggaran sehingga 

besaran anggaran justru tidak mengalir kepada obyek aktivitas tetapi berubah 

menjadi daftar honorarium ataupun belanja barang maupun jasa yang tidak begitu 

penting.  

Penelitian ini sebelumnya telah di lakukan oleh Yudi Kardinal (Tahun 

lulus 2006) dari Universitas Padjajaran dengan judul Pengaruh Implementasi 

Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Penilaian Atas Kinerja Berdasarkan Value 

For Money di Instansi Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon

 

objek 

penelitiannya adalah 10 dinas atau instansi Pemda Kota Cirebon.  

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya, adapun 

perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam hal 

pemilihan objek yang di teliti. Pada skripsi ini penulis memilih untuk melakukan 

penelitian pada dinas atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. 

Motivasi dari penelitian ini  adalah  untuk mengetahui adanya konsistensi hasil 

dari penggunaan objek yang berbeda. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:  

Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap 

Penilaian Atas Kinerja Berdasarkan Value For Money di Instansi 

Pemerintah Kabupaten Ciamis.

  

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, maka penulis  

mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Apakah implementasi anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap penilaian atas kinerja di Instansi Pemerintah Kabupaten 

Ciamis . 



1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap penilaian 

atas kinerja di Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh 

implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap penilaian atas kinerja di Instansi 

Pemerintah Kabupaten Ciamis.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna : 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis. 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat digunakan 

untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang 

diambil. 

2. Bagi Penulis. 

Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai 

masalah yang diteliti dan sekaligus dapat dijadikan bahan perbandingan 

antara konsep dan teori yang diperoleh dari perkuliahan dan praktik di 

lapangan. 

3.      Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat 

menambah pengetahuan terapan dan bahan kepustakaan.  

1.5 Kerangka Pemikiran   

Pemberian otonomi kepada daerah yang diberlakukan secara efektif mulai 

1 Januari 2001, pada dasarnya adalah bertujuan untuk lebih mendekatkan 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk 

memantau dan mengontrol penggunaan dana sumber daya yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya pelaksanaan 

otonomi daerah, secara tidak langsung memaksa daerah untuk melakukan 

berbagai perubahan diantaranya : 



 
Perubahan proses birokrasi, terkait dengan perubahan yang menyentuh 

keseluruhan aspek dalam siklus pengendalian manajemen di pemerintah 

daerah, yaitu perumusan strategis, perencanaan strategis, penganggaran, 

pelaporan kinerja, penilaian kinerja, dan mekanisme reward dan punishment 

system. 

 

Perubahan kultur birokrasi, terkait dengan perubahan budaya kerja dan 

perilaku pegawai yang mengarah terciptanya profesionalisme dalam 

birokrasi. 

 

Perubahan sistem penganggaran, terkait dengan digunakannya anggaran 

kinerja yang menggunakan struktur baru yang berbeda dengan struktur 

APBD sebelumnya.  

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 

Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Dearah telah 

mengatur mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) berdasarkan kinerja dan pertanggung jawaban APBD untuk penilaian 

kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategi (Renstra).    

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan suatu upaya memperbaiki 

proses penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penyusunan 

anggaran dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan 

keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari 

kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil 

tersebut. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program kuantitas dan 

kualitas yang terukur. 

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen 

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 

memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan 

oleh instansi pemerintah. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai 

kinerja tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang merupakan 



rencana operasional dari Renstra dan anggaran tahunan yang merupakan 

komponen dari anggaran berbasis kinerja. 

Dalam penganggaran berbasis kinerja, terdapat elemen-elemen yang 

penting untuk diperhatikan diantaranya tujuan yang disepakati dan ukuran 

pencapaiannya, pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian 

kinerja dapat diandalkan dan konsisten sehingga dapat diperbandingkan antara 

biaya dengan prestasinya, serta penyediaan informasi secara terus-menerus 

sehingga dapat digunakan dalam manajemen perencanaan, penganggaran dan 

evaluasi.   

Untuk mencapai keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja, 

perlu dipersiapkan kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen 

organisasi,  penyempurnaan administrasi, sumber daya yang cukup (uang, waktu, 

dan orang), serta penghargaan (reward) atas keberhasilan yang dicapai dan sanksi 

(punishment) yang tegas. 

