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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Arthasari (2011), meneliti mengenai pengukuran kinerja keuangan 

pemerintah kabupaten Megetan dengan menggunakan metode value for 

money, peneliti menyimpulakan hasil perhitungan rasio ekonomi menunjukan 

bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten Magetan dalam menghemat 

biaya sudah tercapai, hasil dari rasio ekonomi diatas 100%, hasil dari rasio 

efesiensi menunjukan bahwa kinerja pemerintah cukup efisien, hal ini bisa 

dilihat dalam tahun 2007 sampai 2009 rasio efiensi mengalami kenaikan dan 

penurunan. Sedangkan hasil perhitungan rasio efektifitas menunjukan hasil 

lebih dari 100%. 

Ayuningtyas (2013), meneliti mengenai pengukuran kinerja keuangan 

pemerintahan kota Kediri berdasarkan metode value for money, hasil 

penelitian menunjukan bahwa : 1) rasio ekonomi kinerja pemerintahan kota 

Kediri tahun 2008-2010 secara keseluruhan sudah ekonomis, hal ini 

dikarenakan nilai yang dicapai kurang dari 100% dengan rata-rata 

pertahunnya sebesar 88,41% yang artinya biaya yang terealisasi lebih kecil 

dari anggaran yang ditargetkan yang berakibat adanya sisa dana, hal ini 

disebabkan karena penentuan anggaran dan realisasi belanja atau pengeluaran 

pada pemerintah kota Kediri tepat, dimana kelebihan anggaran yang cukup 

besar disetiap tahunnya. 2) rasio efesiensi kinerja pemerintah kota Kediri 
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pada tahun 2008 sampai dengan 2010 sebesar 0,28% yang artinya efisien 

karena angka prosentasenya kurang dari 100%. Dan telah sesuai dengan 

peraturan menteri dalam negeri no. 29 tahun 2009 tentang pedoman 

penyusunan APBD bahwa target penerimaan pajak daerah tidak melebihi 5%. 

Hasil efisiensi pemerintah kota Kediri kurang dari 5% karena realisasi biaya 

kegiatan yang dilakukan pada pemerintah Kediri telah memenuhi target, hal 

ini disebabkan karena realisasi biaya kecil dibandingkan realisasi 

pendapatannya. 3) rasio efektifitas kinerja pemerintah kota Kediri secara 

keseluruhan pada tahun 2008-2010 sudah efektif dengan prosentase sebesar 

103,11% yang artinya angka prosentasenya melebihi angka 100%, hal ini 

disebabkan karena penentuan realisasi pendapatan pada pemerintah kota 

Kediri yang tepat atau disebabkan karena realisasi pendapatan lebih besar 

dari anggaran yang telah ditargetkan. 

Wiwik (2013), meneliti mengenai pengukuran kinerja keuangan sektor 

public dengan analisis value for money (studi kasus pada Pemerintahan 

Bojonegoro). Peneliti menyimpulkan bahwa perhitungan tingkat ekonomi, 

efisien dan efektifitas pada tahun 2008 sampai 2011 adalah tingkat ekonomi 

sebesar 89,70%, 90,17% dan 87,45%, dari hasil perhitungan tersebut 

menunjukan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

dalam menghemat biaya sudah tercapai hal ini ditunjukakan dengan semakin 

berkurangnya pos-pos yang tidak ekonomis dari tahun ke tahun. Tingkat 

efisiensi sebesar 3,82%, 1,99% dan 1,50%, dari hasil perhitungan tersebut 

menunjukan bahwa kinerja pemerintah sudah efisien. Meskipun jumlah 
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belanja meningkat, pemerintah mampu mengimbanginya dengan 

meningkatkan pendapatan terutama yang berasal dari PAD. Sedangkan 

tingkat efektifitas sebesar 101,08%, 98%, 104,34% dan 109,66%, dari hasil 

perhitungan tersebut menunjukan bahwa efektifitas tercapai karena 

optimalnya pemungutan yangdilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh 

pendapatan yang bersumber dari PAD.  

