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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pesatnya pembangunan Indonesia di bidang ekonomi, merupakan salah satu 

program pembangunan yang memperoleh perhatian yang cukup besar.Pembangunan 

ekonomi Indonesia meliputi pembangunan ekonomi di segala bidang dan aspek 

kehidupan.Pada kenyataannya di Indonesia, aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian pembangunan di berbagai bidang merupakan wewenang badan/instansi-

instansi pemerintah. 

Setelah Indonesia memasuki Jaman Reformasi dan melaksanakan Otonomi 

Daerah, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 32 / 2004 dan UU NO 33/2004, yang 

pada dasarnya menyatakan bahwa daerah otonom memiliki kewenangan fungsi yang 

berada diluar kompetensi pemerintah sehingga ada dua elemen yang melandasi 

pelaksanaan desentralisasi,yaitu penciptaan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan 

secara legal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan 

fungsi-fungsi pemerintahan tertentu 

Beberapa Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan 

peraturan-peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengatur urusan departemen pusat di 

dinas-dinas/instansi masing-masing bidang di masing-masing daerah  yang bertujuan 

dalam beberapa hal, yaitu agar program kerja satu sama lain menjadi sinkron. Demikian 

juga dalam bidang kehutanan di Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi telah 

membentuk Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan menerbitkan Peraturan Daerah 

No. 15 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Di Jawa Barat, sedang di Kabupaten atau 

Kota dibentuk Dinas Kehutanan yang bervariasi bergabung dengan Pertanian, Perkebunan 

dan Pertenakan yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada 

Bupati/Walikota.  

Salah satu bidang pembangunan yang dapat menunjang sektor ekonomi bangsa 

adalah pembangunan kehutanan.Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari 

pembangunan nasional, dengan demikian pembangunan kehutanan di Jawa Barat telah 
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memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional maupun daerah baik dilihat dari 

pendapatan devisa negara, penyerapan  tenaga kerja, pelestarian lingkungan hidup, serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 

Namun kebijakan pembangunan kehutanan pada masa lalu telah menyebabkan 

timbulnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Permasalahan 

fundamental yang mengakibatkan kelemahan tersebut antara lain orientasi yang terlalu 

bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi, kebijakan alokasi sumberdaya yang 

tidak adil dan pola pembangunan yang sentralistik, tanpa memperhatikan pentingnya 

peranan anggaran dalam pencapaian tujuan dan prioritas dari setiap program kerja. 

Dalam rangka meninjau kinerja suatu badan dan instansi pemerintah perlu juga 

ditinjau aspek ekonomi baik efesiensi maupun keefektifannya dalam pelaksanaan 

program kerja oleh instansi itu sendiri. Pada dasarnya semakin ekonomis, semakin efisien 

dan semakin efektif anggaran gaji dan insentif suatu badan atau instansi pemerintah, 

maka akan semakin efektif pula kinerja instansi itu. Untuk mengarahkan instansi dalam 

pencapaian kinerja yang ekonomis, efisien dan efektif, diperlukan pengendalian dalam 

penyusunan dan penerapan anggaran gaji dan insentif bagi personil instansi.Hal ini tidak 

saja dapat dinilai melalui indikator besarnya keuangan saja, melainkan seberapa besar 

peranan gaji dan insentif dalam upaya efektifitas dan peningkatan kinerja sebagai suatu 

alat pengendali yang sangat berguna. 

Pengukuran kinerja suatu badan/instansi adalah sangat penting bagi pemerintah 

guna melakukan evaluasi dan perencanaan di masa yang akan datang. Beberapa jenis 

informasi yang digunakan dalam pengendalian disiapkan dalam rangka menjamin bahwa 

pekerjaan yang dilakukan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian 

dalam rangka pencapaian tujuan dalam setiap program kerja di masing-masing instansi 

selalu diukur kinerjanya melalui beberapa faktor diantaranya, sebagai berikut 

a. Informasi formal dan non formal. 

b. Informasi pengendalian tugas. 

c. Laporan anggaran dan laporan non financial. 

d. Laporan penggunaan dan pengendalian biaya. 

e. Laporan kinerja pegawai dan sebagainya. 
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Penanggung jawab instansi yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah dalam 

menjalankan tugasnya sehari-hari di berbagai bidang, menggunakan Sumber Daya 

Manusia (SDM) dalam operasionalnya.Sumber daya manusia tersebut yang dalam hal ini 

adalah pegawai harus diukur keefektifan kinerjanya.Setiap pemimpin dinas pemerintah 

daerah cenderung selalu ingin mengetahui tingkat kemajuan instansinya . Kemajuan itu 

dilihat dari berbagai segi yang disebut Indikator  Kinerja Utama (IKU). 

