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ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF THE APPLICATION OF PERFORMANCE-BASED 

BUDGETING ON PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT 

AGENCY 

 

By 

LIAN SAFRUDIN 

 

This study aimed to examine the implementation of performance-based budgeting 

affect the performance of the local government agencies. As for the factors that 

are examined in the form of budget planning, budget execution, 

reporting/accountability for budgets and performance evaluation as independent 

variables, as well as the performance of local government institutions as the 

dependent variable. 

 

Sampling method used is purposive sampling and retrieved 70 respondents’ 

criteria in research. The data used is primary data, i.e. the form of the perception 

of the respondents against the variables by using the questionnaire. In order to 

prove the hypothesis, researcher did multiple regression testing that begins with 

test of validity and reliability. 

 

The results showed that the budgetary planning and reporting/accountability 

affects the performance of the budget of the local government agencies, while the 

implementation of the budget and the performance evaluation has no effect on 

performance of local government agencies. 

 

 

Keywords: budget planning, budget execution, reporting/accountability for 

budgets, performance evaluation and performance of local 

government agencies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA 

TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 

 

 

Oleh 

LIAN SAFRUDIN 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan anggaran berbasis kinerja yang 

mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah. Adapun faktor-faktor yang 

diteliti berupa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ 

pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja  sebagai variabel independen, 

serta kinerja instansi pemerintah daerah sebagai variabel dependen. 

 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling 

dan diperoleh 70 responden kriteria dalam penelitian. Data yang digunakan adalah 

data primer, yaitu berupa persepsi para responden terhadap variabel-variabel 

dengan menggunakan kuesioner. Guna membuktikan hipotesis, dilakukan 

pengujian regresi berganda yang diawali dengan uji validitas dan reliabilitas. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pelaporan/ 

pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah 

daerah, sedangkan pelaksanaan anggaran dan dan evaluasi kinerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. 

 

Kata kunci: perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ 

pertanggungjawaban anggaran, evaluasi kinerja  dan kinerja 

instansi pemerintah daerah  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang Masalah 

 

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada 

organisasi privat atau swasta, anggaran merupakan suatu hal yang sangat 

dirahasiakan, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu 

hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi 

masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.  

 

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan perubahan dalam 

pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen 

keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan 

dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah. 

Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua undang-

undang tersebut merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah 

daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke 

pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan 
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memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan 

sistem pelaporan.  

 

Anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup 

pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan 

dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Adanya perubahan dalam hal pertanggungjawaban dari pertanggungjawaban 

vertikal ke pertanggungjawaban horizontal menuntut DPRD mengawasi kinerja 

pemerintah melalui anggaran. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi 

penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. 

 

Reformasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan perubahan 

struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan APBD untuk menciptakan 

transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Bentuk reformasi anggaran 

dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran 

berbasis kinerja. 

 

Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 

2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

pedoman pengelolaan keuangan daerah dan diperbaiki kembali dengan 

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan 

daerah.  Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini 

berarti  telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan 

akuntabilitas. 
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 Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau 

pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi 

atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif. 

 

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan sistem 

penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat 

dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006:171).  Anggaran 

dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep value for money dan 

pengawasan atas kinerja output. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk 

mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran 

tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur 

yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran pelayanan publik (Mardiasmo, 2009:84).  

 

Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat 

menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara 

berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara 

terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang  (Bastian, 2006: 

275). 

 

Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan 

efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai 

dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga 

dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat 

digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
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dapat mendukung peningkatan tranparansi dan akuntabilitas manajemen sektor 

publik. Selain itu, anggaran berbasis kinerja memfokuskan pemanfaatan anggaran 

untuk perbaikan kinerja organisasi yang berpedoman pada prinsip value for 

money. 

 

Penerapan ABK di Indonesia mempunyai tantangan yang tidak ringan karena 

berubahnya sistem penganggaran. Tantangan yang lebih berat adalah mengubah 

mind set tidak hanya pada lingkungan Pemerintah (eksekutif), tetapi juga Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. Mind set DPR dalam rangka 

pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

diharapkan juga berubah menjadi output base, tidak lagi input base. 

 

Penyusunan Rancangan APBD di Pemerintah Kota Bandar Lampung dimulai 

dengan penyusunan KUA dan PPAS dan dituangkan dalam nota kesepakatan PPA 

antara Kepala daerah dan DPRD, setelah itu  dilakukannya Penyusunan dan 

penyampaiaan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-

SKPD, setealah adanya surat edaran ini setiap SKPD membuat RKA-SKPD atas 

program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun bersangkutan. Kemudian 

dilakukannya enyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan 

rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan 

penyampaiannya, setelah itu dilakukannya evaluasi APBD, ketika dalam proses 

evaluasi ini APBD yang diajukan diterima, langkah selanjutnya adalah enetapan 

peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran 

APBD.  
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Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menerapkan anggaran berbasis kinerja 

pada penyusunan anggaran tahun 2014. Dengan diterapkannya anggaran berbasis 

kinerja diharapkan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat diwujudkan 

dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah 

tersebut. Untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung, berdasarkan data APBD 

Tahun 2013 dan 2014, secara keseluruhan belum menunjukkan indikasi adanya 

peningkatan kinerja dan perbaikan kinerja yang signifikan dalam pelaksanaannya 

seperti yang diuraikan pada tabel di bawah ini:  

Tabel 1.1 Data APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2013 

No 

Urut 
Uraian 

Jumlah (Rp) Capaian 

Anggaran 2013 Realisasi % 

2. BELANJA DAERAH 716.227.496.916,00 670.196.540.774,68 79,20% 

2.1 Belanja tidak langsung 338.585.587.290,00 310.922.630.625,00 94,23% 

2.1.1 Belanja Pegawai 316.768.995.893,00 295.279.028.891,00 95% 

2.1.2 Belanja Bunga 7.000.000.000,00 4.634.813.621,68 78,44% 

2.1.3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 - 

2.1.4 Belanja Hibah 10.670.626.385,00 7.184.793.000,00 99,67% 

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 6.795.965.012,00 6.633.195.012,00 73,26% 

2.1.6 

Belanja Bagi Hasil 

Kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan 

pemerintahan Desa 

0,00 0,00 - 

2.1.7 

Belanja Bantuan 

Keuangan Kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota

/dan Pemerintahan Desa 

0,00 0,00  

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 350.000.000,00 190.800.000,00 54,51 

2.2   Belanja Langsung 348.141.909.626,00 264.773.910.150,00 76,05 

2.2.1 Belanja Pegawai 24.373.217.950,00 24.373.217.950,00 100 

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.569.269.991,00 106.620.872.649,00 97,31 

