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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian organisasi Publik dan Bisnis  

Istilah publik dan privat/bisnis berasal dari bahasa latin, dimana publik berarti " of 

people " (yang berkenaan dengan masyarakat) sementara privat berarti " set apart " 

(yang terpisah) Nutt dan backoff (1992: 25). Ini menunjukan bahwa perbedaan 

tersebut adalah pada sasarannya. Artinya, sasaran organisasi publik adalah ditujukan 

kepada masyarakat secara umum, sementara organisasi bisnis atau privat lebih 

ditujukan pada hal-hal yang 'terpisah' dari masyarakat secara umum. 

 
2.1.1 Pengertian Organisasi Publik  

Menurut Nutt dan Backof (1992:25) Istilah publik berasal dari bahasa Latin “of 

people” (yang berkenaan dengan masyarakat). Sasaran organisasi publik ditujukan 

kepada masyarakat umum.  Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan 

menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan 

kedudukannya.  
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2.1.1.1 Lingkungan dalam organisasi publik :  

� Lingkungan otorisasi, artinya untuk melakukan sesuatu, organisasi publik 

terlebih dahulu harus mendapat izin atau legalitas.  

� Sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui lingkungan otorisasi 

tersebut. Misal, dalam pengajuan anggaran kepada DPR, untuk mendapat 

pengabsahan atas suatu rencana kegiatan pemerintah.Ini merupakan dasar bagi 

organisasi publik untuk membangun kapasitas organisasi dan kemampuan 

operasionalnya.  

� Proses penciptaan nilai dalam organisasi publik, bukan didasarkan pada publik 

penawaran dan permintaan pasar, melainkan melalui proses birokratis, yaitu izin 

dari lingkungan otorisasi.  

 
2.1.2 Pengertian Organisasi Bisnis  

Istilah privat berasal dari bahasa Latin “set apart” (yang terpisah). Sasaran organisasi 

bisnis ditujukan pada hal – hal yang ‘terpisah’ dari masyarakat secara 

umum. Organisasi privat atau bisnis adalah organisasi yang ditujukan untuk 

menyediakan barang dan jasa kepada konsumen, yang dibedakan dari kemampuanya 

membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan bisnis pasar. Nutt dan Backof 

(1992:25).  

 
2.1.2.1. Lingkungan dalam organisasi privat :  

� Lingkungan otorisasi, publik dewan komisaris atau rapat umum pemegang 

saham yang menentukan pendanaan dan batas – batas wewenang perusahaan. 
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Akan tetapi, tentu saja lingkungan otorisasi pada organisasi privat tidak 

sekompleks organisasi publik.  

� Proses penciptaan nilai dalam organisasi privat, menitik beratkan proses 

pengambilan keputusan pada naik-turunya permintaan pasar, sehingga 

pengambilan keputusan biasanya berlangsung lebih cepat.  

 
2.2 Karakteristik Organisasi Publik dan Bisnis  

Jika diperinci lebih jauh, perbedaan ciri – ciri organisasi publik dan organisasi bisnis 

sebenarnya cukup banyak. Steward (1985), misalnya menyebutkan tidak kurang dari 

13 karakteristik organisasi publik yang membedakannya dari organisasi bisnis yaitu:  

1. Target atau sasaran yang tidak bisa terdefinisi secara tidak jelas 

2. Harapan-harapan yang beragam dan acapkali bersifat artifisial atau politis  

3. Tuntutan dari berbagai pihak yang berbeda  

4. Tuntutan dari badan-badan yang mengucurkan anggaran  

5. Penerima jasa yaitu masyarakat,tidak memberikan kontribusi secara langsung 

melainkan melalui mekanisme pajak  

6. Sumber anggaran yang berbeda-beda  

7. Anggran yang diterima mendahului pelayanan yang diberikan  

8. Ada pengaruh dari perubahan politik  

9. Tuntutan dari arahan yang harus dipatuhi dari pusat (government directives)  

10. Batasan-batasan yang diterapkan oleh undang-undang (statutory 

requirements)  
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11. Larangan atau pembatasan untuk melakukan usaha-usaha yang menghasilkan 

laba  

12. Larangan atau pembatasan untuk menggunakan anggaran di luar tujuan yang 

secara formal telah ditetapkan 

13.  Tingkat sensivitas terhadap tekanan kelompok masyarakat  

 
Sekedar perbandingan, kita dapat melihat pendapat Baber berikut ini mengenai 

perbedaan organisasi publik dan prifat. Ini menggambarkan suatu alasan mengapa 

organisasi publik tidak dapat dengan mudah mengubah orientasi atau aktivitas 

kegiatannya sebagaimana perusahaan swasta.  