IKU akan berbeda bergantung pada jenis, sifat, tujuan dan strategi dari 

organisasi/badan/lembaga.  Sementara di dunia instansi pemerintahan dapat dilihat antara 

lain dari perkembangan kinerja karyawan, produksi, omzet penjualan, dan keuntungan 

persatuan waktu. Seperti halnya IKU pada umumnya, untuk ukuran kinerja sumberdaya 

manusia (SDM) menurut Tb. Sjafri Mangkuprawira  dalam tulisan di websitenya, pada 

dasarnya  memiliki empat kategori yaitu:  

 “1) Indikator kuantitatif yang mengindikasikan jum lah atau angka 
contohnya  berupa angka tingkat keluar masuk karyawan; dan 
produktivitas karyawan.  

2) Indikator praktis yang mengindikasi proses yang sedang berjalan; 
contohnya berupa nilai investasi sumberdaya manusia dan jumlah hari 
pelatihan bagi karyawan.  

   3) Indikator sinyal yang secara spesifik menunjukkan gambaran  apakah 
perusahaan sedang maju atau sebaliknya; contohnya besarnya 
pertumbuhan produktivitas karyawan pertahun selama lima tahun 
terakhir.  

4)  Indikator yang menunjukkan efek suatu kendali perusahaan terhadap 
perubahan; contohnya pengaruh pelatihan terhadap pengetahuan, 
sikap, dan ketrampilan karyawan; pengaruh peningkatan motivasi 
terhadap kinerja karyawan dan pengaruh teknologi terhadap 
produktivitas karyawan’’. 

Dengan demikian, kinerja diukur tidak hanya melalui informasi finansial tetapi 

juga informasi non finansial.Sebagai instansi yang bergerak di salah satu bidang ekonomi, 

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat harus mampu melaksanakan program kerja dengan 

baik serta memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.Oleh karena itu, 

dibutuhkan suatu pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam 

meningkatkan dan menjaga mutu suatu instansi yang bersifat resmi, yang dalam hal ini 

adalah untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja sumber daya manusia tersebut. 

Pola hubungan SDM sebagai pekerja dan pemberi kerja seharusnya setara dalam 

format simbiosis mutualisme (saling menguntungkan).Memang persoalan SDM 
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merupakan problem multidimensional.Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya 

problem ini, seperti ekonomi, politik, keamanan nasional bahkan intervensi negara-negara 

besar.Karena itu penyelesaiannya membutuhkan kebijakan komprehensif dan 

mendasar.Karena persoalannya, merupakan persoalan yang sistemik, maka 

penyelesainnya juga haruslah lewat perubahan sistem kehidupan. 

Dalam kondisi seperti ini, perubahan sistemik menjadi alternatif terbaik.Artinya, 

SDM bukanlah satu-satunya komponen masyarakat yang mengadapi persoalan tersebut. 

Hal yang samajuga menimpa para pegawai negeri. Artinya jika para pegawai menuntut 

hak-haknya untuk hidup lebih layak dan setiap komponen rakyat juga menuntut hal 

serupa (dan inilah yang sesungguhnya terjadi).Karena sesungguhnya, setiap individu 

rakyat berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak.Dan hal ini merupakan tanggung 

jawab negara sekaligus kewajiban untuk memberikan imbalan jasa/kerja berupa 

gaji/insentif. 

Ketika SDM hanya memiliki sumber pendapatan berupa gaji (insentif) maka 

pencapaian kesejahteraannya tergantung kepada kemampuan gaji memenuhi berbagai 

kebutuhan hidupnya.Dalam kenyataanya jumlah gaji relatif tetap, sementara itu 

kebutuhan hidup yang selalu bertambah (adanya bencana, sakit, sekolah, tambah anak, 

harga barang naik, listrik, telepon, biaya transportasi, dan lain-lain.).Hal ini menyebabkan 

kualitas kesejahteraan rakyat (termasuk pegawai) semakin rendah dan sangat terkait erat 

dengan kualitas kinerjanya. 

