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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Peranan 

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian dan program pembangunan, 

pemerintah daerah memerlukan sebuah badan yang memiliki peranan dalam 

mengarahkan mengendalikan dan mengembangkan program pembangunan. 

Dalam hal ini peranan anggaran sangan diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam 

menunjang efektivitas kinerja pegawai. 

Pengertian peranan (role) menurut Soekanto (2003;243) adalah sebagai 

berikut : 

  “  Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai organisasi”. 

 
Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan secara keseluruhan bahwa 

peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang sesuai dengan hak dan 

kewajibannya pada organisasi. 

 

2.2 Anggaran 

Suatu perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu, sehingga diperlukan suatu perencanaan yang matang dan disertai cara 

pengendaliannya agar tujuan tersebut tercapai. Perencanaan merupakan dasar 

untuk mengadakan pengendalian, sedangkan pengendalian diperlukan untuk 

mencapai tujuan perusahaan . Anggaran merupakan suatu alat yang digunakan 

sebagai perencanaan dan pengendalian semua kegiatan perusahaan. Dengan 

demikian, anggaran dapat digunakan sebagai alat bagi manajemen dalam 

mengendalikan kegiatan perusahaan. 

Anggaran atau budget dipandang dari segi perspektif sebenarnya sebagai 

alat bantu manajemen di dalam perusahaan, koordinasi dan pengendalian yang 

dinyatakan dalam suatu kegiatan dan satuan uang yang bertujuan untuk 



 

 

 

 

memproyeksikan operasi perusahaan tersebut dalam proyeksi keuangan (laporan 

laba rugi, neraca, perubahan modal) dan aliran kas. 

Sebagai suatu rencana, anggaran mencakup proyeksi keuangan dipadukan 

dengan asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu serta hal-hal relevan 

lainnya. Di dalam proses penyusunan serta penggunaannya, anggaran berfungsi 

sebagai alat koordinasi antar departemen yang mendorong adanya komunikasi 

dari satuan tindakan. 

Tentu saja dalam hal ini anggaran sangat berguna dalam tahap penilaian 

sebagai tolak ukur pelaksanaan rencana perusahaan. Anggaran yang didenifisikan 

sebagai suatu rencana tindakan (plan of action) yang dinyatakan secara kuantitatif 

mengenai apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi perusahaan pada masa 

yang akan datang dalam hubungannya dengan pendapatan, kas-kas, posisi 

keuangan, gaji dan insentif serta rencana-rencana lainya yang relevan dengan hal-

hal tersebut. 

2.2.1    Pengertian Anggaran 

Anggaran atau lengkapnya business budget, merupakan salah satu bentuk 

dari berbagai rencana yang mungkin disusun meskipun tidak semua rencana 

disebut anggaran. Secara umum anggaran dapat diartikan sebagai ungkapan 

keuangan dari program kerja untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan. Untuk mendapatkan pengertian yang jelas tentang anggaran, 

dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian atau definisi anggaran. 

Menurut National committee on Governmental Accounting (NCGA) yang 

saat ini telah menjadi Government Accounting Standars Board (GASB) seperti 

yang dikutip oleh Indra Bastian (2006;164), definisi anggaran adalah : 

“ Rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran 

yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk 

membiayainya dalam periode waktu tertentu’’. 

Nafarin (2004;12), mendefinisikan  anggaran atau budget adalah sebagai 

berikut : 



 

 

 

 

“ Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu 

organisasi  yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu”. 

Adisaputro dan Asri  (2004;6), mengemukakan definisi anggaran yang 

banyak dipakai sebagai berikut : 

“ Business budget  adalah suatu pendekatan yang formal dan 

sistematis dalam pelaksanaan tanggung jawab manajemen di 

dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan”. 

 

Dari definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa anggaran 

meliputi aspek perencanaan mengenai kegiatan-kegiatan pada saat yang akan 

dating. Yang disusun secara formal dan tertulis, dan dinyatakan dalam satuan 

uang atau kuantitas lainnya guna membantu manajemen dalam rangka 

menjalankan fungsinya, terutama dalam hal fungsi perencanaan, koordinasi, dan 

pengendalian. 

 

2.2.2    Jenis Anggaran 

Jenis anggaran menurut Nafarin (2004;22), dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

“1)  Menurut dasar penyusunan 
  2)  Menurut cara penyusunan 
  3)  Menurut jangka waktunya 
  4)  Menurut bidangnya”. 
 