2.2.3 Belanja Modal 214.199.421.685.00 133.679.819.551,00 62,46 

Sumber : LAKIP Kota Bandar Lampung Tahun 2013 

 

 

 

 



6 

 

Tabel 1.2 Data APBD Pemerintah Kota Bandar LampungTahun 2014 

No 

Urut 
Uraian 

Jumlah (Rp) Capaian 

Anggaran 2014 Realisasi % 

2. Belanja Daerah 632.675.101.041 501.088.626.625,64 73,20% 

2.1 Belanja tidak langsung 267.316.966.838 251.890.152.243,64 91,22% 

2.1.1 Belanja Pegawai 255.226.966.838 242.465.804.331 95% 

2.1.2 Belanja Bunga 4.500.000.000 3.529.810.000,64 75,24% 

2.1.3 Belanja Subsidi - - - 

2.1.4 Belanja Hibah 1.500.000.000 1.495.025.000 91,67% 

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 5.740.000.000 4.205.012.912 70,26% 

2.1.6 

Belanja Bagi Hasil 

kepada Provinsi / 

Kabupaten / Kota dan 

Pemerintah Desa 

- - - 

2.1.7 

Belanja Bantuan 

Keuangan Kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota

/dan Pemerintahan Desa 

- - - 

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 350.000.000 194.500.000 52,57% 

2.2   Belanja Langsung 365.358.134.203 249.198.474.382 61,21% 

2.2.1 Belanja Pegawai 25.698.894.500 22.058.434.400 82,83% 

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 134.663.209.273 104.789.688.778 73,82% 

2.2.3 Belanja Modal 204.996.030.430 122.350.351.204 57,78% 

Sumber : LAKIP Kota Bandar Lampung Tahun 2014 

 

Dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat dari jumlah belanja yang dianggarkan untuk 

membiayai program/kegiatan yang menunjukkan bahwa antara rencana anggaran 

yang ditetapkan dengan realiasasi anggaran kegiatan terdapat ketidaktercapaian. 

Hal ini terlihat dari selisih antara anggaran dengan realisasi belanja yang 

mengalami kelebihan anggaran, ini menunjukkan dalam penyusunan APBD 

belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diindikasikan adanya 

program/kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan. 

 

Berdasarkan data APBD Tahun 2013 dan 2014 Pemerintah Kota Bandar Lampung 

menunjukkan bahwa belanja langsung yang dianggarakan untuk membiayai 

program/kegiatan mengalami peningkatan akan tetapi peningkatan anggaran 

belanja langsung itu tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja hal ini dapat 
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dilihat dari capaian kinerja program yang dituangkan dalam LAKIP. Dalam 

LAKIP Kota Bandar Lampung Tahun 2013 menunjukkan bahwa capaian kinerja 

program untuk tahun 2013 adalah sebesar 87,67% sedangkan untuk capaian 

kinerja program untuk tahun 2014 sebesar 84,07%  hal ini menunjukkan bahwa 

terjadi penurunan sebesar 3,6% walaupun menurut Pedoman Penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja dikategorikan sangat baik dan baik. 

 

Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan 

alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas 

pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan 

uang publik. Sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan anggaran harus dapat 

dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dibelanjakannya dana 

publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai 

kinerja instansi pemerintah. 

 

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dikeluarkan 

regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk  

lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil 

guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden 

Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999) tentang Kinerja instansi Pemerintah.  

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang 

perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi 

dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pelaporan 

kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang diamanahkan untuk 
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melaksanakan program / kegiatan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi dan 

rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi.  

 

Pengukuran capaian kinerja dalam LAKIP Kota Bandar Lampung Tahun 2014 

didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Kinerja 

Tahun 2014 yang telah ditetapkan dan merupakan implementasi dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung. 

Pengukuran kinerja yang dilakukan merupakan metode Performance Gap, yang 

dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan capaian 

masing-masing kegiatan meliputi input, output, outcome, benefit, dan impact yang 

dilakukan melalui suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai 

tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Namun, 

pengukuran indikator benefit dan impact relatif sulit dilaksanakan. Berdasarkan 

perhitungan dan analisis kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung yang 

dilakukan dengan cara membandingkan rencana kinerja dengan tingkat realisasi, 

ternyata tingkat pencapaian atas kegiatan dan sasaran menunjukkan capaian 

kinerja sebesar 84,70%. Namun masih terdapat beberapa performance gap yang 

terjadi pada Tahun 2014, yang meliputi beberapa program diantaranya program 

peningkatan produktivitas dan keterampilan, perlindungan dan pengembangan 

lembaga ketenagakerjaan yang mengalami penurunan sebesar 38,08% dari tahun 

sebelumnya. Program penataan struktur industri dan peningkatan kerja sama 

perdagangan internasional yang mengalami penurunan sebesar 53,12% dari tahun 

sebelumnya. 
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Pengaruhnya terhadap kinerja instansi pemerintah, penerapan penganggaran 

berbasis kinerja yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan 

prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari 

perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban, 

dan evaluasinya harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kepada 

masyarakat. 

 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran 

berbasis kinerja terhadap kinerja instansi pemerintah. Dalam penelitian Sugih Arti 

(2005) dihasilkan bahwa variabel efisien dan efektivitas berpengaruh signifikan 

terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok dan variabel 

ekonomi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kota 

Depok.  

 

Herawati (2011) melakukan penelitian dengan judul Kejelasan Sasaran Anggaran, 

Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah Kota Jambi, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem 

pelaporan terhadap kinerja instansi Pemerintah Di Kota Jambi mempunyai 

pengaruh positif signifikan. Secara individu yang memiliki pengaruh negatif yaitu 

variabel variabel X1 (Kejelasan sasaran anggaran) dan X2 (Pengendalian 

akuntansi), variabel yang mempunyai pengaruh positif yaitu variabel sistem 

pelaporan (X3). 
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Kurniawan (2009) melakukan penelitian dengan hasil bahwa penganggaran 

berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi 

pemerintah. Muda (2005) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Kinerja instansi 

Pemerintah pada Sekretariat Kota Kota Bandar Lampung. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa  terdapat pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja 

instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kota Bandar Lampung dan terdapat 

pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Kinerja instansi Pemerintah pada 

Sekretariat Kota Kota Bandar Lampung.  Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh 

bahwa t hitung 27,697 > t tabel 1,645. Terdapat pengaruh Perencanaan Anggaran 

dan Pelaksanaan Anggaran secara bersama-sama terhadap Kinerja instansi 

Pemerintah pada Sekretariat Kota Kota Bandar Lampung.  

 

Harjanti (2009) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan 

Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja instansi Pemerintah, hasil dari 

penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 

mempunyai pengaruh yang sangat lemah terhadap akuntabilitas instansi 

pemerintah. 