1. Organisasi Publik tugasnya lebih kompleks dan ambigu. 

2. Organisasi Publik lebih banyak menghasapi masalah dalam implementasi 

keputusan.  

3. Organisasi Publik memperkerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi 

beragam.  

4. Organisasi Publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan 

peluang/kapasitas yang ada.  

5. Organisasi Publik lebih memperhatikan usaha lompensasi kegagalan pasar.  

6. Organisasi Publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih 

besar.  

7. Organisasi Publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan 

legalitas.  

8. Organisasi Publik lebih publik menjawab ketidakadilan.  
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9. Organisasi Publik beroperasi untuk kepentingan publik 

10. Organisasi Publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam 

tingkatan yg lebih tinggi dari pada sektor privat.  

 
Dari berbagai ciri-ciri yang ada, didapatkan perbedaan bahwa seorang pengelola 

organisasi publik selalu berhadapan dengan tantangan tugas dan kompleksitas yang 

lebih rumit daripada organisasi bisnis. Namun perbedaan tingkat kesulitannya tetap 

bergantung pada kondisi dan situasi masing-masing organisasi itu sendiri. 

 
2.3. Pengertian Akuntabilitas 

Tidak hanya perusahaan-perusahaan yang selalu memerlukan pertanggungjawaban 

atas kegiatan usahanya, lembaga pemerintahan juga memerlukan 

pertanggungjawaban yang baik untuk menilai kinerja sektor publik juga untuk 

memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang diterima sektor 

publik yang berasal dari masyarakat. 

Pengertian akuntabilitas menurut Ihyaul (2004:31) adalah sebagai berikut: 

“Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada 

yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan 

kegiatannya”. 

 
Pengertian akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002:20) adalah sebagai 

berikut: 

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan 
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi 
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amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut”. 

 
 
Pengertian Akuntansi Sektor Publik menurut Bastian (2001:6) menyebutkan bahwa :  

“Mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana 
masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen 
dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, 
maupun pada proyek-proyek  kerjasama sektor publik dan swasta”. 

 

Dari pengertian akuntansi sektor publik diatas, maka dapat diambil intinya bahwa 

akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan 

akuntansi pada domain publik. 

 
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh orang sektor publik terdiri dari 

beberapa dimensi. Ellwood (1993) yang dialih bahasakan oleh Mardiasmo (2002:226) 

menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh orang 

sektor publik yaitu: 

 
2.3.1 Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 

Terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power) sedangkan 

akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya 

publik. 

 
2.3.2 Akuntabilitas proses 

Terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah 

cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi 
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manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan 

melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. 

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat 

dilakukan misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark-up dan pungutan-pungutan 

lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang 

menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan pelayanan. 

Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan 

terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus 

dicermati dalam pemberian kontrak tender adalah proses tender telah dilakukan 

secara fair melalui compulsory competitive tendering (CCT) ataukah dilakukan 

melalui pola korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

 
2.3.3 Akuntabilitas program 

Terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak 

dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang 

optimal dan biaya yang minimal. 

 
2.3.4 Akuntabilitas kebijakan 

Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas 

kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, baik pusat maupun daerah atas 

kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/D dan masyarakat luas. 
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2.4 Pengertian Perencanaan 

Fungsi pokok manajemen terdiri dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok 

manajemen yang pertama harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melakukan 

aktivitas perusahaan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi adalah dengan 

membuat perencanaan. 

 
Definisi perencanaan dikemukakan oleh Suandy (2001:2) sebagai  

berikut : Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi 

dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi 

(program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan secara menyeluruh. 