Adapun penjelasan dari Jenis anggaran adalah sebagai berikut: 
 

 1)   Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari ; 

a. Anggaran Variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan 

interval (kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya 

merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada 

tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda. 

b. Anggaran Tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu 

tingkat kapasitas tertentu. 



 

 

 

 

2) Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran Periodik, yaitu anggaran yang disusun untuk suatu 

periode tertentu, pada umumnya periode satu tahun yang disusun 

setiap akhir periode anggaran. 

b. Anggaran Kontinu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan 

perbaikan anggaran yang pernah dibuat. 

3) Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis), adalah anggaran yang 

dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun. 

b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), adalah anggaran 

yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. 

4) Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan 

anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut “ 

anggaran induk (master budget)”. Anggaran induk yang 

mengkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka 

pendek, biasanya disusun atas dasar tahunan. Anggaran tahunan 

dipecah lagi menjadi anggaran triwulanan dan anggaran triwulanan 

dipecah lagi menjadi anggaran bulanan. 

a. Anggaran operasional, adalah anggaran untuk menyusun anggaran 

laporan laba rugi. Anggaran operasional antara lain terdiri dari : 

• Anggaran penjualan, 

• Anggaran biaya pabrik : 

- Anggaran biaya bahan baku 

- Anggaran biaya tenaga kerja langsung 

- Anggaran biaya overhead pabrik 

• Anggaran beban usaha 

• Anggaran laporan laba rugi 

b. Anggaran Keuangan, adalah anggaran untuk menyusun anggaran 

neraca. Anggaran keuangan antara lain terdiri dari : 

• Anggaran kas 

• Anggaran piutang 



 

 

 

 

• Anggaran persediaan 

• Anggaran utang 

• Anggaran neraca 

 

Selain sebagai alat bantu manajemen, anggaran mempunyai ruang lingkup 

yang cukup luas. Oleh karena itu perlu diketahui penggolongan anggaran yang 

benar agar tidak menimbulkan kekacauan di dalam memisahkan masing- masing 

kegiatan yang ada dalam perusahaan. 

 

2.2.3   Prosedur Penyusunan Anggaran 

Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan 

anggaran serta pelaksanaan kegiatan penganggaran lainnya, ada di tangan 

pimpinan tertinggi perusahaan. Hal ini disebabkan karena pimpinan tertinggi 

perusahaanlah yang paling berwenang dan paling bertanggung jawab atas 

kegiatan-kegiatan perusahaan secara keseluruhan. 

Namun demikian tugas menyiapkan dan menyusun anggaran serta 

kegiatan-kegiatan penganggaran lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh 

pimpinan tertinggi perusahaan, melainkan didelegasikan kepada bagian lain dalam 

perusahaan. Adapun siapa atau bagian apa yang diserahi tugas mempersiapkan 

dan menyusun anggaran tersebut sangat tergantung pada struktur organisasi dari 

masing- masing perusahaan. 

Menurut Nafarin (2004;56), Secara teoritis proses penyusunan anggaran 

yang meliputi urutan kegiatan sebagai berikut: 

“ 1) Organization  
2) Issuance of guidelines 
1) Initial budget proposal 
2) Negotiation 
3) Review and approval 
4) Budget revision 
5) Contingency Budgets”. 
 

Dari proses penyusunan anggaran  yang telah disebutkan , dapat dijelaskan 

tahap-tahap penyusunan anggaran sebagai berikut : 



 

 

 

 

1)  Dalam proses penyusunan anggaran dalam organisasi dilakukan oleh : 

a. Departemen Anggaran, yang biasanya (tetapi tidak selalu) melaporkan 

kepada pengawas perusahaan, menyusun arus informasi dari sistem 

pengontrolan anggaran. Departemen anggaran melakukan beberapa 

fungsi berikut ini : 

• Mengeluarkan bentuk dan prosedur untuk persiapan anggaran 

• Memastikan bahwa informasi disampaikan dengan baik antar unit 

perusahaan terkait 

• Menyusun proses pembuatan perbaikan anggaran selama tahunan 

tersebut 

• Mengkoordinasi pekerjaan dari departemen anggaran eselon lebih 

rendah (bisnis unit dari departemen anggaran). 

b. Panitia anggaran, terdiri dari anggota senior manajemen, seperti kepala 

bagian eksekutif, kepala bagian operasional dan kepala bagian 

keuangan, panitia anggaran melakukan peranan yang penting. Mereka 

menilai dan juga menyetujui atau menyesuaikan tiap anggaran. 

