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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Selama ini, Indonesia masih menganut metode penganggaran tradisonal 

(Traditional budgeting system) yaitu suatu cara menyusun anggaran yang tidak 

didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peyusunannya lebih didasrkan 

kepada kebutuhan untuk belanja atau pembiyayaan, (Karhi Nisjar S, 2015).    

 Menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral 

Anggaran beberapa ketentuan yang diterbitkan pemerintah mengharuskan 

digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting 

system) yaitu sistem yang berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia 

untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan sistem ini 

tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja tetapi didasarka pada 

rencana dan tujuan tertentu untuk pelaksanaannya perlu disusun atau didukung 

oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan dijalankan dengan efisien dan efektif. 

Sistem ini Diajukan sebagai pengganti sistem sebelumnya yaitu sistem 

penganggaran tradisional yang ditandai oleh kelemahan yang berimbas kepada 

praktik penganggaran yang boros dan korup.    

 Terbukti dalam harian (Bisnis Indonesia, dalam Bahri, 2012). Yang 

menyatakan kegemaran para pejabat instansi pemerintah daerah maupun pusat 

yang sering melakukan pemborosan, yang berakibat negara terbebani oleh 



2 
 

pembiyayaan yang meliputi tidak produktif, efektif, dan efisiensi kinerja yang 

mana tentu berdampak pada rendahnya kinerja sektor publik baik pusat atau 

daerah.          

 Sejak berlakunya undang-undang No 32 dan Nomor 33 tahun 2004  

membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas 

pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara efektif dan efisien, khususnya 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat 

oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pengelolaan dana publik yang 

fdidasarkan pada konsep dasar value for money/performance budgeting system 

(anggaran berbasis kinerja). Sehubungan dengan hal tersebut maka 

penyelenggaraan pemerintah baik daerah maupun pusat dipandang perlu untuk 

menerpkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu peran serta masyarakat, pemerataan 

dan keadilan, serta meperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

 Undang–Undang No. 17 tahun 2003 mewajibkan para Presiden dan 

Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (Mardiasmo 2004). 

 Anggaran berbasis kinerja memiliki manfaat bagi pemerintahan yaitu: (1) 

Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan 

sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat, (2) anggaran dibutuhkan karena adanya kebutuhan dan keinginan 

masyarakat yang tak terbats dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang 

ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber 
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daya scarcity of resources, pilihan choice, dan trade off, (3) anggaran diperlukan 

untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap 

masyarakat ( Mardiasmo 2009).            

 Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) disusun berdasarkan 

pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya 

pencapaian hasil kerja output dari perencanaan alokasi biaya  atau input yang 

ditetapkan (PP No.58 tahun 2005). Berdasarkan pendekatan kinerja,  APBD 

disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun 

anggaran oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, 

pemerintah daerah bersama DPRD menyusun kebijakan umum yang disepakati 

sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Penyusunan kebijakan umum APBD 

pada dasarnya merupakan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan program kepala daerah yang 

penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan standar pelayanan 

minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengantisipasi adanya 

perubahan lingkungan, pemerintah perlu melakukan penjaringan aspirasi 

masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat. Penjaringan masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam 

proses penganggaran daerah.      

 Fenomena pembangunan yang berkembang saat ini adalah tindakan 

korupsi menurut Subdit III Tipikor Dit Res Krimsus Polda Jabar yang melakukan 
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penggeledahan di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan  Provinsi Jawa Barat, 

Jalan Surapati No 71, berhasil menyita 117 dokumen dari kantor dinas tersebut. 

Penggeledahan ini dalam rangka mengumpulkan alat bukti dalam kasus tindak 

pidanan korupsi dugaan penyimpangan dalam pengadaan alat mesin pertanian 

APBD 2012 dengan taksiran nilai kerugian mencapai Rp1,9 miliar di Dinas 

pertanian tanaman pangan Provinsi Jabar," kata Kasubdit III Dit Res Krimsus 

Polda Jabar AKBP Yayat Popon, Rabu 28/1/2015 (Sindo News.com 2015).       

 Dalam kasus ini pun, Yayat mengungkapkan bahwa kinerja aparatur 

pemerintah daerah dikatakan buruk   dari hasil perhitungan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerugian negara akibat dugaan korupsi alat 

mesin pertanian ini sekitar Rp1,9 miliar dari total proyek sekira Rp12 miliar kasus 

ini sudah ditangani selama setahun lebih (Sindo News.com 2015).  

 Dalam rangka mewujudkan good governance dalam proses pengelolaan 

keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas laporan keuangan 

pemerintah, telah dikeluarkan paket peraturan perundang-undangan dibidang 

keuangan negara yang meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta dengan 

peraturan-peraturan pendukungnya. Paket peraturan perundang-undangan tersebut 

menggambarkan keseriusan jajaran pemerintah dan DPR untuk memperbaiki 

pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan pengelolaan 

keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah (Silviana,2012). 
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 Agar pemerintah daerah mampu menciptakan kesejahteraan bagi 

warganya, maka otonomi diberikan hendaknya kondusif bagi pembangunan itu 

sendiri, otonomi yang berwawasan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat 

memerlukan adanya pemahaman keterkaitan otonomi tersebut dengan kebutuhan 

masyarakat. Pemahaman akan kebutuhan masyarakat tersebut akan menjadikan 

landasan berfikir bagaimana mengoprasikan otonomi tersebut sehingga betul-

betul mencapai sasaran yaitu meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat.

 Sebagai perwujudan dan pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya 

melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat adalah unit yang 

bertugas merumuskan kebijakan teknis operasional bidang pertanian,dan 

melaksanakan pelayanan teknis administrasi.   

 Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul : “ PENGARUH ANGGARAN BERBASIS 

KINERJA TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH 

(studi kasus pada dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat)”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

      Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan Provinsi Jawa Barat? 

2. Bagaimana Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat? 
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3. Bagaimana Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja 

Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Provinsi Jawa Barat? 

 

1.3     Tujuan Penelitian 

Beradasrkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

maksud serta tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. 

2. Mengetahui Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan Jawa Barat. 

3. Mengetahui Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja 

Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Provinsi Jawa Barat. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian      

 Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan 

bagi semua pihak antara lain bagi: 

1. Peneliti, menambah wawasan mengenai masalah anggaran berbasis 

kinerja dan pengaruhnya dengan efektifitas realisasi program pada 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. 
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2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat menjadi bahan 

masukan dalam mengevaluasi Anggaran Berbasis Kinerja dan kinerja 

Aparatur Pemerintah Daerah. 

3. Pembaca, sebagai informasi yang berguna mengenai informasi yang 

berkaitan dengan anggaran Anggaran Berbasis Kinerja khususnya dan 

Akuntansi Sektor Publik pada umumnya 

 

1.5      Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Jalan Surapati No.71 TLP. 

(022) 2503884 Bandung. Adapun waktu penelitian yang dilakukan yaitu pada 

bulan Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. 

   

  