Di bawah 12 departemen atau lembaga yang menjalankan program birokrasi 

pemerintahan, Departemen Kehutanan merupakan salah satu instansi yang aturan 

penetapan pemberian gaji pegawainya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2009Tentang Peraturan Gaji Pegawai yang diterbitkan awal Januari 2009 

merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Tentang Peraturan 

Gaji Pegawai, pemerintah menetapkan gaji pegawai berdasarkan golongan dan masa 

kerja.  

Dari uraian tersebut di atas, peneliti termotivasi untuk mengetahui sejauh mana 

peranan adanya anggaran gaji dan insentif terkait penerapannya di lapangan terutama 

dalam menunjang efektivitas dan peningkatan kerja pegawai, mengingat anggaran gaji 

dan insentif sebagai faktor pendukungnya. 
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Bila dikaitkan dengan kondisi yang menggambarkan bahwa Provinsi Jawa Barat 

dengan pendudukyang hampir mencapai 40 juta jiwa merupakan Provinsi terbesar di 

Indonesia. Jumlah penduduk tersebut merupakan SDM yang sudah barang tentu 

memerlukan dukungan ruang hidup yang memadai dengan berbagai kebutuhan kehidupan 

yang amat kompleks. Dalam kondisi tersebut peranan hutan dan kehutanan sangat mutlak 

diperlukan, terutama dalam menyediakan kondisi lingkungan hidup yang nyaman, sejuk, 

asri, serta pasokan air bersih yang berkecukupan.  Selain itu hutan juga harus mampu 

memberikan hasil-hasilnya secara langsung dalam rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat terutama kebutuhan akan kayu untuk berbagai keperluan. 

Kelemahan manajemen pengelolaan hutan juga diperparah oleh merebaknya 

konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, lambatnya pemulihan ekonomi,rendahnya 

kesejahteraan masyarakat, lemahnya ketahanan adat-budaya lokal dan kurang 

berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat serta masih belum 

jelasnya tata hubungan kerja antara Pusat dan Daerah dalam pengelolaan hutan. 

Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan mungkin tercapai 

apabila ada perubahan paradigma. Paradigma baru pembangunan kehutanan adalah 

dengan adanya pergeseran orientasi dari pengolahan hutan menjadi pengelolaan 

sumberdaya, pengelolaan yang sentralistik menjadi desentralistik, serta pengelolaan 

sumber daya yang lebih berkeadilan. Disinilah peran besar SDM dibutuhkan untuk 

menunjukkan kinerjanya dalam mengelola hutan dan hasil hutan agar dapat memberi 

banyak manfaat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, mengingat bidang 

Kehutanan merupakan salah satu bidang penunjang perekonomian Provinsi Jawa Barat. 

Pembangunan kehutanan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan masyarakat 

pada umumnya dan khususnya masyarakat yang berada di sekitar hutan. Pengalaman 

menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang hanya dititikberatkan pada pengelolaan 

yang memandang hutan sebagai kumpulan kayu ( timber management ) dan bukannya 

sebuah ekosistem hutan dengan segala aspek yang terkait dengan keberadaan hutan 

termasuk masyarakat di sekitar hutan ( forest resources management ) telah 

mengakibatkan tatanan yang maha hebat pada keberadaan hutan itu sendiri. Jawa Barat 

memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut sumber daya 

alam, sumber daya manusia, dan sumber daya perekonomian. 
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Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai obyek studi mengingat 

pengelolaan hutan Jawa Barat kini lebih dititik beratkan pada Pengelolaan Hutan Berbasis 

Masyarakat (PHBM). Keragaman masyarakat, kondisi geografis serta melalui proses 

panjang pengalaman empirik telah mendorong masyarakat membangun cara dan aturan 

(adat) yang khas khususnya dalam pengelolaan hutan. Hal tersebut juga menunjukkan 

hubungan yang khas antara masyarakat dan alam lingkungannya baik secara jasmani 

maupun rohani. Keselarasan/harmoni hubungan manusia dan alam lingkungan menjadi 

kunci dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.  