 

Nina (2009) meneliti Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja 

terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah, dengan variabel independen 

Penganggaran Berbasis Kinerja dan variabel dependen Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi 

penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah. 
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Dalam pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penerapan 

penganggaran berbasis kinerja yang terukur melalui tahapan siklus anggaran 

sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, 

dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ 

pertanggungjawaban dan evaluasinya harus benar-benar dapat dipertanggung 

jawabkan kepada masyarakat. 

 

Skripsi ini merupakan pengembangan/replikasi dari beberapa penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya, yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang 

telah ada adalah bahwa penelitian ini dilakukan pada tempat yang berbeda, dan  

responden yang digunakan, selain itu kelebihan dari penelitian ini adalah variabel 

independen menggunakan empat variabel yaitu perencanaan anggaran, 

pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggung jawaban anggaran dan evaluasi 

kinerja serta terjadinya penurunan APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung pada 

tahun 2014 yaitu sebesar 57,78% dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 62,46%, 

tahun 2012 sebesar 85,88% dan tahun 2011 sebesar 62,25%.   

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka  peneliti berkeinginan untuk melakukan 

penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 

Terhadap Kinerja instansi Pemerintah Daerah. 

 

1.2      Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah:  
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1. Apakah ada pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja Instansi 

Pemerintah Kota Bandar Lampung? 

2. Apakah ada pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap kinerja Instansi 

Pemerintah Kota Bandar Lampung? 

3. Apakah ada pengaruh pelaporan/pertanggungjawaban anggaran terhadap 

kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung? 

4. Apakah ada pengaruh evaluasi kinerja terhadap kinerja Instansi Pemerintah 

Kota Bandar Lampung? 

 

1.3     Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan anggaran berbasis kinerja 

dan kinerja instansi  pemerintah daerah. 

 

1.4     Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk menjelaskan pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja Instansi 

Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk menjelaskan pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap kinerja Instansi 

Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

3. Untuk menjelaskan pengaruh pelaporan/pertanggungjawaban anggaran 

terhadap kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

4. Untuk menjelaskan pengaruh evaluasi kinerja terhadap kinerja Instansi 

Pemerintah Kota Bandar Lampung. 
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1.5    Kegunaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalis mengenai 

anggaran berbasis kinerja dan kinerja instansi pemerintah dan ilmu akuntansi 

manajemen sektor publik secara umum. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah 

untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 

1.6   Sistematika Penulisan 

 

BAB  I : PENDAHULUAN 

Terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian serta sistematika penulisan. 

 

BAB  II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta 

hipotesis. 

 

BAB  III : METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan 

sampel, variabel penelitian dan definisi Operasional variabel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data serta metode analisis. 
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BAB  IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan gambaran umum organisasi, hasil penelitian dengan metode 

analisis deskriptif, uji kualitas data, pengujian hipotesis dan analisis regresi 

sederhana.  

 

BAB  V: PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan, saran, dan keterbatasan penelitian 

 

DAFTAR PUSTAKA  

 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Tinjauan Teori 

2.1.1   Teori Kontinjensi 

Teori kontinjensi menegaskan bahwa desain sistem kontrol bersifat kontinjen 

terhadap contexttual setting organisasi dimana sistem kontrol tersebut akan 

beroperasi (Sisaye, 1998). Organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Pemerintah Kota Bandar Lampung. Duncan dan Moores (1989) menyatakan 

bahwa efektivitas organisasi adalah suatu fungsi kesesuaian antara struktur 

organisasi dan lingkungan dimana  organisasi itu beroperasi. Kesesuaian (fit) yang 

lebih baik antara sistem kontrol dengan variabel kontinjensi dihipotesakan 

menghasilkan kinerja organisasi yang meningkat (Fisher, 1998). Penggunaan 

konsep kesesuaian (fit)  dalam teori kontinjensi menunjukkan tingkat kesesuaian 

antara faktor-faktor kontekstual (kontinjensi) dan sistem  akuntansi manajemen 

(seperti sistem penganggaran) akan memungkinkan manajer untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan. Dalam lingkup pemerintahan kesesuaian antara faktor-faktor 

kontekstual misalnya kinerja dan sistem akuntansi manajemen dlam hal ini sistem 

penganggarannya akan memungkinkan meningkatnya kinerja. 

 

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan 

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Performance 

Based Budgeting ini adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III 
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dalam (Widyantoro, 2009). Menurut Edwards (1980), ada empat variabel dalam 

implementasi kebijakan publik yaitu Komunikasi (communications), Sumberdaya 

(resources), Sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic 

structure). Menurut Edwards (1980), ke empat faktor tersebut harus dilaksanakan 

secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang 

erat. Penjelasan ke empat faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Komunikasi 

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan 

kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam 

pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan 

demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. 

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu 

dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran 

maupun tujuan kebijakan itu. 

2. Sumberdaya 

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, 

informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan 

pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya 

kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana 

yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai 

untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. 

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat 

tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak 

bisa melakukan pengawasan dengan baik. 
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3. Disposisi atau sikap 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan 

adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi 

dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika 

pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses 

implementasi akan mengalami banyak masalah.  

 

Disamping itu dukungan dari pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam 

mencapai sasaran program. Wujud dari dukungan pimpinan ini diantaranya 

adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program dan penyediaan 

dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar 

mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan 

kebijakan/program. 

 

4. Struktur Birokrasi 

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari 

struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan 

pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif 

yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang 

mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang komplek 

membutuhkan kerjasama banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh 

terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan diantaranya tingkat 

pengawasan hierarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-

proses dalam badan pelaksana. 
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Kajian teori implementasi kebijakan dalam penelitian ini difokuskan pada 

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja instansi 

Pemerintah Daerah dengan menggunakan empat variabel  dalam mengukur 

penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu, perencanaan anggaran, pelaksanaan 

anggaran, pelaporan/pertanggung jawaban anggaran, dan evaluasi kinerja. 

 

2.2 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 

kecil dan sederhana, tetapi perubahan besar yang telah mengubah peran 

pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 

 

Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah 

pendekatan New Public Management (NPM). Model NPM berfokus pada 

manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. 