 
Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu 

proses untuk mencapai tujuan secara menyeluruh. Definisi perencanaan tersebut 

diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan menggunakan beberapa aspek yakni : 

Penentuan tujuan yang akan dicapai. 

1. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan 

atas dasar alternatif yang dipilih. 

2. Usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas 

dasar alternatif yang dipilih. 

Selain aspek tersebut, perencanaan juga mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan   

dengan efektif dan efisien. 
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2. Dapat mengatakan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dapat dicapai 

dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul 

seawal mungkin. 

3. Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi 

hambatan dan ancaman. 

4. Dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak 

terarah dan terkontrol 

 
Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan 

sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan 

pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan 

pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang 

di buat. 

 
Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, dapat melakukan koreksi atas 

penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul 

menghindari kegiatan, pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol. 

 
2.5 Pengertian Anggaran 

Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan cukup penting 

karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur dan 

mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Nafarin (2007;11) mengemukakan bahwa 

anggaran adalah : 
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”Suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan programprogram yang 

telah ditetapkan.” 

 
Anggaran merupakan rencana kerja suatu perusahaan yang disusun dengan jangka 

waktu satu tahun berdasarkan program-program yang telah ditetapkan untuk 

mencapai tujuan suatu perusahaan. Sedangkan pengertian anggaran menurut 

National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental 

Accounting Standart Boards (GASB), definisi anggaran sebagai berikut : 

”Rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, 

dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainyadalam periode waktu 

tertentu.” 

 
Anggaran merupakan rincian kegiatan perolehan dan penggunaan sumber sumber 

yang dimiliki yang disusun secara formal yang dinyatakan dalam bentuksatuan uang. 

Penyusunan anggaran merupakan tahapan awal dari sebuah organisasi atau 

perusahaan dalam membuat rencana-rencana kerja. Penyusunan anggaran adalah 

kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam penyusunan program. Faktor-faktor 

yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan perusahaan. 

2. Data-data waktu yang lalu. 

3. Kemungkinan perkembangan kondisi. 

4. Pengetahuan tentang taktik, strategis pesaing dan gerak-gerik pesaing. 

5. Kemungkinan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah. 

6. Penelitian untuk pengembangan perusahaan. 
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2.6  Pengertian Anggaran Sektor Publik 

Sektor publik merupakan sutau wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan 

pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan segala aktivitasnya sektor publik 

menyusun seluruh kegiatan dan program kerjanya dalam sebuah anggaran. Menurut 

Mardiasmo (2005;69) dalam menyatakan bahwa: 

”Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana 

publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik.” 

 
Sedangkan menurut Bastian (2006;69) dalam menyatakan bahwa: ”Anggaran publik 

akan berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana dan 

perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.” Dapat disimpulkan bahwa 

anggaran sektor publik berarti proses pelaksanaan program-program dalam bentuk 

pendapatan dan belanja yang dinyatakan dalam satuan moneter dan didanai dengan 

dengan uang masyarakat. Anggaran sektor publik dibuat untuk menentukan tingkat 

kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan 

sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat 

dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang 

mereka buat. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi 

tercapainya tujuan organisasi. Untuk itu anggaran sektor publik harus mencakup 

aspek perencanaan, aspek pengendalian dan aspek akuntabilitas publik Mulyadi 

(2008:5). 
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Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja 

atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiapa aktivitas dapat terarah dan 

terkontrol dengan baik. Anggaran sektor publik menjadi kendali dan tolok ukur 

untuk setiap aktivitas yang dilkukan. Menurut National Committee on Governmental 

Accounting (NCGA), dikemukakan bahwa anggaran sektor publik memiliki 

beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut: 

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa 

mendatang. 

3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit 

kerja dan mekanisme kerja antara antasan dan bawahan. 

4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 

5. Anggaran merupakan alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien 

dalam mencapai visi organisasi. 

6. Anggaran merupakan instrumen politik. Anngaran merupakan instrumen 

kebijakan fiskal. 

 
Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut National Committee on 

Governmental Accounting (NCGA) sebagai berikut: 

1. Otorisasi oleh legislatif adalah: 

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu 

sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 

2. Komprehensif adalah: 
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Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 

Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip 

anggaran yang bersifat komprehensif. 