2)    Pengeluaran garis pedoman. Apabila perusahaan mempunyai proses strategi 

perencanaan tahun pertama adalah permulaan dari proses persiapan 

anggaran manajer, langkah pertama dari proses persiapan anggaran adalah 

untuk mengembangkan garis pedoman yang memerintah persiapan 

anggaran untuk mengembangkan garis pedoman yang memerintah 

persiapan anggaran untuk diberikan ke semua manajer. 

3) Proposal awal anggaran, menggunakan garis pedoman, tanggung jawab   

manajer dibantu dengan staf mereka, mengembangkan pemintaan anggaran 

karena sebagian besar tanggung jawab akan memulai anggaran tahunan 

dengan fasilitas yang sama, personel dan sumber lain yang mereka miliki 

pada saat ini, anggaran ini didasarkan pada level- level yang ada 

kemungkinan diubah agar sesuai dengan garis pedoman. 

4) Negosiasi. Dalam proses negosiasi, pembuat anggaran membahas anggaran 

yang diajukan dengan atasannya. Atasan cenderung menilai validitas dari 

tiap penyesuaian. Biasanya, pertimbangan yang mempengaruhi pelaksanaan 



 

 

 

 

anggaran tahunan merupakan perkembangan dari pelaksanaan tahun 

sebelumnya. 

5)  Pemeriksaan dan persetujuan. Anggaran yang diajukan melalui beberapa 

level dalam organisasi. Dan persetujuan terakhir disarankan oleh panitia 

anggaran kepada kepala eksekutif. 

6) Perbaikan anggaran. Salah satu prinsip pemikiran dalam penyusunan 

anggaran adalah prosedur perbaikan anggaran setelah disetujui. Jika dapat 

diperbaiki secepatnya, tidak perlu lagi ada pemeriksaan dan persetujuan 

anggaran pada saat itu juga dipihak lain, jika perkiraan anggaran ternyata 

sangat tidak masuk akal sehingga perbandingan terhadap anggaran tidak 

berarti, perbaikan anggaran mungkin tidak diperlukan. Ada dua tipe umum 

perbaikan anggaran : 

• Prosedur yang dipersiapkan secara sistematis (tiap triwulan) 

memperbaharui anggaran. 

• Prosedur yang mengizinkan membuat perbaikan dalam keadaan 

tertentu. 

7)   Anggaran kontingensi. Beberapa perusahaan mempersiapkan anggaran 

kebetulan yang menandakan bahwa manajemen perlu mengambil tindakan 

jika ada penurunan dalam volume penjualan yang telah diantisipasi dalam 

pengembangan anggaran. 

   Tentu saja urutan proses tersebut tidak mutlak, dalam artia bahwa proses 

penyusunan anggaran yang dilakukan adalah perusahaaan yang berbeda akan 

berbeda pula prosedurnya. 

2.2.4    Manfaat Anggaran 

Bagi sebuah perusahaan penyusunan anggaran memiliki banyak manfaat 

diantarannya seperti dikemukakan oleh Ellen dkk (2001;2) yaitu: 

”1)Adanya Perencanaan terpadu 
  2)Sebagai pedoman pelaksanaan 
  3)Sebagai alat pengkoordinasian kerja 
  4)Sebagai alat pengawasan kerja 
  5)Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan”. 
 

Penjelasan Manfaat Anggaran: 



 

 

 

 

1) Adanya perencanaan terpadu 

Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan 

rencana perusahaan dan menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan 

secara menyeluruh. 

2) Sebagai pedoman pelaksanaan 

Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen 

puncak maupun manajemen menengah. 

3) Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan.sistem 

anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. 

4) Sebagai alat pengawasan 

Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa 

dibandingkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat 

menilai kinerjanya. 

5) Sebagai alat evaluasi kinerja perusahaan 

Anggaran yang disususn dengan baik menerapkan standar yang relevan akan 

memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan 

langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan 

baik. 

 

2.2.5   Karakteristik Anggaran  

     Karakteristik anggaran menurut R.A.Supriyono (2001;83) adalah: 

           “1)  Anggaran dinyatakan dalam ukuran dalam ukuran moneter. 
2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun. 
3) Anggaran berisi kesanggupan atau komitmen manajemen. 
4) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh penguasa yang  

berwenang lebih tinggi daripada penyusunan usulan 
anggaran. 

  5) Setelah disahkan, tidak dapat diubah kecuali pada kondisi 
khusus. 

6)  Secara perodik, realisasi dibandingkan dengan anggaran dan 
penyimpangan dianalisis dan dijelaskan.” 

 
Penjelasan Karakteristik anggaran: 

1) Anggaran dinyatakan dalam ukuran dalam ukuran moneter yaitu 

anggaran dinyatakan dalam satuan mata uang. 



