
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Perwujudan good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah 

dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil guna, bersih, 

dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Agar pemerintah daerah mampu menciptakan kesejahteraan bagi 

warganya, maka otonomi daerah hendaknya mendukung 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 pelaksanaan otonomi tersebut sehingga betul-betul 

mencapai sasaran yaitu meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. 

Undang-undang yang dikeluarkan oleh negara mengatur tentang 

perubahan dalam tata pemerintahan dan hubungan keuangan, serta membawa 

perubahan dalam pengelolaan anggaran daerah antara lain adalah UU Nomor 17 

tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan 



 
 

Daerah. Dari aturan undang-undang tersebut lahirlah Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Anggaran pemerintah merupakan dokumen format hasil kesepakatan 

antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk 

melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk 

menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila 

diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran 

mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi 

upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode 

tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.  

Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat 

kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian 

kinerja, dan alat motivasi (Mardiasmo, 2009). Anggaran diperlukan dalam 

pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang 

diharapkan oleh masyarakat. 

Di Indonesia yang lazim dipahami sebagai anggaran sektor publik adalah 

anggaran yang digunakan oleh pemerintah, baik pusat ataupun daerah. Untuk 

anggaran yang digunakan oleh pemerintah pusat dinamakan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN), sedangkan untuk anggaran pada pemerintahan 

daerah dinamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 

melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. 



 
 

Anggaran daerah atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas 

pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah 

Daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD 

yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi 

daerah masing-masing serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran 

daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik 

untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang mendasarkan pada tiga elemen 

utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Manfaat dari implementasi value 

for money ini dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan 

mutu pelayanan publik, dan menurunkan biaya pelayanan publik karena terjadinya 

penghematan dalam penggunaan keuangan. 

Perberlakuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pusat dan Daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan 

Tata Pemerintah dan Hubungan Keuangan, sekaligus membawa perubahan 

penting dalam pengelolaan anggaran daerah. APBD disusun berdasarkan 

pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya 

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

ditetapkan (Peraturan Pemerintah 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 APBD 

yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai 

pedoman dalam penyusunan APBD.  

Penyusunan Kebijakan Umum APBD pada dasarnya merupakan upaya 

penyampaian 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 kepada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan standar 

pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah.  

Untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan, pemerintah daerah 

perlu melakukan penjaringan aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi 

perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Penjaringan aspirasi 

masyarakat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat 

untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses penganggaran daerah. 

Bagi pemerintah daerah, ketentuan penerapan penganggaran berbasis 

kinerja telah dinyatakan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang 

dikeluarkan menteri dalam negeri dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran berbasis 

kinerja menuntut adanya output yang optimal atau pengeluaran yang dialokasikan 

sehingga setiap pengeluaran harus bersifat ekonomis, efektif, dan efisien.  

Beberapa tahun terakhir ini kinerja pemerintah tengah mendapat sorotan 

yang lebih besar dari masyarakat jika dibandingkan dengan tahun-tahun 



 
 

sebelumnya. Terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar 

kegiatannya dibiayai oleh dana publik. 

Khususnya di Kota Bandung terdiri dari 17 Dinas Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD), yaitu:  

1. Dinas Bina Marga dan Pengairan 

2. Dinas Kebakaran 

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

5. Dinas Kesehatan 

6. Dinas Komunikasi dan Informatika 

7. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan 

8. Dinas Pemakaman dan Pertamanan 

9. Dinas Pemuda dan Olah Raga 

10. Dinas Pendapatan 

11. Dinas Pendidikan 

12. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

13. Dinas Perhubungan 

14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

15. Dinas Sosial 

16. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 

17. Dinas Tenaga Kerja 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan 



 
 

daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, dan tugas pokok organisasi 

perangkat daerah. Sedangkan rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih 

lanjut dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. Perangkat Daerah merupakan 

organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada 

Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Asmoko (2006) dengan judul 

“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian”, 

disimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas 

pengendalian. 

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sumarli (2008) dengan 

judul “Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja 

Organisasi Perangkat Daerah (Sensus pada Dinas-Dinas Pemerintahan Kabupaten 

Tasikmalaya)”. Setelah melakukan pengujian terhadap hipotesis maka dalam 

penelitian ini disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara implementasi 

anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja organisasi daerah. 