3. Keutuhan anggaran adalah: 

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. 

4. Nondiscretionary Appropriation adalah: 

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara 

ekonomis, efisien dan efektif. 

5. Periodik adalah: 

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun 

multi tahunan. 

6. Akurat adalah: 

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, 

yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan in efisiensi 

anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya understimate pendapatan dan 

over estimate pengeluaran. 

7. Jelas adalah: 

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak 

membingungkan. 

8. Diketahui publik adalah: 

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. 
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Melalui proses penyusunan anggarannya dapat membantu pemerintah dalam 

merealisasikan rencana keuangannya baik itu rencana penerimaan maupun rencana 

pengeluarannya, sehingga dapat terkontrol dan terkoordinasi dan tidak terjadi 

pemborosan disetiap unit. 

 
Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen 

kebijakan multi-fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan 

organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran 

yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang 

diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan 

dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar 

fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem 

anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan 

cermat. Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami 

banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan 

berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan 

perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa 

jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara 

garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. 

Menurut Donsantoso (2009) kedua pendekatan tersebut adalah: 

1. Anggaran tradisional. 

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara 

berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: (a) cara 
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penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan (b) 

struktur dan susunan anggaran yang besifat line-item.  

 
a. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan (incrementalism) 

Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan 

pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat incrementalism, 

yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran 

yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya 

sebagaidasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa 

dilakukan kajian yang mendalam. 

b. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item. Penekanan dan tujuan 

utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban 

yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat incrementalism, yaitu hanya 

menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah 

ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk 

menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian 

yang mendalam. 

2. Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public 

Management. 

Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor 

publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, 

birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel 

dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan 
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kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah 

terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma 

baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan 

New Public Management. New Public Management berfokus pada manajemen 

sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. 

Penggunaan 17 paradigma New Public Management tersebut menimbulkan 

beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk 

melakukan efisiensi, pemangkasan biaya dan kompetisi tender. 

 
 

2.7  Pengertian Kinerja 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam 

melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi atau 

perusahaan. Menurut Srimindarti (2006:34) menjelaskan pengertian kinerja adalah 

sebagai berikut: 

“Kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian 

organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya.” 

 
Pengertian kinerja menurut Mangkunegara (2007:65) adalah sebagai berikut: 

“Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.” 
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Kinerja adalah penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam 

suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kerja 

kelompok personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel yang 

memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan 

jajaran personel di dalam organisasi. 

 
Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting, yaitu: tujuan, ukuran dan 

penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategi untuk 

meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberi arah dan memengaruhi bagaimana 

seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personel. 

Walaupun demikian, penentuan tujuan saja tidaklah cukup, sebab itu dibutuhkan 

ukuran, apakah seseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk kuantitatif 

dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan memegang peranan 

penting. 

 
2.8 Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting)  

Robinson dan Brumby (2005) mendefinikan performance budgeting sebagai prosedur 

dan mekanisme yang dimaksudkan untuk memperkuat kaitan antara dana yang 

disediakan untuk entitas sektor publik dengan outcome dan/atau output entitas 

tersebut melalui penggunaan informasi kinerja formal dalam pengambilan keputusan 

alokasi sumberdaya. Pengertian yang tidak jauh berbeda diberikan oleh Shah dan 

Shen (2007), yaitu suatu sistem penganggaran yang menyajikan tujuan dan sasaran 

untuk apa dana dibutuhkan, biaya dari program yang diusulkan dan kegiatan yang 
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terkait untuk mencapai tujuan tersebut, serta output yang dihasilkan atau jasa yang 

diberikan pada setiap program. 

 
Sementara itu, Robinson and Last (2009) menyatakan performance-based budgeting 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran publik dengan 

mengaitkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang dicapai dengan 

penggunaan informasi kinerja secara sistematik. Carter (1994), seperti dikutip Young 

(2003), menyatakan performance budget menggunakan pernyataan misi, tujuan dan 

sasaran untuk menjelaskan mengapa uang dikeluarkan. Penetapan misi, tujuan dan 

sasaran ini merupakan cara untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai 

sasaran-sasaran tertentu berdasarkan tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang 

terukur. Performance budgeting dibedakan dari pendekatan tradisional karena 

berfokus pada hasil dari pengeluaran yang dilakukan, bukannya jumlah uang yang 

dikeluarkan. 