Program dan rencana kegiatan, termasuk tolok ukur kinerjanya yang 

merupakan pelaksanaan dari urusan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar 

yang selanjutnya dituangkan dalam rencana kinerja instansi terkait. Dengan kata 

lain, program, kegiatan, indikator keberhasilan, target/tolok ukur kinerja, dan 

rencana anggaran kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategik/Rencana 

Kinerja. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban 

atau menjawab dan menerapkan kinerja dan tindakan seseorang/badan 

hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Untuk 

dapat mengukur akuntabilitas seseorang seberapa jauh mencapai misi, sasaran, 

dan atau program yang menjadi tanggungjawabnya perlu ditetapkan standar 

pengukuran kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil. Setiap program yang dilaksanakan 

dengan berlandaskan kepada kinerja harus memiliki indikator yang dapat 

digunakan sebagai alat mengukur keberhasilan kinerja yang terdiri dari :  

Masukan (input), yang merupakan sumber daya yang digunakan untuk 

memberikan pelayanan pemerintah; 



Keluaran (output), yang merupakan produk dari suatu aktivitas/kegiatan yang 

dihasilkan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan; 

Hasil (outcome), yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran (output) suatu 

kegiatan;  

Manfaat (benefit), yang merupakan kegunaan suatu keluaran (output) yang 

dirasakan langsung oleh masyarakat, manfaat tersebut baru tampak setelah 

beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka 

panjang; 

Dampak (impact), yang merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, 

lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimiliki oleh capaian kinerja 

setiap indikator dalam suatu kegiatan. 

Penilaian Pegawai Negeri Sipil berbasis kinerja dilaksanakan melalui 

Pendekatan hasil dan Pendekatan Kualitas. Kedua pendekatan ini dikombinasikan 

dalam salah satu pendekatan yang disebut dengan Pendekatan Pencapaian 

Tujuan/Target, artinya penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang didasarkan 

pada target dan telah disepakati atau ditentukan terlebih dahulu baik dari segi 

kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. 

Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja, akan dapat memperjelas 

tujuan dan indikator kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan 

efektivitas dalam pemanfaatan sumber dan memperkuat proses pengambilan 

keputusan tentang kebijakan. Standar pelayanan minimal ditetapkan oleh 

pemerintah pusat untuk diterapkan pada seluruh urusan wajib pemerintah daerah. 

Secara umum standar pelayanan minimal merupakan standar minimal pelayanan 

publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Standar 

pelayanan minimal menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja.  

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan prestasi 

kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan 

menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan 

harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai 

dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD).  



Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat  

keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran 

yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan 

didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Kegiatan yang berupa masukan, 

keluaran, hasil, manfaat dan dampak penilaian tersebut tidak terlepas dari proses 

yang merupakan kegiatan dalam mengolah masukan menjadi keluaran atau proses 

penyusunan kebijakan/program yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap 

pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja yang dimaksud adalah pengukuran 

terhadap indikator kinerja konsep value for money yaitu ekonomis, efisien, efektif. 

Dalam penerapannya harus dilakukan penilaian atas kinerja yang secara terpadu, 

sehingga dapat dicapai kinerja yang memuaskan, baik kinerja individu maupun 

kinerja organisasi. Kinerja yang baik adalah kinerja yang mencerminkan 

ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karenanya penerapan anggaran berbasis 

kinerja dapat membantu dalam penilaian atas kinerja instansi di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Ciamis. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut : 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara Implementasi Anggaran 

Berbasis Kinerja Terhadap Penilaian Atas Kinerja .  

1.6 Metodologi Penelitian   

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. Menurut Moh.Nazir (2003:54), metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dan 

penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan, memberikan gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki.  



    
Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis untuk menyusun 

skripsi ini menggunakan beberapa teknik, yaitu: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung instansi 

pemerintah untuk memperoleh data primer mengenai permasalahan yang 

diteliti melalui: 

a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung objek yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya 

langsung pada objek yang diteliti. 

c. Kuesioner, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan membuat 

pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang  

yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research). 

Penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan mendalami buku-buku 

yang berhubungan dengan anggaran berbasis kinerja, serta mempelajari 

literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk 

mendapatkan landasan teori.  

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berlokasi di 

Jalan Jenderal Sudirman No. 16 Ciamis 46211. Adapun waktu penelitian dimulai 

sejak bulan Juli 2008 sampai dengan Agustus 2008.        