 

 

 

 

2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun yaitu anggaran 

yang direncanakan digunakan untuk awal periode hingga akhir periode 

yang umumnya berlangsung selama 1 tahun. 

3) Anggaran berisi kesanggupan atau komitmen manajemen, yang berarti 

bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. 

4) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh penguasa yang berwenang 

lebih tinggi daripada penyusunan usulan anggaran agar anggaran tersebut 

sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pengeluaran organisasi atau 

perusahaan. 

5) Setelah disahkan, tidak dapat diubah kecuali pada kondisi khusus karena 

anggaran telah diperhitungkan untuk jangka waktu 1 tahun tidak dapat 

diubah, kecuali pada kondisi khusus yang membutuhkan pengeluaran 

diluar perhitungan. 

6) Secara perodik, realisasi dibandingkan dengan anggaran dan 

penyimpangan dianalisis dan dijelaskan agar anggaran dapat 

dipertanggung jawabkan, dan untuk menilai apakah perhitungan 

penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

 

2.3       Anggaran Gaji dan Insentif 

2.3.1    Pengertian Anggaran 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 upah 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. 

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’’. 

 

Anggaran gaji adalah anggaran tenaga kerja tidak langsung yaitu anggaran 

yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya gaji tenaga kerja tidak 

langsung selama periode yang akan datang, yang didalamnya meliputi jumlah 

biaya gaji tenaga kerja tidak langsung dan waktu (kapan) biaya gaji tersebut 

dibebankan, yang masing- masing dikaitkan dengan tempat (departemen) dimana 

biaya gaji tidak langsung tersebut terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan 

tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja atau karyawan yang tidak terlihat 

secara langsung pada proses produksi. 

Insentif adalah suatu penghargaan dalam bentuk material ata non material 

yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi perusahaan kepada karyawan agar 

mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai 



 

 

 

 

tujuan-tujuan perusahaan, dengan kata lain pemberian insentif adalah pemberian 

uang diluar gaji sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi terhadap 

karyawan kepada perusahaan. Pelaksanaan insentif dimaksudkan untuk 

meningkatkan produktivitas karyawan dan mempertahankan karyawan berprestasi 

agar tetap berada dalam perusahaan. Insentif adalah dorongan agar seseorang mau 

bekerja dengan baik dan agar dapat mencapai produktivitas yang tinggi sehingga 

dapat membangkitkan semangat kerja dan motivasi yang tinggi. 

2.3.2    Kegunaan  Anggaran Gaji dan Insentif 

Secara umum semua anggaran termasuk anggaran gaji maupun anggaran 

insentif mempunyai lima kegunaan pokok, yaitu sebgai alat perencanaan, alat 

pengkoordinasian kerja, alat komunikasi, alat motivasi, serta alat pengendalian 

dan evaluasi yang dapat membantu manajemen dalam memimpin jalannya 

perusahaan. Sedangkan secara khusus, kedua jenis anggaran ini juga beguna 

sebagai dasar untuk penyusunan anggaran kas, karena biaya ini memerlukan 

pengeluaran kas. 

Namun beberapa Pemerintahan Daerah lebih menyukai mempersiapkan 

anggaran secara terpisah untuk gaji dan insentif. Alasan untuk penggunaan 

anggaran gaji adalah untuk mengetahui identitas egawai perbagian maupun 

keseluruhan dalam departemen serta untuk mengetahui prestasi dan kehadiran 

kerja pegawai. 

Sedangkan alasan untuk penggunaan insentif adalah untuk meningkatkan 

produktivitas karyawan dan mempertahankan kryawan yang berprestasi agar tetap 

berada dalam perusahaan, meningkatkan semangat kerja, mengurangi labour 

turnover, meningkatkan loyalitas pegawai terhadap pemerintah daerah, serta 

meningkatkan kesejahteraan pegawai. 

 

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Proses Penyusunan  

Anggaran Gaji dan Insentif 

Agar suatu angaran dapat berfungsi dengan baik, taksiran-taksiran yang 

berada di dalamnya harus cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan 



 

 

 

 

realisasinya. Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat diperlukan 

data, informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan di dalam menyusun anggaran. 

Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun 

anggaran gaji menurut Munandar (2001;160), adalah sebagai berikut: 

“ 1)  Budget unit yang diproduksikan. 

   2)  Sebagai standar yang akan ditetapkan oleh perusahaan. 

   3)  Sistem pembayaran gaji yang dipakai oleh perusahaan”. 

