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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena kegagalan pengukuran kinerja sering muncul sebagai akibat 

dari belum adanya sistem pengukuran kinerja formal yang dapat 

menginformasikan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Para 

pengelola pemerintahan sering mempunyai anggapan bahwa ukuran 

keberhasilan suatu instansi pemerintah ditekankan pada kemampuan instansi 

tersebut dalam menyerap anggaran. Dengan kata lain, suatu instansi 

dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, 

walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program 

tersebut masih berada jauh di bawah target. 

Pengukuran kinerja saat ini belum sepenuhnya dilakukan secara cermat 

oleh pemerintah dearah padahal, apabila pengukuran kinerja digunakan secara 

tepat, maka akan mendukung pembuatan keputusan yang lebih baik. 

Terbatasnya sektor publik untuk mengukur kinerjanya bisa dipahami karena 

ini bukan perkara yang mudah. Diantaranya karena sedemikian kompleksnya 

lingkungan internal maupun eksternal sektor publik dan juga keterbatasan 

untuk menetapkan tujuan dan ukuran-ukuran kinerja, serta minim informasi 

yang membedakan outcome dan output.  Tantangan di atas sekaligus 

merupakan problem yang sering mengganggu perbaikan atau reformasi 

manajemen dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan.  
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Untuk itu harus ada tolak ukur keberhasilan yang ditekankan pada 

aspek input tanpa melihat tingkat output maupun dampaknya. Sehingga  

pertimbangkan dalam memperbaiki indikator keberhasilan suatu instansi 

pemerintah harus lebih mencerminkan kinerja sesungguhnya. Tingkat 

keberhasilan harus diukur tidak semata-mata kepada input dari program 

instansi tetapi lebih ditekankan kepada output, proses, manfaat, dan dampak 

dari program instansi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui suatu 

pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat 

dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya 

untuk mencapai hasil sesuai perencanaan yang dilakukan. 

Dalam menilai kinerja keuangan sektor publik diperlukan standar 

yang terukur dan jelas. Pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu 

sistem yang bertujuan membantu manajer publik dalam menilai pencapaian 

suatu strategi melalui financial dan non financial sehingga dapat membantu 

memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuatan 

keputusan serta mewujudkan pertanggung jawaban publik yang bersih dan  

merata.  

Konsep value for money sangat penting bagi pemerintah karena 

menekankan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisien dan efektifitas, 

serta keadilan dan pemerataan anggaran yang berarti penggunaan uang publik 

hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan 

dilakukan secara merata, Mahsun (2006:2). Ekonomi merupakan 

perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan 

moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat 
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meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari 

pengeluaran yang boros dan tidak produktif, Efisiensi merupakan 

perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target 

yang telah ditetapkan dan efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil 

program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas 

merupakan perbandingan outcome dengan output, Mardiasmo (2009:4). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2013) tentang 

pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah kota Kediri berdasarkan 

metode value for money pada tahun 2008-2010 menunjukan bahwa hasil 

perhitungan rasio dengan metode value for money secara keseluruhan sudah 

bisa dikatakan ekonomis, efisien, dan efektif. 

Untuk itu, penelitian  ini lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja 

keuangan pemerintah kabupaten Banyuwangi. Alasan pemilihan pemerintah 

kabupaten Banyuwangi dikarenakan kabupaten banyuwangi memiliki 

pendapatan daerah yang tinggi dan didukung oleh pariwisata yang 

berkembang sehingga dengan pendapatan yang tinggi tersebut dapat 

mengolah kinerja keuangannya dengan baik atau sebaliknya. Sehingga  

penulis mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja 

Keuangan Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi dengan menggunakan 

metode value for money”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya yaitu 

Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupatan Banyuwangi bila diukur 

dengan metode value for money ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja 

keuangan pemerintah kabupatan Banyuwangi dengan metode value for 

money. 

1.4 Manfaat Peneliti 

a. Manfaat Pemerintah Daerah 

Sebagai bahan evaluasi mengenai kinerja keuangan pemerintah kabupaten 

Banyuwangi guna perbaikan dan pengembangan kinerja. 

b. Manfaat Akademis 

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat 

dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan sektor publik, dan berguna 

juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian 

terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan metode value for money. 

 