Obyek studi ini dipandang sangat menarik, karena dengan pendekatan pengelolaan 

hutan berbasis masyarakat, peranan SDM tentu dibutuhkan dalam porsi yang sangat besar 

dengan kinerja dan tingkat keefektifan yang tinggi pula. Oleh karena itu, penulis merasa 

penting untuk membahas suatu dinas dengan program kerja yang memerlukan kinerja 

tinggi SDMnya. Dan untuk mengukur efektivitas kinerja SDM pada Dinas Kehutanan 

Provinsi Jawa Barat ini, dalam hal ini penulis mengaitkan kinerja yang diukur dengan 

menggunakan anggaran gaji daninsentif sebagai indikator utamanya. 

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul :“ Peranan Anggaran Gaji dan Insentif dalam Menunjang Efektivitas dan 

Peningkatan Kinerja Pegawai Pemerintah Daerah yang mengambil Studi Kasus 

pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat’’. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Anggaran gaji dan insentif pada suatu badan/instansi pemerintah merupakan alat 

bagi manajemen yang sangat penting karena dapat membantu kinerja pegawai dalam 

menjalankan tugas-tugasnya. Berdasarkan hal tersebut, identifikasi masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut : 

1) Apakah penyusunan dan penerapan anggaran gaji dan insentif yang dilakukan 

oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sudah Memadai ? 

2) Apakah kinerja pegawai Pemerintah Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa 

Barat sudah efektif ? 
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3) Bagaimana peranan anggaran gaji dan insentif dalam menunjang efektivitas 

dan peningkatan kinerja pegawai Pemerintah Daerah pada Dinas Kehutanan 

Provinsi Jawa Barat? 

1.3       Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, seperti yang telah 

dikemukakan sebelumnya, penulis bermaksud untuk memperoleh data maupun informasi 

yang merupakan gambaran nyata mengenai peranan anggaran gaji dan insentif dalam 

menunjang dan meningkatkan kinerja. Berikut ini akan diuraikan beberapa tujuan 

penelitian secara khusus untuk memperoleh bukti empiris. 

1) Untuk mengetahui efektivitas penyusunan dan penerapan anggaran gaji dan 

insentif pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. 

2) Untuk menilai efektivitas  kinerja pegawai Pemerintah Daerah  pada Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Barat. 

3) Untuk mengetahui bagaimana peranan penyusunan dan penerapan anggaran 

gaji dan insentif dalam menunjang dan meningkatkan efektivitas kinerja 

pegawai Pemerintah Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 
pihak, antara lain : 

1) Bagi Penulis 

Selain sebagai syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Ekonomi, penulis juga 

dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman secara mendalam 

berdasarkan teori yang diperoleh kemudian dikomparisasi dengan kenyataan 

yang terjadi, terkait dengan peranan anggaran gaji dan insentif dalam 

menunjang dan meningkatkan efektivitas kinerja. 

2) Bagi Badan/Instansi Terkait 

Diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data dan 

informasi dapat bermanfaat sebagai bahan masukan maupun saran bagi 

pengembangan instansi, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas dan 

peningkatan kinerja di masa yang akan datang. 
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3) Bagi Pihak Lain (pembaca) 

Penelitian ini dapat menjadi referensi maupun bahan masukan untuk berbagai 

penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa untuk dapat lebih 

memahami penyusunan dan penerapan anggaran di instansi pemerintah dan 

peranannya dalam menunjang efektivitas dan peningkatan kinerja. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Dalam orientasi pencapaian tujuan di masa yang akandatang, setiap badan/instansi 

pemerintah pada umumnya mendasarkan tujuan yang hendak dicapainya pada perilaku 

kerja (kinerja) serta keefektivitasan penerapannya dari keseluruhan personal di dalamnya. 

Untuk itu dibutuhkan upaya pengendalian yang biasanya direncanakan dan disusun 

sebelum proses kerja berlangsung. Hal ini biasa disebut dengan sistem pengendalian. 