 

Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan didalam menyusun 

anggaran gaji dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1)  Budget unit yang diproduksikan,khususnya rencana tentang jenis 

(kualitas) dan jumlah (kuantitas) barang yang akan diproduksikan dari 

waktu ke waktu selama periode yang akan datang.  

 2)   Sebagai standar yang akan ditetapkan oleh perusahaan, yang berkaitan 

dengan biaya gaji (misalnya standar gaji yang dibayarkan kepada 

karyawan). 

 3) Sistem pembayaran gaji yang dipakai oleh perusahaan yang   

dibayarkan kepada tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja 

yang bekerja di lingkungan pabrik, tetapi tidak mengerjakan kegiatan 

proses produksi (misalnya para manajer dan karyawan di perusahaan). 

Sedangkan menurut Gary Dessler dalam tulisan di websiteya, faktor-faktor 

yang harus dipertimbangkan didalam menyusun insentif adalah  

“ 1 )  Kinerja 
   2)   Lama kerja 
   3)   Senioritas 
   4)   Kebutuhan 
   5)   Keadilan dan Kelayakan 
   6)   Evaluasi Jabatan”. 
 

Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan didalam menyusun 

Insentif dapat dijelaskan sebagai berikut: 



 

 

 

 

 1)  Kinerja 

      Sistem insentif dengan cara ini langsung mengkaitkan besarnya insentif    

dengan kinerja yang telah ditunjukkan oleh pegawai yang bersangkutan. 

Berarti besarnya insentif tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang 

dicapai dalam waktu kerja pegawai. 

 2)  Lama Kerja 

      Besarnya insentif ditentukan atas dasar lamanya pegawai melaksanakan atau 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara perhitungannya dapat mengunakan per 

jam, per hari, per minggu atau per bulan. Umumnya cara yang diterapkan 

apabila ada kesulitan dalam menerapkan cara pemberian insentif berdsarkan 

kinerja. 

 3)  Senioritas 

      System insentif ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas pegawai yang 

bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikirannya adalah pegawai 

senior, menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari pegawai yang 

bersangkutan pada organisasi dimana mereka bekerja. 

 4)  Kebutuhan 

      Cara ini menunjukkan bahwa insentif pada pegawai didasarkan pada tingkat 

urgensi kebutuhan hidup yang layak dari pegawai. Ini berarti insentif yang 

diberikan adalah wajar apabila dapat dipergunakan untuk memenuhi 

sebagian kebutuhan pokok, tidak berlebihan namun tidak berkekurangan. 

 5) Keadilan dan Kelayakan 

     a. Keadilan 

      Dalam sistem insentif haruslah sama rata tanpa andang bulu, tetapi harus 

tekait pada adanya hubunga antara pengorbanan (input) dngan (output), 

makin tinggi pengorbanan maka semakin tinggi insentif yang diharapkan. 

  b. Kelayakan 

      disamping masalah keadilan dalam pemberian insentif tersebut perlu pula 

diperhatikan masalah kelayakan. Pabila insentif didalam perusahaan yang 

bersangkutan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain, maka 

perusahaan/instansi akan mendapat kenala yakni berupa menurunya 



 

 

 

 

kinerja pegawai yang dapat diketahui dari berbagai bentuk akibat 

ketidakpuasan pegawai mengenai insentif tersebut. 

6)  Evaluasi Jabatan 

     Evaluasi jabatan adalah suatu usaha untuk menentukan dan membandingkan 

nilai suatu jabatan tertentu dengan nilai jabatan- jabatan lain dalam suatu 

organisasi. Ini berarti pula penentuan nilai relative atau harga dari suatu jabatan 

guna menyusun rangking dalam penentuan insentif. 

2.4       Efektivitas 

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. 

 Menurut Mardiasmo (2005;132) menyatakan pengertian efektivitas 

sebagai berikut: 

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan 

atau sasaran yang harus dicapai”. 

 

Pengertian efektivitas menurut Ardios (2007;178) yaitu : 

“Efektivitas adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya 

(actual) sebanding dengan kinerja yang ditargetkan”. 

 

Jadi efektivitas adalah pencapaian sasaran yang berkaitan dengan tujuan 

yang telah ditetapkan.penilaian tentang efektivitas meliputi penyelidikan apakah 

hasil atau manfaat yang dicapai dari program atau aktivitas yang ditetapkan telah 

dilaksanakan secara efektif. Selain itu manajemen harus mempertimbangkan 

sebab- sebab terjadinya penurunan dari efektivitas kinerja perusahaan ditinjau dari 

segala aspeknya. 