Penggunaan paradigma baru tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi pada 

pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan 

biaya (cost cutting), dan kompetisi tender. Salah satu model pemerintahan di era 

NPM adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1995) 

dalam Mardiasmo (2009) adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintahan katalis (fokus pada pemberian arahan bukan produksi layanan 

publik), 
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2. Pemerintah milik masyarakat (lebih memberdayakan masyarakat dari pada 

melayani), 

3. Pemerintah yang kompetitif (mendorong semangat kompetisi dalam pemberian 

pelayanan publik), 

4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi (mengubah organisasi yang digerakkan 

oleh peraturan menjadi digerakkan oleh misi), 

5. Pemerintah yang berorientasi hasil (membiayai hasil bukan masukan), 

6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan (memenuhi kebutuhan pelanggan, 

bukan birokrasi), 

7. Pemerintah wirausaha (mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar 

membelanjakan), 

8. Pemerintah yang antisipatif (berupaya mencegah daripada mengobati), 

9. Pemerintah desentralisasi (dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja), 

10.Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar (mengadakan perubahan 

dengan mekanisme pasar/sistem insentif dan bukan mekanisme administratif/ 

sistem prosedur dan pemaksaan). 

 

Tujuan New Public Management adalah untuk mengubah administrasi yang 

sedemikian rupa sehingga administasi publik sebagai penyedia jasa bagi 

masyarakat harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien 

dan efektif, namun tidak berorientasi kepada laba (Osborne dan Gaebler, 1995) 

dalam Mardiasmo (2009). 
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2.3 Pengertian Anggaran Sektor Publik 

 

Menurut National on Governmental Accounting (NCGA) yang saat ini telah 

menjadi Governmental Accounting Standards Board (GASB), defenisi anggaran 

(budget) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran 

yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya 

dalam periode waktu tertentu (Bastian, 2006:164). 

 

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk 

rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk 

yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang 

menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi 

mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas Mardiasmo (2009). 

 

2.4   Penganggaran Berbasis Kinerja 

2.4.1 Pengertian Penganggaran Berbasis Kinerja 

Penganggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran 

yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan 

rencana strategis organisasi Bastian (2006;171). Penganggaran berbasis kinerja 

merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap 

pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil 

yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut 

(Kurniawan, 2009). 

 

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen 

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 
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instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 

anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 

pemerintah. Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan 

pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. 

Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang 

berarti berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo,  2009:105). 

 

Proses penyusunan anggaran daerah terlebih dahulu mengakomodir dan 

menyeleksi kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi dalam jangka waktu 

tertentu sehingga angka-angka yang tercantum dalam anggaran sebanding dengan 

pemenuhuhan atas kebutuhan masyarakat tersebut. Anggaran berbasis kinerja 

menghendaki terciptanya program dan kegiatan yang baru (inovasi) dan strategi 

untuk menyiasati keterbatasan sumber daya. 

 

Pendekatan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai 

kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang 

disebabakan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan 

pendekatan kinerja sangat menekankan konsep value for money dan pengawasan 

atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan 

pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistimatis dan rasional dalam 

proses pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009:84). 
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2.4.2 Prinsip dan Tujuan PBK 

Menurut Mardiasmo (2009:84) prinsip‐prinsip yang digunakan dalam 

penganggaran berbasis kinerja meliputi: 

1.  Alokasi Anggaran Berorientasi pada Kinerja (output and outcome oriented) 

Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran 

dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar‐besarnya dengan 

menggunakan sumber daya yang efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan 

harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluran yang telah ditetapkan dalam 

rencana. 

2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga 

prinsip akuntabilitas (let the manager manages) 

Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manager unit kerja dalam 

melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai rencana. Keleluasaan 

tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai 

keluaran dan hasilnya pada saat pelaksanaan kegiatan, yang memungkinkan 

berbeda dengan rencana kegiatan. Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi 

anggaran pada saat perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan. 

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara seorang manager 

unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja 

yang telah ditetapkan (outcome). 

3. Money Follow Function, Function Followed by Structure 

Money follow function merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa 

pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas 
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dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam 

peraturan perundangan yang berlaku). 

 

Selanjutnya prinsip tersebut dikaitkan dengan prinsip Function Followed by 

Structure, yaitu suatu prinsip yang menggambarkan bahwa struktur organisasi 

yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban. Tugas dan fungsi suatu 

organisasi dibagi habis dalam unit‐unit kerja yang ada dalam struktur 

organisasi dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi 

tugas‐fungsi.  

 

Berdasarkan prinsip‐prinsip tersebut di atas maka tujuan penerapan PBK 

diharapkan: 

1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan 

dicapai (directly linkages between performance and budget); 

2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (operational 

efficiency); 

3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas 

dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability). 

 

Menurut Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasisi Kinerja (Deputi IV BPKP), 

kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi 

penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu : 

1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. 

2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus. 
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3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu 

dan orang). 

4. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas. 

5. Keinginan yang kuat untuk berhasil. 

 

2.4.3 Kerangka Kerja Penganggaran Berbasis Kinerja 

Sistem penganggaran berbasis kinerja memiliki suatu kerangka kerja yang secara 

sistematik dibangun untuk menghasilkan suatu anggaran berbasis kinerja. Secara 

umum kerangka kinerja pada sistem anggaran berbasis kinerja menurut Pedoman 

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP (2005:16) yang 

menjelaskan bahwa pada dasarnya penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak 

terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban atas 

anggaran itu sendiri. Rencana strategis yang dituangkan dalam target tahunan 

pada akhirnya selalu dievalusi dan diperbaiki terus menerus. 

 

Siklus penyusunan rencana yang digambarkan berikut ini menunjukkan 

bagaimana Anggaran Berbasis Kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam 

rencana strategik secara keseluruhan.  Berdasarkan dari gambar di atas, dapat 

dijelaskan bahwa awal proses perencanaan anggaran diawali dengan penyusunan 

rencana strategis organisasi. Penyusunan rencana strategis organisasi adalah 

proses untuk mennetukan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi dan 

menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

Perencanaan strategis yang dibuat hrus berorientasi pada keinginan dan kebutuhan 

masyarakat sebagai stakeholders utama. Pada umumnya rencana strategis 

umumnya memiliki jangka waktu beberapa tahun kedepan yang komponennya 
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setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan 

program untuk mencapainya serta menyediakan indikator kinerja yang merupakan 

ukuran keberhasilan/kegagalan suatu program/kegiatan. 

 

Berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan tersebut setiap tahunnya 

dituangkan dalam suatu rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja ini merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang didalamnya memuat seluruh 

indikator dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun. Rencana 

kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan organisasi instansi dalam menyelenggarakan pemerintah untuk satu 

periode tahunan. 

 

Berdasarkan pada rencana kinerja tersebut, instansi menyusun rencana anggaran 

yang diperlukan untuk mewujudkan hasil-hasil (outcome) yang akan dicapai 

dalam tahun yang bersangkutan. Anggaran yang disusun adalah anggaran dengan 

pendekatan kinerja karena dalam anggaran ini dapat merefleksikan hubungan 

antara aspek keuangan dari seluruh kegiatan dengan sasaran strategis maupun 

rencana kinerja tahunannya. 