 
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penganggaran berbasis 

kinerja (performance-based budgeting) merupakan suatu pendekatan sistematis dalam 

penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor 

publik dengan kinerja yang dihasilkannya dengan menggunakan informasi kinerja. 

Performance budgeting mengalokasikan sumber daya pada program, bukan unit 

organisasi semata, dan memakai output measurement sebagai indikator kinerja 

organisasi. Pengkaitan biaya dengan output organisasi merupakan bagian integral 

dalam berkas atau dokumen anggaran. 
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Sejalan dengan pengertian dan tujuannya, Robinson dan Last (2009) menyatakan 

persyaratan mendasar dalam penerapan bentuk sederhana penganggaran berbasis 

kinerja (performance-based budgeting), adalah: Informasi mengenai sasaran dan hasil 

dari pengeluaran pemerintah dalam bentuk indikator kinerja dan evaluasi program 

sederhana, dan Proses penyusunan anggaran yang dirangcang untuk menfasilitasi 

penggunaan informasi tersebut.  

 
Hal ini, seperti yang dinyatakan Hou (2010), menunjukkan bahwa desain dari 

performance-based budgeting didasarkan pada pemikiran bahwa memasukan ukuran 

kinerja dalam anggaran akan mempermudah pemantauan terhadap program untuk 

melihat seberapa baik pemerintah telah mencapai outcome yang dijanjikan dan 

diinginkan. 

 
Sejalan dengan Robinson dan Last, Young (2003) menyatakan 4 (empat) karakteristik 

performance-based budgeting. Pertama, performance-based budgeting menetapkan 

tujuan atau sekumpulan tujuan yang akan dikaitkan dengan atau yang digunakan 

untuk mengalokasikan pengeluaran uang. Kedua, performance-based budgeting 

menyediakan informasi dan data mengenai kinerja dan hasil yang telah dicapai 

sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan antara kemajuan yang aktual 

dengan yang direncanakan. Ketiga, dalam penyusunan anggaran penyesuaian 

terhadap program dilakukan untuk menutup setiap perbedaan yang terjadi antara 

target kinerja dan kinerja aktual. Keempat, performance-based budgeting memberi 

peluang untuk dilakukannya evaluasi kinerja secara regular atau ad hoc yang akan 

digunakan untuk pengambilan keputusan. 
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2.9  Indikator Kinerja (Performance Indicator)  

Menurut Bastian (2006), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif 

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Carlin (2004) menyatakan indikator kinerja output memegang peranan 

kunci dalam ketentuan mengenai akuntabilitas pemerintah yang baik dan 

pengambilan keputusan mengenai alokasi sumberdaya, perencanaan dan prektek 

manajemen yang lebih baik. Stewart (1984), seperti dikutip Carlin (2004), 

menyatakan pada sektor publik indikator kinerja seharusnya membantu pengguna 

laporan dalam memahami input, output, outcome dan kebijakan yang berkaitan 

dengan suatu periode tertentu. 

 
Indikator kinerja yang digunakan pada setiap kegiatan mencakup:  

 
1) Indikator Masukan (Input)  

Masukan (input) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran atau memberikan pelayanan. Indikator 

ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, sarana, informasi, dan sebagainya. 

 
2) Indikator Keluaran (Output)  

Keluaran (Output) merupakan produk atau keluaran langsung dari suatu 

aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan. Indikator keluaran dapat menjadi landasan 

untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila target kinerjanya dikaitkan dengan 

sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Karenanya, 

indikator keluaran harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang 
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bersangkutan. Indikator keluaran (ouput) digunakan untuk memonitor seberapa 

banyak produk yang dapat dihasilkan atau disediakan. 