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 dengan efektifitas termasuk peningkatan kinerja pegawai. 

Kondisi ini perlu diupayakan oleh pimpinan instansi pemerintah tanpa terkecuali. 

2.5       Pengertian Kinerja 

Hasil kerja atau disebut juga kinerja atau ada juga yang menyebut prestasi 

kerja.  

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” 

 

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan definisi dari kinerja sebagai dari 

hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi 

yang dipengaruhi oleh berbagai factor untuk mencapai tujuan organisasi dalam 

periode waktu tertentu. 

Pelaksanaan hasil pekerjaan/prestasi kerja tersebut diarahkan untuk 

mencapai tujuan organisasi dalam lokasi dalam jangka waktu tertentu. 

Dengan demikian, kinerja perusahaan adalah fungsi hasil-hasil 

pekerjaan/kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dipengaruhi factor intern dan 

ektern organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan selama periode waktu 

tertentu. 

2.5.1    Pengertian pengukuran kinerja 



 

 

 

 

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. 

Adapun definisi dari pengukuran kinerja menurut Indra Bastian 

(2006;275) yaitu: 

“ Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja”. 

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. 

2.5.2    Tujuan Pengukuran Kinerja 

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan 

dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang 

ditetapkan sebelumnya. Agar mematuhi standar perilaku yang ditetapkan 

sebelumnya dan membuahkan tindakan serta hasil yang diinginkan sebagai 



 

 

 

 

suatu usaha formal, maka pengukuran kinerja harus dimulai dengan pernyataan 

yang jelas tentang tujuannya. 

Perusahaan dapat merekayasa pencarian laba yang optimal melalui ukuran 

yang paradigma rational goal modelnya mudah diukur secara kuantitatif. Dengan 

berfokus pada ukuran-ukuran tersebut kita telah melupakan aspek ekternal yang 

dominan dalam menentukan going concern perusahaan antara lain seperti : 

1) Tingkat kepuasan pelanggan 

2) Loyalitas pelanggan 

3) Resensi pegawai 

4) Biaya murah. 

2.5.3    Indikator Kinerja 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat 

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan 

memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil 

(outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). 

Mengingat bidang kehidupan atau sektor/ program pembangunan sangat 

beragam, indikator kinerja dan cara penerapannya untuk bidang fisik, misalkan 

pembangunan, prasarana dan sarana fisik. Maupun bidang nonfisik , misalnya 

penyuluhan dan perubahan sikap masyarakat tidak selalu sama. Berikut ini adalah 

beberapa contoh indikator kinerja : 

1) Tingkat kecepatan pelayanan 

2) Tingkat ketepatan pelayanan 

3) Tingkat kenyamanan 

4) Tingkat kemurahan 

Penentuan indikator-indikator di atas ke dalam masing- masing 

kelompoknya (masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak) akan 

sangat tergantung pada kebijaksanaan/program/kegiatannya. 

Berpijak pada konsep tersebut maka indikator kinerja organisasi publik 

dapat dilihat dari aspek- aspek : 

 

 



 

 

 

 

1) Efektivitas 

    Efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian akhir, efektivitas berarti 

menyediakan jasa yang baik sehingga memungkinkan pihak yang 

berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. 

2) Efisiensi 

    Efisiensi mengukur efisiensi organisasi merupakan suatu system dari 

pengukuran kinerja. Untuk melakukan pengukuran ini perlu 

mengkaitkan dengan penggunaan sumber daya yang digunakan untuk 

memproduksi output. 

3) Pertumbuhan Karyawan 

    Keterlibatan karyawan merupakan salah satu cara terbaik dalam 

menciptakan budaya positif untuk menciptakan pengukuran kinerja. 

4) Kepuasan Pelanggan. 

    Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi ini 

sesuai dengan tugas pokok da tata cara yang telah ditetapkan. 

 

2.5.4    Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan 

pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam 

satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang 

ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam 

memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. 

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan 

tujuan perusahaan dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat 

pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi 

keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau 

tujuan tercapai. Menurut Syafrizal helmi dalam tulisan di websitenya, Hasil 

evaluasi kinerja individu dapat dimanfaatkan untuk banyak penggunaan antara 

lain : 



 

 

 

 

 “ 1)  Peningkatan kinerja 
2)  Pengembangan SDM 
3)  Pemberian kompensasi 
4)  Program peningkatan produktivitas 
5)  Program kepegawaian 
6)  Menghindari perlakuan diskriminasi”. 
 