Motivasi penulis melakukan penelitian ini yaitu karena anggaran 

merupakan masalah yang kompleks dan selalu menjadi masalah tersendiri bagi 

pemerintah walaupun setiap tahunnya pemerintah melakukan perubahan terhadap 

anggaran tersebut. Namun, pada kenyataannya seringkali terjadi masalah dalam 

perbaikan itu sendiri khususnya masalah anggaran ini yang kadang 

disalahgunakan. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada jumlah 

sampel yang digunakan yaitu seluruh Dinas Pemerintah Kota Bandung yang 



 
 

terdiri dari 17 dinas sehingga hasil penelitian dapat lebih digeneralisasikan serta 

tempat penelitian yang digunakan yaitu Dinas Kota Bandung agar dapat melihat 

kinerja pada dinas pemerintah Kota Bandung apakah menunjukkan hal yang sama 

dengan penelitian sebelumnya. 

Berita yang dikutip dari dpkad.kotabandung.info pada 4 Januari 2013 

menyebutkan bahwa penyerapan dana APBD Kota Bandung sampai bulan Mei 

2012 masih minim sehingga dikhawatirkan mengganggu pada pelayanan publik. 

Selain penyerapannya masih minim, Pemkot Bandung belum bisa 

memprosentasekan secara keseluruhan dana yang terserap. Baru 5 Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang memberikan laporan penyerapan penggunaan 

dana APBD sehingga belum bisa diprosentasekan, berapa persen penyerapan 

secara keseluruhannya. Laporan yang sudah masuk diantaranya Dinas Binamarga 

dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung baru menggunakan dana Rp 4,8 miliar 

(2,16 %) dari anggaran Rp 233 miliar, Dinas Pendidikan baru terealisasi sebesar 

Rp 5 miliar (2,14 %) dari Rp 200 miliar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(Disbudpar) Rp 25 juta (1,08 %) dari Rp 2,3 miliar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp 

25 juta dari Rp 199 miliar (0,12 %), dan bantuan hibah baru terserap Rp 68 M 

(15,81 %) dari Rp 430 miliar.  

Pemerintah Kota harus bekerja keras untuk mengejar keterlambatan agar 

semua program berjalan sesuai target sehingga dapat memaksimalkan kinerja 

yang akan dicapai. Keterlambatan penggunaan anggaran sudah pasti mengganggu 

pelayanan contohnya jalan rusak yang terlambat diperbaiki menimbulkan 

gangguan kepada pengguna jalan. Kebiasaan Pemkot Bandung selama ini 



 
 

pengerjaan dan pembayaran di akhir tahun, sehingga selalu ada anggaran yang 

tidak terserap dan kegiatan yang tidak selesai. 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Implementasi Anggaran 

Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

pada Dinas Pemerintahan Kota Bandung”. 

 

1.2       Identifikasi Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah yang dapat diidentifikasikan yaitu: 

1. Bagaimana implementasi anggaran berbasis kinerja pada Dinas 

Pemerintahan Kota Bandung? 

2. Bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pada Dinas 

Pemerintahan Kota Bandung? 

3. Apakah implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja organisasi perangkat daerah pada Dinas Pemerintahan 

Kota Bandung? 

 

1.3       Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Maksud dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk 

memperoleh data dan informasi yang akan memberikan gambaran tentang 

pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja organisasi 

perangkat daerah di Dinas Kota bandung. 



 
 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi anggaran berbasis kinerja pada Dinas 

Pemerintahan Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pada Dinas 

Pemerintahan Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Implementasi anggaran berbasis 

kinerja terhadap kinerja organisasi perangkat daerah pada Dinas 

Pemerintahan Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Beberapa kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Kegunan Akademis 

1. Bagi Penulis 

Penelitian yang dilakukan secara langsung ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti yaitu 

pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerka terhadap kinerja 

Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bandung serta melihat 

kesesuaian teori yang ada dengan praktik di lapangan. 

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan dalam bidang yang sesuai dengan teori yang diperoleh 

dalam perkuliahan serta mewujudkan skrispi sebagai salah satu syarat 



 
 

menempuh tujuan sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

b. Kegunaan Praktis 

 Sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kota Bandung dalam 

implementasi anggaran berbasis kinerja dan kinerja Organisasi Perangkat 

Daerah sebagai salah satu sarana peningkatan kinerja dinas pemerintahan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada Dinas-Dinas Pemerintahan Kota Bandung 

mulai dari bulan Maret 2013 sampai dengan selesai. 

 

 

 

  