 
3) Hasil (Outcome)  

Hasil (Outcome) menggambarkan hasil nyata dari keluaran (output) suatu kegiatan 

dan mencerminkan berfungsinya output tersebut. Indikator hasil (outcome) 

merupakan ukuran kinerja dari program dalam memenuhi sasarannya. Pencapaian 

sasaran dapat ditentukan dalam satu tahun anggaran, beberapa tahun anggaran, atau 

periode pemerintahan. Sasaran itu sendiri dituangkan dalam fungsi/bidang 

pemerintahan, seperti keamanan, kesehatan, atau peningkatan pendidikan. Indikator 

hasil (outcome) digunakan untuk menentukan seberapa jauh tujuan dari setiap fungsi 

pemerintah yang dicapai dari output suatu aktivitas (produk atau jasa pelayanan) telah 

memenuhi keinginan masyarakat yang dituju.  

 
4) Manfaat (Benefit)  

Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan 

kegiatan.  

 
5) Dampak (Impact)  

Dampak (Impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif 

terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. 

 
Kualitas dari suatu indikator kinerja dapat dilihat dari pemenuhan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja yang baik. Syarat-syarat tersebut menurut 

Bastian (2006) adalah:  
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1) Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.  

2) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, 

yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja tersebut mempunyai 

kesimpulanyan sama.  

3) Relevan, yaitu indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan.  

4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan.  

5) Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan / penyesuaian pelaksanaan 

dan hasil pelaksanaan kegiatan. 

6)  Efektif, yaitu data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang 

bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang 

tersedia.  

Sementara itu, terkait dengan kualitas indikator kinerja, Carlin (2004) menyatakan 

indikator kinerja yang digunakan dan dilaporkan instansi harus:  

1) Correlative  

Sekumpulan indikator yang dipilih suatu instansi harus sangat terkait dengan aktifitas 

dan fungsi utama instansi yang bersangkutan. 

2) Controllable  

Untuk menganalisis sampai sejauh mana pencapaian kinerja didorong oleh upaya 

yang dilakukan instansi, informasi kinerja yang digunakan sebaiknya terkait dengan 

faktor-faktor yang berada dalam kendali instansi yang bersangkutan. 

3) Comprehensible  
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Agar berguna, pembaca laporan harus dapat mengerti indikator yang dilaporkan yang 

dimulai dengan memastikan bahwa unit pengukuran yang relevan digunakan untuk 

setiap indikator kinerja.  

4) Timely  

Untuk memaksimalkan penggunaannya, indikator yang digunakan berhubungan 

dengan keadaan sekarang. 

5) Consistent  

Konsistensi antar waktu merupakan dimensi utama dari kualitas dalam pelaporan 

kinerja.  

6) Constrainted  

Indikator yang digunakan sebaiknya dibatasi pada hal-hal yang memberikan 

gambaran yang jelas dan akurat mengenai operasi instansi. 

 
2.10 Telaah Penelitian Sebelumnya  

Ari Eko Widyantoro (2009) Temuan dari penelitiannya di Universitas Diponegoro 

Semarang, menunjukkan bahwa secara umum penganggaran berbasis kinerja yang ideal 

belum tercapai, meskipun para pegawai dan pimpinan memahami makna penganggaran 

berbasis kinerja. Ada beberapa kesalahan dalam tahapan proses penganggaran termasuk 

perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Kurangnya 

komunikasi, sistem aplikasi komputer yang sudah terintegrasi, sistem penghargaan dan 

sangsi, serta etika kerja menjadi penyebab-penyebab permasalahan yang ada. 

 
Di Indonesia, penelitian tentang penganggaran berbasis kinerja dilakukan oleh Sri 

Rahayu, dkk (2007) dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pemahaman atas 
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fenomena penganggaran dengan berfokus bagaimana proses penyusunan anggaran 

pemerintah daerah pada tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) khususnya yang 

berkaitan dengan perilaku aparatur. Penelitian ini mengambil tempat di Pemda Propinsi 

Jambi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penerapan performance budgeting dalam 

proses penyusunan anggaran belum berjalan sebagaimana yang diinginkan. Perubahan 

kebijakan hanya diikuti oleh daerah pada tingkat perubahan teknis dan formal, namun 

perubahan paradigma belum banyak terjadi.  