 

Rencana anggaran tahunan diajukan kepada legislatif untuk mendapatkan 

persetujuan. Setelah mendapat persetujuan maka terbitlah rencana anggaran 

tahunan yang disetujui oleh legislatif. Berdasarkan rencana anggaran tahunan 

yang telah disetujui masing-masing instansi menyusun rencana operasional 

tahunan. Rencana operasional tahunan adalah rencana pelaksanaan kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program 
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yang telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana operasional 

biasanya termasuk jadwal kegiatan dan penyediaan sumber daya. 

 

Berdasarkan pada rencana kinerja tahunan, rencana anggaran tahunan yang telah 

disetujui dan renacana operasional tahunan, disusunlah kesepakatan kinerja. 

Kesepakatan kinerja pada dasarnya adalah kesepakatan antara pemberi amanat 

kepada pihak yang menerima amanat tentang target –target kinerja yang akan 

dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan alokasi anggaran yang telah 

ditetapkan. Dokumen kesepakatan antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif 

yaitu dokumen kontrak kinerja. 

 

Akhir tahun anggaran, setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, 

manajemen kinerja melakukan review, evaluasi dan penilaian atas hasil yang telah 

dicapai dalam satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban keberhasilan maupun 

kegagalan dalam mencapai target kinerja yang ada dalam kesepakatan kinerja 

dilaporkan ke dalam suatu laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja meliputi 

laporan kinerja keuangan dan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat 

digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya. 

 

2.5   Pengelolaan Keuangan Daerah 

2.5.1  Perencanaan Anggaran 

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan 

bersasaran maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional serta 

keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan 

menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan mengenai sistem 
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Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup penyelenggaraan 

perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional 

atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara 

terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

 

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan 

Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri 

dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-

Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004. 

 

2.5.2  Pelaksanaan Anggaran  

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan 

urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi 

pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan 

Anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan 

Sekretaris Daerah. 

 

Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan 

mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh 

karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (a) menjamin bahwa anggaran akan 

dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan 

maupun kebijakan; (b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan 

signifikan dalam ekonomi makro; (c) memutuskan adanya masalah yang muncul 
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dalam pelaksanaannya; (d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya 

secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya 

ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk 

melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya 

masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer. 

 

2.5.3.  Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran 

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara 

periodik yang mencakup ; 

a. Laporan realisasi anggaran SKPD 

b. Neraca SKPD 

c. Catatan atas laporan keuangan SKPD 

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala 

daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah 

yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.  

 

2.5.4  Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan 

kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

yang dibebankan kepadanya. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar 

organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan 

kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka 

pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut 

dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang (Bastian, 2010:329). 
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2.6 Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

2.6.1 Definisi Kinerja instansi Pemerintah 

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai 

(perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan  

sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi  organisasi  tersebut (Bastian, 2010:329). 

 

Pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan 

jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. Unsur manusia sebagai pegawai 

maka tujuan badan (wadah yang telah ditentukan) kemungkinan besar akan 

tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah yang mengerjakan segala 

pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan 

penjelasan di atas, maka pengertian  kinerja pegawai adalah hasil kerja 

perseorangan dalam suatu organisasi. 

 

Definisi  kinerja  di atas  menjelaskan  gambaran  mengenai  tingkat pencapaian 

pelaksanaan tugas  yang dilakukan oleh seluruh pegawai  yang ada disuatu 

organisasi atau instansi pemerintah. Meningkatkan kinerja dalam sebuah 

organisasi  atau  instansi  pemerintah  merupakan  tujuan  atau  target  yang  ingin 

dicapai  oleh  organisasi  dan  instansi  pemerintah  dalam  memaksimalkan  suatu 

kegiatan. 

 

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Kinerja instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa  kinerja instansi 

pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 
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mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dakam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui 

sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

 

Kinerja   organisasi   adalah   totalitas   hasil   kerja   yang   dicapai   suatu 

organisasi.  kinerja  pegawai  dan  kinerja  organisasi  memiliki  keterkaitan  yang 

sangat erat, tercapainya tujuan organisasi. Kinerja pegawai tidak dapat dilepaskan 

dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, sumber daya yang digerakan atau 

dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai 

tujuan organisasi tersebut. penerapan SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Barat dapat terlaksana dengan baik apabila memperhatikan kinerja aparaturnya. 

Kinerja merupakan terjemahan dari kata performance (Job Performance), secara 

etimologis performance berasal dari kata to perform yang berarti menampilkan 

atau melaksanakan. Wibowo mengatakan bahwa: ”Pengertian performance sering 

diartikan sebagai kinerja, hasil kerja/prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna 

lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana 

proses kerja berlangsung.   Kinerja   adalah   tentang   melakukan   pekerjaan   

tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara 

mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan 

kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan 

kontribusi ekonomi” (Wibowo, 2007:7). 

 

Berdasarkan pengertian di atas bahwa hasil  yang dicapai oleh seorang 

aparatur  menurut  ukuran  profesionalisme  dalam  pekerjaannya  diaplikasikan 

dalam prilaku, kecerdasan dan kemampuan sesuai dengan peranan, kegiatan dan 
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tugas yang telah ditentukan. Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam 

memberdayakan dan memaksimalkan suatu kinerja dalam mengimplikasikan SIM 

SP3, diperlukan pemahaman dalam melaksanakan tugasnya, sehingga 

menghasilkan apa yang menjadi tujuan utama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Barat dapat tercapai. Pengertian lain  menurut Maluyu S.P. Hasibuan bahwa: 

“Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu” (Hasibuan, 2010:34) 

 

Pengertian kinerja menurut Hasibuan diatas bahwa untuk mencapai sebuah 

kinerja, seorang aparatur harus memiliki kecakapan, pengalaman, kesungguhan 

dan waktu agar dapat barjalan seperti yang diharapkan. Pendapat lain tentang 

kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Widodo (2006:78) mengatakan bahwa 

kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan 

tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang di harapkan. Dari definisi diatas 

maka  dalam  melakukan  dan  menyempurnakan  suatu  kegiatan  harus  didasari 

dengan rasa tanggung jawab agar tercapai hasil seperti yang diharapkan. 

 

Peningkatan  kinerja aparatur pemerintah melalui penggunaan teknologi dan 

informasi   pada instansi pemerintah akan menghasilkan kualitas kerja yang 

produktif dan tepat guna. Aplikasi e-Government tidak akan berjalan sempurna 

apabila tidak selalu di imbangi dengan SDM yang memadai dan kinerja yang 

efektif.  Menurut Baban Sobandi dan kawan-kawan “Kinerja merupakan sesuatu 

yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait 

dengan   input,   output,   outcome,   benefit,   maupun   impact.”   (Sobandi   dkk, 
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2006:176).   Hasil   kerja   yang   dicapai   oleh   aparatur   suatu   instansi   dalam 

menjalankan  tugasnya  dalam  kurun  waktu  tertentu,  baik  yang  terkait  dengan 

input, output, outcome, benefit, maupun impact dengan tanggung jawab dapat 

mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang 

dicapai oleh aparatur dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan 

kinerja yang efektif dan efisien. 