Dalam akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan substansinya, maka perlu 

suatu akuntabilitas mencerminkan akuntabilitas,  kebijakan, program, manajemen, 

proses dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

2.6      Pemerintah Daerah 

2.6.1    Pengertian Pemerintah Daerah  

Secara konseptual perlu dipahami tentang posisi pemerintah daerah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

yaitu bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian 

peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara 

tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, 

wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Juga sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut 

daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diberi pengertian luas 

atau dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat 



 

 

 

 

kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga 

bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam arti sempit pemerintah adalah 

cabang kekuasaan eksekutif. Cabang pemerintahan eksekutif mewakili dua hal, 

pertama sama dengan yudikatif dan legislatif berperan sebagai alat kelengkapan 

negara, bertindak untuk dan atas nama negara, kedua sebagai badan administrasi 

negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara. Istilah 

pemerintahan berasal dari kata perintah, yaitu kapasitas untuk mempengaruhi 

pihak lain termasuk melalui jalan paksaan atau kekerasan. Namun demikian 

kapasitas untuk memaksa pihak lain tersebut, didalam konteks negara modern 

seperti sekarang ini, harus berdasarkan kekuasaan yang memiliki legitimasi 

hukum yang disebut sebagai kewenangan. Sehingga perintah yang dilakukan 

adalah perintah berdasarkan suatu asas dan norma yang telah disepakati sehingga 

dikatakan sebagai suatu tindakan yang sah.  

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, dapat dikonstruksikan bahwa 

pemerintah dalam arti luas dalam konteks Indonesia adalah keseluruhan alat 

kelengkapan negara, yaitu lembaga tertinggi (MPR), dan lembaga-lembaga tinggi 

negara (DPR, Presiden, MA, dan BPK). Sedangkan pemerintahan dalam arti 

sempit adalah Presiden beserta jajaran/aparatur yang berada pada lingkup 

kekuasaan eksekutif, yang selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan 

legislatif dan yudikatif. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, 

keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

2.6.2    Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah 

Menurut Jimmy Wales dalam tulisan di websitenya, Tugas dan wewenang 

Pemerintah Daerah  adalah sebagai berikut : 



 

 

 

 

“ 1) Pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur (regelling) 
urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya.  

2) Pada saat pemilihan kepala daerah pemerintah daerah 
memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon 
untuk menggunakan fasilitas umum. 

3) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber 
dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan 
bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

4) Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat 
menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang 
menghasilkan penerimaan daerah.  

5) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada 
suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta”. 
 

2.6.3   Pengelolaan Keuangan Daerah 

2.6.3.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, adalah : 

 “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 
daerah”. 

 
 Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik 

(public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian 

anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. 

 Value for money dalam konteks otonomi daerah merupakan jembatan 

untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai good government governance.

 Value for money tersebut harus dioperasionalisasikan dalam pengelolaan 

keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya 

pengelolaan dana publik yang mendasarkan konsep value for money, maka 

diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. 

Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi 

yang baik. 



 

 

 

 

 Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik adalah keterbukaan 

pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat 

diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. 

 Transparansi adalah keterbukaan pengelolaan keuangan daerah pada 

akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah 

dan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, 

efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. 

 Pengendalian adalah alat kontrol dan pengawasan terhadap penerimaan 

dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya 

varians dan tindakan antisipasi ke depan. 

 Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus sering dimonitor, yaitu 

dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu 

dilakukan analisis vaians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah 

agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan 

antisipasi ke depan.  

 

2.6.3.2  Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah menurut I Gusti Ayu Rima 

Kusuma Dewi seperti yang dikutip Abdul Halim (2004:81) adalah : 

“ 1) Tanggung Jawab 
2)Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan 
3)Kejujuran 
4)Hasil Guna dan Kegiatan Bunga 
5)Pengendalian”. 

Adapun penjelasan dari tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah 

sebagai berikut : 

1) Tanggung Jawab 

Artinya, Pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan tugas 

keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. 

Lembaga atau orang tersebut termasuk Pemerintah Pusat, DPRD, kepala 

daerah dan masyarakat umum.  

2) Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan 



 

 

 

 

Artinya, keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu 

melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang (termasuk pinjaman jangka panjang). 

3) Kejujuran 

Artinya, urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan 

kesempatan untuk berbuat kecurangan diperkecil. 

4) Hasil Guna dan Kegiatan Bunga 

Artinya, tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa 

sehingga dapat memungkinkan program dapat direncanakan dan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya 

serendah-rendahnya dan waktu yang secepat-cepatnya. 