 
Penelitian kualitatif yang lain dilakukan oleh Nugroho Adi Utomo (2007). Penelitian 

tersebut mengkaji penerapan anggaran berbasis kinerja di Dinas Kehutanan Kabupaten 

Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penerapan anggaran 

berbasis kinerja menghadapi tantangan antara lain terkait data, sumberdaya manusia dan 

mekanisme. 

 
Penelitian Bertha Yudha N, S.Stp. menyimpulkan bahwa dilihat dari pelaksanaan 

penyusunan APBD berdasarkan kinerja di Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk 

tahun anggaran 2010 belum berjalan sebagaimana mestinya. Substansi pelaksanaan 

anggaran masih menggunakan model lama (incremental budget) karena beberapa 

komponen penting dalam penerapan anggaran berbasis kinerja seperti standar 

pelayanan minimal, standard operating procedure dan standar analisa belanja belum 

terpenuhi. Dengan kata lain implementasi anggaran berbasis kinerja di Dinas 

Kesehatan Kota Palembang belum efektif. 

 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah terkait dengan 

obyek penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi sedangkan penelitian terdahulu 
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dilakukan di instansi pemerintah daerah. Juga penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya karena menggunakan teori yang dikemukakan Carlin (2004), 

terkait kualitas indikator kinerja ditinjau dari kriteria: Correlative, Controllable, 

Comprehensible, Timely, dan Consistent, Constrainted, penelitian terdahulu di atas 

tidak menggunakan Carlin. 

 
2.11 Kerangka Pemikiran 

Reformasi bidang keuangan di Indonesia sejak tahun 2003 membawa perubahan 

mendasar pada sistem penganggaran yaitu menjadi berbasis kinerja. Akan tetapi, 

meskipun sudah diamanatkan sejak tahun 2003, pelaksanaan penganggaran berbasis 

kinerja sampai saat ini belum sesuai dengan harapan. Universitas Lampung  

merupakan salah satu organisasi publik yang harus merencanakan dan 

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan kinerjanya. Mekanisme 

perencanaan anggaran sebagaimana disyaratkan dalam Penganggaran Berbasis 

Kinerja digambarkan dalam penyususnan renstra Universitas Lampung, tujuan, 

sasaran, Kebijakan strategis, program, kegiatan, dan aktivitas yang diukur dengan 

indikator. Indikator ini mencakup indikator masukan (input), indikator keluaran 

(output),  hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Stewart (1984), 

seperti dikutip Carlin (2004). Seperti yang dikemukakan Carlin (2004), terkait 

kualitas indikator kinerja ditinjau dari kriteria: Correlative, Controllable, 

Comprehensible, Timely, dan Consistent, Constrainted. 

 
Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 
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jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum tidak sesuai dengan moral dan etika. 

Prawirosentono (1999:2). Lembaga Administrasi Negara (2000:3) Kinerja diartikan 

sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi. 

Masalah pengukuran kinerja baik organisasi publik maupun swasta terkait erat 

dengan akuntabilitas dan kinerja dari institusi yang bersangkutan. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Johnson dan Levin dalam Joko Widodo (2001:206) “the problem 

of measuring the performance of private and publik sector organization is 

fundamental to any society concern with accountability and performance of its 

institusion”.  

 
Kemudian Johnson dan Levin dalam Joko Widodo (2001:207) membedakan 

pengukuran kinerja ke dalam dua macam model normatif yaitu: model normatif 

kinerja politik (normative model of political performance) berkaitan dengan masalah 

keadilan dan pilihan kolektif, dan dapat digunakan untuk membuat deain pilihan 

institusi. Model normatif pemberian layanan publik (public service delivery) 

digunakan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiennya. 
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran. 

 

 

Renstra Unila: 
Program/Kegiatan 

1. Pengembangan 
Tri Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

2. Peningkatan 
Kemampuan 
Civitas 
Akademika 

3. Meningkatkan 
Daya Saing 
Mahasiswa dan 
Alumni 

Indikator Kinerja: 
1. Correlatif 
2. Controlable 
3. Comprehensible 
4. Timely 
5. Consisten 
6. Constained 

Ketercapaian: 
Efektif dan Efisien 