 

Suatu kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat 

berjalannya suatu pencapaian kinerja yang maksimal faktor tersebut  meliputi 

faktor yang berasal dari intern maunpun ekstern. Menilai suatu kinerja apakah 

sudah berjalan dengan yang direncanakan perlu diadakan suatu evaluasi kinerja 

sebagai mana yang dikemukakan oleh Andrew E. Sikula dalam buku Anwar 

Prabu Mangkunegara.  

 

“Evaluasi kinerja atau penilaian merupakan evaluasi yang sistematis dari 

pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses 

penapsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa objek orang 

ataupun sesuatu barang.” (Mangkunegara 2006:69). 

 

Dari beberapa pendapat tentang penilaian atau evaluasi kinerja dapat disimpulkan 

bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk 

menilai kinerja pegawai dan organisasi. Disamping itu juga untuk menentukan 

kebutuhan pelatihan kerja dengan tepat dan memberikan tanggung jawab kepada 

pegawai atau organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dimasa yang 

akan datang. 
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2.6.2 Prinsip - Prinsip Pelaksanaan Kinerja instansi Pemerintah 

 

Menurut Mangkunegara (2006:69) berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Kinerja instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi 

Negara, pelaksanaan KIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang 

bersangkutan. 

2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber 

daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat 

yang diperoleh. 

5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat. 

6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem kinerja instansi 

pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi 

yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan 

penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah. 

 

2.6.3 Siklus Kinerja instansi Pemerintah 

Sistem kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan 

metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut: 
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1. Penetapan perencanaan stratejik. 

2. Pengukuran kinerja. 

3. Pelaporan kinerja. 

4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara 

berkesinambungan. 

 

Siklus kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada gambar di atas, dimulai 

dari penyusunan perencanaan stratejik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, 

misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian 

dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun 

(Mangkunegara 2006:69).  

 

Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai 

(output/outcome) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang bersangkutan 

serta  strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang 

akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk 

suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya 

adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan 

pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan 

capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan 

diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka 

instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, 

yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja (Mangkunegara 

2006:69).  
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Pengukuran kinerja dilakukan  menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam 

LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara 

berkesinambungan (Mangkunegara 2006:69). 

 

2.7   Penelitian Terdahulu 

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa 

APBD harus disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja membuat SKPD 

sebagai unit pengguna anggaran dituntut untuk dapat mengajukan Rencana Kerja 

dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang benar-benar baik, artinya sesuai dengan 

kebutuhan, ekonomis, efisien, dan efektif. Penelitian tentang pengaruh penerapan 

anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja instansi pemerintah daerah telah diteliti 

oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah: 

 

Sugih Arti (2005) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan 

Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota 

Depok, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penganggaran berbasis 

kinerja variabel ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok dan Penganggaran berbasis kinerja 

variabel efisiensi dan efektivitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok. 

 

Kurniawan (2009) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penganggaran 

Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV 
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Priangan, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penganggaran berbasis 

kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. 

Harjanti (2009) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan 

Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja instansi Pemerintah, hasil dari 

penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 

mempunyai pengaruh yang sangat lemah terhadap akuntabilitas instansi 

pemerintah. 

 

Herawati (2011) melakukan penelitian dengan judul Kejelasan Sasaran Anggaran, 

Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah Kota Jambi, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem 

pelaporan terhadap kinerja instansi Pemerintah Di Kota Jambi mempunyai 

pengaruh positif signifikan. Secara individu yang memiliki pengaruh negatif yaitu 

variabel variabel X1 (Kejelasan sasaran anggaran) dan X2 (Pengendalian 

akuntansi), variabel yang mempunyai pengaruh positif yaitu variabel sistem 

pelaporan (X3). 

 

Muda (2005) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Perencanaan Anggaran 

dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Kinerja instansi Pemerintah pada Skretariat 

Kota Kota Bandar Lampung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  terdapat 

pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja instansi Pemerintah pada 

Sekretariat Kota Kota Bandar Lampung dan terdapat pengaruh Pelaksanaan 

Anggaran terhadap Kinerja instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kota 

Bandar Lampung, dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa t hitung 27,697 
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> t tabel 1,645. Terdapat pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan 

Anggaran secara bersama-sama terhadap Kinerja instansi Pemerintah pada 

Sekretariat Kota Kota Bandar Lampung.  

 

Putra (2010), meneliti Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Di Pemerintah 

Kabupaten Simalungun, dengan variabel independen Anggaran Berbasis Kinerja 

dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan variabel dependen 

kinerja SKPD. Menyimpulkan  bahwa baik secara simultan maupun secara 

individu penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan 

keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Simalungun. 

 

Yusriati (2008), meneliti Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja SKPD 

di Pemkab Mandailing Natal, dengan variabel independen Anggaran Berbasis 

Kinerja dan variabel dependen kinerja SKPD. Dari hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap 

kinerja SKPD, disisi lain penerapan anggaran berbasis kinerja di SKPD yang ada 

di Pemkab Mandailing Natal masih relative rendah. 

 

Julianto (2009) meneliti Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap 

Kinerja SKPD di Pemkab Tebing Tinggi, dengan variabel independen Anggaran 

Berbasis Kinerja dan variabel dependen kinerja SKPD. Dari hasil penelitiannya 

menunjukkan ada pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja 

SKPD di Pemkab Tebing Tinggi. 
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Nina (2009) meneliti Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja 

terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah, dengan variabel independen 

Penganggaran Berbasis Kinerja dan variabel dependen Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi 

penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah. 

 

Haspriati (2012) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan 

pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan anggaran serta 

evaluasi kinerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji regresi linear 

berganda yang menunjukkan Y = 7,904 + 0,223 X1 + 0,222 X2 + 1,433 X3 + 0,227 

X4. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini penerapan anggaran berbasis 

kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

 

2.8   Kerangka Pikir 

Konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi adalah 

terjadi reformasi penganggaran daerah dari anggaran tradisional yang bersifat 

line-item dan incremental menjadi anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis 

kinerja  adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan 

berkaitan sangat erat terhadap visi, misi dan rencana strategis organisasi. 