Salah satu sistem pengendalian yang diterapkan di setiap badan/instansi 

pemerintah adalah penyusunan anggaran.Hal ini dinilai sangat penting, mengingat 

aktivitas-aktivitas instansi pemerintah yang semakin kompleks, sehingga seringkali 

menimbulkan masalah-masalah baru yang cenderung rumit. Permasalahan yang 

seringkali dihadapi oleh setiap instansi antara lain dalam penyusunan program kerja, 

pengkoordinasian dan pengendalian secara langsung atas berbagai aktivitas instansi. 

Beberapa pihak instansi menemukan adanya kesulitan yang disebabkan oleh 

keterbatasan kemampuan kerja yang dimiliki oleh personil di dalamnya. Hal ini akan 

terkait dengan efektivitas kinerja instansi. Dengan adanya keterbatasan ini, maka 

diperlukan penyusunan anggaran yang memadai, khususnya terkait dengan berbagai 

program kerja agar dapat menunjang efektivitas kinerja mereka. 

Definisi Anggaran menurut Gunawan dan Marwan (2003;6) didefinisikan 

sebagai berikut :  

“ Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam 
bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh 
kegiatan  perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang 
akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk 
unit moneter, maka anggaran sering kali disebut juga dengan rencana 
keuangan’’. 
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Penyusunan suatu anggaran menurut Gunawan dan Marwan (2003;7), 

dijelaskan sebagai berikut : 

“ Bahwa di dalam menyusun suatu anggaran perlu diperhatikan beberapa 

syarat, yaitu realistis,luwes dan kontinu’’. 

Realistis berarti tidak terlalu optimis dan tidak juga terlalu pesimis.Luwes artinya 

tidak terlalu kaku, yaitu memiliki peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang 

mungkin berubah.Sedangkan kontinu artinya, membutuhkan perhatian secara terus 

menerus dan tidak merupakan suatu usaha yang insidentil. 

Semua bagian yang terlibat dalam penyusunan anggaran pada suatu instansi 

berupa anggaran yang realistis dan bermanfaat, tidak hanya dapat membantu 

mempercepat kerjasama antar karyawan dan memperjelas kebijakan dan merealisasikan 

rencana saja, melainkan dapat juga menciptakan keselarasan yang lebih baik dalam 

perusahaan dan keserasian tujuan di antara pimpinan instansi dan bawahannya. 

Dalam rangka mewujudkan keselarasan dan keserasian tujuan antara pimpinan 

dan bawahan di setiap pelaksanaan anggaran, maka diperlukan suatu motivasi berupa 

imbalan yang baik, keputusan yang lebih dan promosi.Dalam pemberian imbalan berupa 

gaji dan insentif kepada para pegawai perlu perencanaan dan pengendalian yang baik, 

yang salah satunya bertujuan untuk menghindari keterlambatan dalam pembayaran gaji 

dan insentif. 

Masalah gaji dan insentif merupakan hal yang paling sensitif dan kritis karena 

mencakup sejumlah materiil yang biasanya diberikan sebagai suatu imbalan kerja, 

sehingga memungkinkan terjadinya manipulasi dan kecurangan.Berbagai kecurangan 

yang sering kali terjadi seperti, dengan memasukkan karyawan fiktif dalam penyusunan 

daftar gaji dan insentif yang dibayar melebihi seharusnya serta berbagai alasan yang 

melatarbelakangi masalah keterlambatan pembayaran gaji dan insentif. 

Mengingat besarnya jumlah biaya untuk pembayaran gaji dan insentif karyawan 

oleh instansi-instansi pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan dan penggunaan 

anggaran yang cukup baik serta transparan untuk menghindari terjadinya kecurangan atau 

manipulasi dalam pembayaran gaji dan insentif. 
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Berdasarkan fungsinya, gaji dan insentif merupakan sejumlah materiil dalam 

bentuk kompensasi yang dibayarkan oleh suatu badan/instansi milik pemerintah kepada 

para pegawainya atas jasa kerja yang telah diberikan pegawai kepada instansi 

tersebut.Beberapa kesamaan sifat yang terkandung dalam istilah gaji dan insentif sering 

membuat pembahasan atas keduanya tidak dapat dipisahkan. 

Definisi gaji menurut Mulyadi (2005 ; 321) diartikan sebagai berikut : 

“ Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang 

dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer dan 

umumnya gaji diberikan  secara tetap per bulan ’’. 

