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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu penilaian kinerja yang 

bertujuan untuk membantu pemerintah di sektor publik dalam menilai 

pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. 

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, 

pertama membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat berfokus pada 

tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan 

masyarakat. Ke dua untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan 

keputusan, yaitu didalam penggunaan ukuran kinerja sektor publik. Ke tiga 

adalah untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki 

komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2002:121). 

Pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah daerah dapat digunakan 

sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah 

pada masa yang akan datang, sebagai alat pengawasan bagi masyarakat 

terhadap kebijakan yang telah dipilih atas pelaksanaan anggaran daerah 

(Halim, 2002:12). Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai 

akuntabilitas organisasi pemerintah dalam menghasilkan pelayanan publik 

yang lebih baik. Akuntabilitas bukan hanya untuk menunjukkan bagaimana 

uang publik dibelanjakan. Akan tetapi, akuntabilitas yang dimaksudkan adalah 
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kemampuan untuk menunjukkan bagaimana uang publik itu dibelanjakan 

secara ekonomi, efisien, dan efektif. 

Semakin lama organisasi sektor publik kian pesat perkembangannya, 

baik pada tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi, hal tersebut 

mengakibatkan munculnya fenomena semakin menguatnya tuntutan 

akuntabilitas publik dan adanya transparasi dari pemerintah. Selain hal 

tersebut, timbul tuntutan baru yaitu agar organisasi sektor publik 

memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. 

Implementasi konsep value for money dapat memperbaiki akuntabilitas sektor 

publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep 

value for money pada organisasi sektor publik antara lain: (a) Meningkatkan 

efektivitas pelayanan publik; (b) Meningkatkan mutu pelayanan publik; (c) 

Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan 

terjadinya penghematan dalam penggunaan input; (d) Alokasi belanja yang 

lebih berorientasi pada kepentingan publik; (e) Meningkatkan kesadaran akan 

uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 

2002:7). 

Value for money merupakan tolok ukur dalam anggaran belanja suatu 

organisasi baik organisasi profit (swasta) maupun organisasi non profit (sektor 

publik) yang meliputi penilaian ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Efisiensi 

dan efektivitas anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam 

penyelenggaraan anggaran belanja suatu organisasi, agar dapat memberikan 

pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal. Dalam suatu organisasi apabila 
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menggunakan analisis value for money, indikator kinerja seharusnya 

menggambarkan suatu pencapaian tingkat pelayanan pada biaya ekonomi yang 

terbaik. Dalam arti, unit biaya yang terendah tidak selalu menggambarkan 

value for money yang terbaik (Bastian, 2001:335). 

Untuk membuktikan bahwa metode value for money penting dalam 

pengukuran kinerja sektor publik, berikut adalah salah satu penelitian yang 

dapat membuktikan pernyataan tersebut. Putra dan Wirawati (2015) 

menyatakan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan 

berdasarkan value for money untuk penerimaan PAD adalah baik. Baik berarti 

apabila dilihat dari segi ekonomis dan segi efektivitas, kinerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan untuk pemungutan PAD dari tahun 

2010-2013 sudah memenuhi syarat yaitu berada pada prosentase melebihi 

100%. Dilihat dari segi efisiensi, kinerja Dinas Pendapatan di Kabupaten 

Tabanan ini berada pada prosentase kurang dari 60%. 

Tantangan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas tertuju pada 

pengukuran kinerja sektor publik. pengukuran kinerja merupakan alat 

manajemen dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan 

akuntabilitas. Selain itu, pengukuran kinerja juga bisa dipantau dan dievaluasi 

pelaksanaan kinerja dan dibandingkan dengan rencana kerja serta dilakukan 

tindakan untuk memperbaiki kinerja pada periode berikutnya. Pada bulan Juni 

2012, tim koran Lawang Post memberikan saran kepada Bupati Malang agar 

dalam agenda perubahan APBD Tahun 2012 mendatang segera diadakan 

penertiban anggaran dengan meminimalisir alokasi anggaran tersebut. 
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Alasannya karena apabila pengeluaran SKPD dilakukan secara rasional dan 

sesuai asas kepatutan, maka akan menghasilkan penghematan dan dapat 

digunakan untuk keperluan yang lain. Oleh karena itu, muncul pertanyaan 

apakah kinerja Pemerintah Kabupaten Malang selama ini telah memenuhi 

kriteria?. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Malang Berdasarkan Metode Value for Money 

Tahun 2012-2015”. 

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

A. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang pada

tahun 2012-2015 berdasarkan rasio ekonomis?

B. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang pada

tahun 2012-2015 berdasarkan rasio efisiensi?

C. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang pada

tahun 2012-2015 berdasarkan rasio efektivitas?

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi rumusan masalah yang telah dibuat agar tidak meluas 

dan terfokus pada pokok permasalahan, maka perlu diberi batasan yaitu 



5 

 

 

 

mengenai analisis rasio dengan menggunakan metode value for money yang 

meliputi rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dimana sebagai salah satu alat 

untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Malang pada 

tahun anggaran 2012-2015. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah  Kabupaten Malang pada 

tahun 2012-2015 berdasarkan rasio ekonomi 

2. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah  Kabupaten Malang pada 

tahun 2012-2015 berdasarkan rasio efisiensi 

3. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah  Kabupaten Malang pada 

tahun 2012-2015 berdasarkan rasio efektivitas 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan masukan 

untuk peneliti selanjutnya, yaitu dalam mengadakan penelitian sejenis yang 

dapat dikembangkan agar menjadi sempurna. 