Anggaran berbasis kinerja mempunyai program prioritas. Program prioritas adalah 
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program yang berorientasi pada kepentingan publik. Visi, misi, sasaran, program 

dan kegiatan yang merupakan elemen anggaran berbasis kinerja menyebabkan 

anggaran berbasis kinerja perlu menterjemahkan tujuan kedalam sasaran yang 

lebih terukur, sasaran kedalam program, dan program kedalam kegiatan dengan 

output terukur. 

 

Dalam rangka penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, penganggaran 

berbasis kinerja diterapakan untuk mendukung terciptanya kinerja instansi 

pemerintah daerah. Keterkaitan antara penganggaran berbasis kinerja dengan 

kinerja instansi pemerintah daerah dapat dilihat dalam pernyataan Bastian 

(2005:54) bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja 

diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, 

yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan 

proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. 

 

Anggaran yang ditetapkan merupakan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan 

pemerintah sehingga tercapainya anggaran berarti tercapainya sasaran pemerintah 

daerah. Maka dari itu, anggaran harus berkualitas dan realistis dan adanya 

pengendalian yang efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi 

pemerintah. 

 

Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja instansi 

pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan 
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anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban, dan evaluasi 

kinerja sehingga akan tercipta kinerja instansi pemerintah yang lebih baik dapat 

lihat dari bagan dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

2.9 Hipotesis 

2.9.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhdap Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muda (2005) dengan judul 

Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Kinerja 

instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kota Bandar Lampung menunjukkan 

hasil bahwa  terdapat pengaruh positif Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja 

instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kota Bandar Lampung.  

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haspriati (2012) dengan judul Pengaruh 

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare) Hasil penelitian menunjukkan 

Perencanaan Anggaran 

(X1) 

Pelaksanaan Anggaran 

(X2) 

Pelaporan/Pertanggungjawaban 

Anggaran 

(X3) 

Evaluasi Kinerja 

(X4) 

Kinerja Instansi Pemerintah 

(Y) 
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bahwa perencanaan anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Oleh karena itu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Ha1: Perencanaan Anggaran Berpengaruh positif terhadap Kinerja instansi 

Pemerintah. 

 

2.9.2 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhdap Kinerja instansi 

Pemerintah. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muda (2005) terdapat pengaruh 

positif Pelaksanaaan Anggaran terhadap Kinerja instansi Pemerintah pada 

Sekretariat Kota Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Haspriati (2012) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh 

karena itu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ha2: Perencanaan Anggaran Berpengaruh positif terhadap Kinerja instansi 

Pemerintah. 

 

2.9.3 Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran terhdap Kinerja 

instansi Pemerintah. 

 

Berdasarkan hasil penelitian Herawati (2011) menunjukkan bahwa sistem 

pelaporan terhadap kinerja instansi Pemerintah Di Kota Jambi mempunyai 

pengaruh positif.  
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Oleh karena itu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha3: Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Berpengaruh positif terhadap 

Kinerja instansi Pemerintah. 

 

2.9.4 Pengaruh Evaluasi Kinerja Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian Haspriati (2012) menunjukkan bahwa evaluasi 

kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Oleh karena itu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha4:  Evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 

dengan mengumpulkan jawaban  responden terhadap item-item pertanyaan yang 

terdapat dalam 5 (lima) instrumen penelitian, yaitu penerapan anggaran berbasis 

kinerja yang diukur dengan empat variabel, yaitu (perencanaan anggaran, 

pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, evaluasi kinerja 

dan kinerja instansi pemerintah. Jenis data dalam penelitian ini berupa jenis data 

subyek yang diperoleh berupa opini, sikap, pengalaman dan karakteristik dari 

responden yang menjadi subyek penelitian.  

 

3.2   Rancangan Penelitian 

Penelitian dirancang sebagai penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan desain 

penelitian kuantitatif untuk mengetahui apakah penerapan anggaran berbasis 

kinerja sebagai variabel independen berpengaruh terhadap kinerja Instansi 

Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai variabel dependen. Penelitian ini 

menekankan pada pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data 

dengan prosedur statistik dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 
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3.3   Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek /subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiono (2007). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam 

lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung dengan jumlah SKPD sebanyak 48 

yang terdiri atas 20 organisasi Kecamatan,  16 Organisasi berbentuk Dinas, 11 

Organisasi berbentuk Badan, 1 Organisasi berbentuk Kantor. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah 100 responden, metode pemilihan sampel 

menggunakan purposive sampling.  Kriteria dari sampel penelitian sebagai 

berikut: 

1. SKPD yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung 

2. SKPD yang struktur organisasinya diketahui dengan jelas 

3. SKPD yang bersedia untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner 

 

3.4   Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan ialah data primer, yang berupa persepsi para responden 

terhadap variabel–variabel yang digunakan. Modus komunikasi untuk 

memperoleh data dari responden dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. 

Kuisioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan yang akan dibagikan kepada 

setiap SKPD. Setiap kuesioner yang didistribusikan kepada para responden 

disertai surat permohonan pengisian kuisioner.  
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3.5   Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel penerapan anggaran berbasis 

kinerja yang terdiri dari variabel perencanaan anggaran, implementasi/ 

pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi 

kinerja serta variabel terikatnya adalah kinerja instansi Pemerintah. Definisi 

operasional dan pengukuran variabel sebagai berikut : 

1. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja  (X) 

Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan 

menghubungkan pengeluaran dan hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi 

input, output dan outcome yang dihasilkan oleh suatu program dan kegiatan. 

Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan, yaitu perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan/ 

pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja. Penerapan Anggaran 

berbasis kinerja diukur berdasarkan empat variabel sebagai berikut: 

a. Perencanaan Anggaran (X1) 

Perencanaan anggaran adalah tahap estimasi pengeluaran untuk 

pelakasanaan kegiatan yang harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, 

dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam renstra organisasi.  

b. Implementasi/Pelaksanaan Anggaran (X2) 

Selama tahap implementasi, pimpinan instansi bertanggungjawab untuk 

memonitor pelaksanaan kegiatan, dan bagian akuntansi melakukan 

pencatatan atas penggunaan anggaran (input) dan outputnya dalam sistem 

akuntansi keuangan. 
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c. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X3) 

Pelaporan dalam hal ini mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, 

besarnya anggaran yang telah dikeluarkan beserta pencapaian hasil kerja 

atau kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. 

d. Evaluasi Kinerja (X4) 

Evaluasi kinerja dilakukan atas laporan kinerja, pimpinan bisa , melakukan 

evalusi sehingga bisa mengetahui dan menganalisis upaya pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan, manakala terjadi penyimpangan atau 

hambatan dalam implementasi anggaran, maka pimpinan bisa mengambil 

langkah atau kebijakan untuk mengatasi penyimpangan atau hambatan 

tersebut. 