     Menurut Hendri Simamora dalam tulisan di websitenya, mengatakan bahwa 

pengertian Insentif adalah : 

“ Kompensasi yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat 

meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan 

yang kompetitif’’.  

Terdapat pula definisi lain terkait pengertian kinerja. Menurut Indra Bastian 

(2006;274) mendefinisikan Kinerja sebagai berikut :  

“  Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan /program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis 

suatu organisasi’’. 

Berbagai variasi dari penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani 

berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan rencana manajemen, prioritas dari 

penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Sehingga penganggaran 

berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran 

dan pertanggungjawaban kinerja dinas pemerintah. 

Salah satu fungsi utama anggaran dalam Sektor Publik adalah anggaran sebagai 

alat penilaian kinerja (performance measurement tool). Anggaran merupakan wujud 

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

eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan 

anggaran.Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dia capai 

dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga anggaran merupakan alat yang efektif 

untuk pengendalian dan penilaian kinerja. 
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Pengukuran Kinerja adalah suatu sasaran dan proses yang sistematis untuk 

mengumpulkan, menganalisa, dan menggunakan informasi serta menentukan efisiensi 

dan efektivitas tugas-tugas pemerintah daerah serta pencapaian sasaran. Pengukuran dan 

kinerja merupakan ukuran tentang apa yang dianggap penting oleh suatu organisasi dan 

seberapa baik kinerjannya. Sistem pengukuran kinerja yang baik dapat menggerakkan 

organisasi ke arah yang positif, dan menghindari organisasi menyimpang 

jauh.Selanjutnya pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat perlu menyusun laporan 

pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah 

berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. 

Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisa varians antara kinerja aktual 

dengan yang dianggarkan.Tetapi analisa varians belum cukup untuk mengukur kinerja 

karena masih adanya berbagai keterbatasan (constrain). Keterbatasan analisis varians di 

antaranya terkait dengan kesulitan menetapkan signifikasi besarnya varians. 

Menurut Mardiasmo (2005;132)menyatakan pengertian efektivitas sebagai 

berikut: 

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau 

sasaran yang harus dicapai”. 

Efektivitas secara umum adalah berkaitan dengan ukuran berhasil tidaknya suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya.Dengan dicapainya tujuan dari suatu organisasi 

tersebut maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. 

Kinerja dikatakan efektif apabila proses kegiatan dan program kerja yang 

dilakukan oleh personil instansi mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin 

besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang 

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja (kinerja) suatu unit organisasi. 

Dengan adanya anggaran gaji dan insentif yang memadai dan transparan, 

diharapkan akan terkandung di dalamnya pengendalian atas gaji dan insentif yang efektif 

pula. Hal ini jelas mengindikasikan adanya hubungan yang positif antara gaji dan insentif 
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dengan efektifitas termasuk peningkatan kinerja pegawai.Kondisi ini perlu diupayakan 

oleh pimpinan instansi pemerintah tanpa terkecuali. 

Beberapa penelitian sebelumnya untuk judul yang sama dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1). Adityawardi Prayuadina  NRP 01.04.240 pada Universitas Widyatama (2009), 

dengan judul “ Peranan Anggaran Gaji dan Upah Dalam Menunjang 

Efektivitas Pengendalian Gaji dan Upah’’ (studi kasus pada Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) Distribusi Jawa Barat dan Banten), menyimpulkan bahwa 

anggaran gaji dan upah yang disusun dan diterapkan secara memadai, dapat 

menunjang efektivitas pengendalian gaji dan upah. Perbedaannya adalah 

penulis menyoroti peranan gaji dalam menunjang efektivitas kinerja pegawai  

Ppemerintah daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, sedangkan 

penelitian sebelumnya mengambil studi kasus pada Perusahaan Listrik Negara 

Distribusi Jawa Barat dan Banten.  