5) Pengendalian 

Petugas keuangan pemerintah daerah, DPRD dan petugas pengawas harus 

melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai. 

Mereka harus mengusahakan agar selalu mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, 

untuk kemudian dibandingkan dengan rencana dan sasaran. 

 

2.6.3.3  Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas 

dan value for money. Transparansi merupakan wujud  adanya keterbukaan dalam 

proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Dalam 

prinsip ini anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk 

mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan 

bersama, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.  Sementara itu 

prinsip akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban publik yang berarti 

bahwa proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga 

pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan 

kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk 

mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban 

atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Kemudian prinsip value for 



 

 

 

 

money menerapkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam proses 

penganggaran. 

Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam 

jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang paling murah. Efisiensi bahwa 

dalam penggunaan dana masyarakat harus menghasilkan output yang maksimal 

(berdaya guna). Selanjutnya efektivitas berarti bahwa dalam penggunaan anggaran 

harus mencapai target atau tujuan yang menyangkut kepentingan publik. 

Pada dasarnya, perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah harus 

tetap berpegangpada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. 

Dengan demikian, tujuan-tujuan pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. Untuk itulah, menurut Abdul Halim dan Theresia 

(2007:31), guna menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi perlu dipahami 

beberapa prinsip penting manajemen keuangan daerah, sebagai berikut : 

“1) Taat pada peraturan perundang-undangan 
  2) Efektif 
  3) Efisien 
  4) Eknomis 
  5) Transparan”. 
 
Adapun penjelasan dari prinsip penting manajemen keuangan daerh adalah 

sebagai berikut : 

   1)  Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa 

pengelolaan  keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

2)  Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah 

ditetapkan, yaitu dengan membandingkan keluaran dengan hasil. 

3) Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan 

masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai 

keluaran tertentu. 

4) Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan 

kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah. 



 

 

 

 

5) Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi 

seluas-luasnya tentang keuangan daerah”. 

 
Dalam kerangka otonomi, pemerintah daerah mengadopsi sistem yang 

disarankan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-

masing dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan. 

2.7    Peranan Anggaran Gaji dan Insentif Dalam Menunjang Efektivitas dan  

Peningkatan Kinerja Pegawai Pemerintah Daerah 

Anggaran gaji dan insentif sangat diperlukan khususnya pada perusahaan 

menengah dan besar, yang memperkerjakan pegawai cukup banyak. Dengan 

adanya anggaran gaji dan insentif yang memadai, diharapkan akan terkandung di 

dalam peningkatan kinerja pegawai pemerintah daerah yang efektif pula. 

Pada Instansi yang besar, anggaran gaji dan insentif merupakan unsur 

yang penting dalam usaha pencapaian efektivitas peningkatan kinerja pegawai 

pemerintah daerah .gaji dan insentif merupakan biaya yang sangat besar. Jika 

pengelolaan gaji dan insentif tidak baik, maka akan menimbulkan 

ketidakefisienan dalam peningkatan kinerja pegawai pemerintah daerah. 

Dalam peningkatan kinerja pegawai yang baik atau memadai, dalam setiap 

kategori tujuan organisasi menetapkan tujuan peningkatan tersendiri dan prosedur 

peningkatan untuk mencapai tujuan luas tersebut. Apabila perusahaan ingin 

mencapai tujuan peningkatan kinerja pegawai tersebut maka komponen- 

komponen dalan peningkatan kinerja harus ada. Hubungan antara tujuan dan 

komponen terdapat hubungan langsung antara tujuan dan komponen, yaitu apa 

yang ingin dicapai dengan komponen yang menunjukkan apa yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan tersebut. Peningkatan kinerja pegawai diciptakan agar 

aktivitas operasional instansi dapat terkendali dan dilakukan oleh semua elemen- 

elemen yang ada dalam perusahaan. 

Dalam hal ini peranan anggaran gaji dan insentif dalam menunjang 

efektivitas dan peningkatan kinerja pegawai pemerintah daerah merupakan bagian 



 

 

 

 

dari aktivitas peningkatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi itu sendiri.  

Jadi dari uraian tersebut agar dapat dicapainya kinerja yang baik atau 

maksimal pada suatu instansi, harus didukung dengan adanya peningkatan kinerja 

yang memadai. Hal tersebut mendukung hipotesis yang penulis paparkan pada 

bagian sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif 

antara peranan anggaran gaji dan insentif dengan peningkatan kinerja pegawai 

pemerintah daerah. 

 

 

 