 

Untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel independen digunakan 

kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan 

judul penelitian ini dengan menggunakan skala likert, yaitu,  skor 5 (SS = 

sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = netral), skor 2 (TS = tidak 

setuju) dan skor 1 (STS = sangat tidak setuju).  

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Kinerja instansi Pemerintah (Y) 

Variabel Dimensi Item pertanyaan 

Penerapan 

Anggaran 

Berbasis 

Kinerja 

Perencanaan Anggaran  1. Visi, misi, dan program 

2. Catatan kerja 

3. Penyusunan dokumen 

4. Perencanaan anggaran 

5. Penyusunan RKA-SKPD 

6. Sinkronisasi program dan 

kegiatan 

7. Penggunaan prinsip efisiensi, 

efektivitas, transparansi, dan 

akuntabilitas 
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8. Pembahasan RKA-SKPD 

9. Kompilasi RKA-SKPD 

menjadi Raperda APBD 

10. Penetapan APBD 

Implementasi/Pelaksanaan 

Anggaran 

1. Pelaksanaan anggaran 

2. Acuan dalam penyedian 

dana untuk setiap SKPD 

3. Prosedur dalam pelaksanaan 

pendapatan dan belanja 

Pelaporan/ 

Pertanggungjawaban 

Anggaran 

1. Laporan mengenai 

penerimaan dan pengeluaran 

kas 

2. Laporan  keuangan SKPD 

dan Pemda yang dibuat 

sesuai dengan SAP 

3. Pertanggungjawaban 

terhadap pelaksanaan APBD 

Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi atas pelaksanaan 

program dan kegiatan. 

2. Evaluasi terhadap ekonomi, 

efisiensi, dan efektivitas 

3. Reward yang diberikan 

kepada SKPD 

 

 

2. Kinerja instansi Pemerintah (Y) 

Kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kuesioner 

yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah kuesioenr yang 

dikembangkan dari peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan 

variabel ini. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert yaitu skor 

5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = netral), skor 2 (TS = 

tidak setuju) dan skor 1 (STS = sangat tidak setuju). 
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Tabel 3.2 

Definisi Operasional Kinerja instansi Pemerintah (Y) 

Variabel Dimensi Item pertanyaan 

Dependen Kinerja instansi pemerintah 

Pencapaian kinerja 

Kejelasan sasaran 

Visi dan misi program 

Evaluasi  

Analisis keuangan 

Pembuatan laporan 

Investigasi 

Pengawasan 

 

3.6   Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini merupakan analisis yang mengemukakan tentang data diri 

responden, yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuisioner. Kemudian 

data yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan, 

selanjutnya dihitung persentasenya (Nugroho, 2011: 22). 

 

3.6.2 Uji Kualitas Data 

3.6.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan 

dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing skor indikator dengan 

total skor konstruk. Hasil analisis korelasi bilvariate dengan melihat output 

Pearson Correlation  (Ghozali, 2005). Dengan kriteria jika nilai sig. (2-tailed) 

pada total skor konstruk < 0,05 item pertanyaan/pernyataan dikatakan valid  
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3.6.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang 

digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliable 

atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari 

waktu ke waktu. Dengan demikian uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui 

konsisten/tidaknya responden terhadap kuesioner-kuesioner penelitian. Uji 

reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai cronbach.s alpha. Jika nilai cronbach.s 

alpha lebih besar dari 0,60 maka butir-butir pertanyaan/pernyataan pada masing - 

masing variabel penelitian tersebut dinyatakan reliabel.  

 

3.6.3 Pengujian Hipotesis 

3.6.3.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pada pengujian ini dihitung besarnya koefisien determinasi (R²) yang merupakan 

koefisien yang menunjukkan besarnya presentase pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 5% (Ghozali, 2009: 15). 

 

3.6.3.2   Pengujian Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan 

antara perencanaan anggaran, implementasi anggaran dan pelaporan kinerja 

terhadap kinerja instansi pemerintah secara bersama-sama.  
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3.6.3.2 Pengujian individu (uji t) 

 

Pengujian individu (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen (Nugroho, 2011:100).  

 

Pada penelitian ini digunakan uji regresi linier berganda bertujuan untuk 

mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Bentuk persamaan regresi linear berganda menurut 

Nugroho (2011:92), sebagai berikut : 

Y = β0+ β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4 + e 

Keterangan : 

Y  : Kinerja instansi Pemerintah 

X1  : Perencanaan Anggaran 

X2  : Implementasi/Pelaksanaan Anggaran 

X3  : Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran 

X4 : Evaluasi Kinerja 

β0  : Konstanta  

β  : Koefisien regresi 

e : error term  

 

1.  Hipotesis 

Ho1 =  Perencanaan anggaran secara individu tidak mempunyai pengaruh 

positif terhadap kinerja instansi pemerintah.  
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Ho2 =  Pelaksanaan anggaran secara individu tidak mempunyai pengaruh 

positif terhadap kinerja instansi pemerintah. 

Ho3 =  Pelaporan /pertanggungjawaban anggaran secara individu tidak 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. 

Ho4 =  Evaluasi kinerja secara individu tidak mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja instansi pemerintah. 

 

Ha1 =  Perencanaan anggaran secara individu mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja instansi pemerintah.  

Ha2 =  Pelaksanaan anggaran secara individu mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja instansi pemerintah. 

Ha3 =  Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran secara individu 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. 

Ha4 =  Evaluasi kinerja secara individu mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja instansi pemerintah. 

 

2. Kriteria pengujian  

Jika probabilitas > 0,05 maka Ha tidak didukung  

Jika probabilitas < 0,05 maka Ha didukung 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Simpulan 

 

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis dapat diperoleh 

simpulan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama (H1) didukung yang berarti bahwa semakin baik 

perencanaan anggaran, semakin baik pula kinerja instansi.   

2. Hipotesis kedua (H2) tidak didukung yang berarti bahwa pelaksanaan 

anggaran  tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.  

3. Hipotesis ketiga (H3) didukung yang berarti bahwa semakin baik pelaporan 

anggaran, maka semakin baik pula kinerja instansi.  

4. Hipotesis keempat (H4) tidak didukung yang berarti bahwa evaluasi kinerja  

tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian seperti: 

1. Tidak semua SKPD yang ada didatangi oleh peneliti bersedia menjadi 

responden penelitian, sehingga jumlah responden relatif sedikit.  

2. Pada saat peneliti menyebarkan kuesioner tidak semua SKPD bersedia untuk 

melakukan wawancara langsung terhadap responden 
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5.3 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan 

saran-saran yaitu:  

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, 

dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel-variabel lain yang 

berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dan bisa mengambil sampel 

yang lebih luas. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas lingkup target dalam penentuan 

responden penelitian 

3. Item setiap pertanyaan lebih diperbanyak. 
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