2)   Dhynta Arimurti NRP 02.01.005pada Universitas Widyatama (2005),dengan 

judul “ Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia ( Menurut 

Persepsi Karyawan )” (studi kasus pada PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Bandung), menyimpulkan bahwa insentif sangat berpengaruh pada 

peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia. Perbedaannya adalah penulis 

menyoroti peranan gaji dan insentif dalam menunjang efektivitas kinerja 

pegawai  pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, sedangkan peneliti 

sebelumnya mengambil studi kasus pada PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Bandung 

3). Erna Herlina Witular  NRP  01.06.418  pada Universitas Widyatama (2009), 

dengan judul “ Peranan Pengendalian Intern Dalam Menunjang Efektivitas 

Kinerja’’ (studi kasus pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Umum 

(KCU) Bandung), menyimpulkan bahwa pengendalian intern sangat berperan 

dalam menunjang efektivitas kinerja perusahaan. Persamaannya adalah sama-

sama menilai efektivitas kinerja pegawai.Perbedaannya adalah penulis akan 

lebih memfokuskan pada faktor-faktor penyusunan dan penerapan anggaran 
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gaji dan insentif dalam peranannya untuk meningkatkan kinerja personil pada 

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis merumuskan hipotesis 

“Anggaran gaji dan insentif yang disusun dan diterapkan secara memadai dan 

transparan, dapat menunjang efektivitas maupun peningkatan kinerja pegawai 

Pemerintah Daerah’’. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Teknik penelitian yang dilakukan bersifat studi kasus, sedangkan metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. 

Menurut Moh.Nazir (2003;63) metode penelitian deskriptif analisis dengan 

pendekatan studi kasus adalah: 

“Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia,suatu objek,suatu 

set kondisi,suatu peristiwapada masa sekarang”. 

Penelitian ini diawali dengan observasi melalui pengumpulan data yang dilakukan 

melalui dua sumber, yaitu : 

1) Penelitian Lapangan ( Field Research ) 

Yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung ke Dinas Kehutanan 

Provinsi Jawa Barat, dengan cara : 

a. Wawancara ( Interview ) 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau 

percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi 

dari responden. 

 

b. Observasi ( Observation ) 

Yaitu dengan cara mengamati secara langsung tentang obyek yang bisa diteliti 

yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian, baik kegiatan suatu 

badan/instansi pemerintah maupun dokumen-dokumen dan catatan-catatan 

yang ada dalam badan/instansi tersebut. 

 

c. Kuesioner ( Questionare ) 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan 

kepada kepala bagian keuangan.Hasil kuesioner ini diolah dengan 
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menggunakan teknik SPSS (Statistical Program for Social Science) merupakan 

paket program yang berguna untuk menganalisis data statistik. SPSS dapat 

digunakan untuk hampir seluruh file data dan sekaligus membuat laporan 

dalam bentuk tabulasi, grafik, dan plot untuk berbagai distribusi maupun 

statistik deskriptif. 

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan benar, peneliti menggunakan teknik 

pengolahan data dan analisa data secara tepat. Kuesioner yang dikembalikan kepada 

peneliti dan telah diisi oleh responden akan dilakukan pengecekan ( Editing) kelengkapan 

data diantaranya kelengkapan identitas pengisi, kelengkapan lembar kuesioner dan 

kelengkapan isian. Editing dilakukan ditempat pengumpulan data sehingga apabila 

terdapat ketidaksesuaian dapat dilengkapi dengan segera. 

Setelah melakukan pengecekan lalu dilanjutkan pengkodean untuk memudahkan 

pengolahan dan memberi skor terhadap item - item yang perlu diberi skor.Selanjutnya 

dilakukan pengelompokkan data ke dalam tabel – tabel sesuai dengan kriteria. 

Tahap terakhir yaitu memasukkan data ( Entry data ) yang telah ditabulasi ke 

komputer dengan menggunakan aplikasi program SPSS 16.00. Analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa univariant yang menganalisis variabel – 

variabel yang ada secara deskriptif dengan menghitung distribusi frekuensi yang 

dilakukan pada tiap - tiap variabel penelitian. 

2) Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) 

Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur yang terkait 

serta relevan dengan masalah yang diteliti, untuk memperoleh dasar teoritis dan 

bahan pertimbangan yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan 

yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 
Penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan pada kantor Dinas Kehutanan 

Provinsi Jawa Barat, Jl.Soekarno-Hatta No.751 Bandung. Adapun waktu penelitian 

dimulai Bulan November 2010 sampai dengan Januari 2010. 

 