Wandari (2015), meneliti mengenai Pengaruh Akuntabilitas, 

Transparansi, Ketepatan Waktu Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja 

Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi  Pemerintah Di 

Kabupaten Buleleng. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  

akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  anggaran  

berkonsep  value  for  money  pada  Instansi Pemerintah  di  Kabupaten  

Buleleng.  (2)  transparansi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  

kinerja  anggaran  berkonsep  value  for  moneypada  Instansi  Pemerintah 

Kabupaten  Buleleng.  (3)  ketepatan  waktu  berpengaruh  positif  dan  

signifikan  terhadap kinerja  anggaran  berkonsep  value  for  money  pada  

Instansi  Pemerintah  di  Kabupaten Buleleng.  dan  (4)  pengawasan  internal  

berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  anggaran  berkonsep  

value  for  money  pada  Instansi  Pemerintah  di  Kabupaten Buleleng.  (5)  

akuntanbilitas,  transparansi,  ketepatan  waktu,  dan  pengawasan  internal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value 

for money. 
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Putri (2015), meneliti mengenai analisis kinerja keuangan dengan 

pendekatan value for moneypada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yaitu 

dengan pengukuran 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas).Hasil penelitian 

menunjukan untuk tingkat ekonomis selama 4 tahun terakhir mengalami 

peningkatan sebesar 102.27%, tetapi peningkatan yang terjadi membuat rasio 

tidak memenuhi standar ekonomis value for money. Tingkat efisiensi selama 

4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 107.69%, rasio berada di 

atas 100% sehingga untuk rasio efisiensi tidak memehuni standar efisien 

value for money. Rasio efektivitas selama 4 tahun terakhir sudah memenuhi 

standar sehingga menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah 

efektif dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, tetapi tetap 

diperlukan adanya peningkatan peningkatan pelayanan agar efektivitas 

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi lebih baik lagi. 

Persamaan peneliti sekarang dan peneliti terdahulu adalah sama-sama 

mengukur kinerja keuangan sektor publik dengan pendekatan value for 

money.Perbedaan dengan peneliti terdahulu terletak pada objek penelitian dan 

periode yang diteliti. 

 

2.2 Landasan Teori 

1. Akuntansi Sektor Publik  

a. Pengertian akuntansi sektor publik  

Menurut Bastian (2006), bahwa akuntansi sektor publik 

diidentifikasi sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang 
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diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga 

tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah 

daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada 

proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.  

Menurut Joedono (2000), sebagaimana dikutip Halim (2001), 

istilah sektor publik lebih tertujuh pada sektor Negara, usaha-usaha 

Negara, dan organisasi nirlaba Negara, sedangkan menurut Abdullah 

(1996) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sektor publik 

adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang 

dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak 

atau pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan 

keamanan. 

Menurut Ulum (2008:8), bahwa akuntansi sektor publik adalah 

sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif 

terutama yang bersifat keuangan dan entitas pemerintah guna 

pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang 

berkepentingan atas alternative arah tindakan.  

b. Ciri-Ciri Sektor Publik 

Organisasi nirlaba (sektor publik) atau organisasi yang tidak 

bertujuan untuk memupuk keuntungan memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 
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1) Sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak 

mengharapkan pembayaran kembali atau menfaat ekonomi yang 

sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 

2) Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk 

laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya 

tidak pernah membagikan kepada pendiri atau pemilik entitas 

tersebut. 

3) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, 

dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat 

dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut 

tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada 

saat likuidasi atau pembubaran entitas. 

c. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik 

Menurut Bastian (2006:19), bahwa secara teoritis akuntansi 

sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang 

lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen 

dibawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan 

tinggi, dan organisasi nonprofit lainnya. Dari berbagai diskusi yang 

telah dilakukan didapatkan : 

1) Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi yang 

menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan 

pertanggung jawaban ke masyarakat. Di Indonesia, akuntansi 

sektor publik mencakup bidang utama yakni : 
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a) Akuntansi pemerintah pusat. 

b) Akuntansi pemerintah daerah. 

c) Akuntansi parpol dan LSM. 

d) Akuntansi yayasan. 

e) Akuntansi pendidikan dan kesehatan: puskesmas, rumah sakit, 

dan sekolah. 

f) Akuntansi tempat peribadatan: masjid, gereja, vihara, kuil.  

2) Aktifitas yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditujukan 

unntuk memindahkan organisasi sektor publik ke sektor swasta. 

d. Tujuan Akuntansi Sektor Publik 

Glynn (1993), dalam Ulum (2008)  menyatakan bahwa tujuan 

akuntansi sektor publik adalah untuk : 

1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara 

tepat, efisien, dan ekonomis atau suatu operasi dan alokasi sumber 

daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait 

dengan pengendalian manajemen (management control); 

2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk 

melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan 

efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi 

wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk 

melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan 

penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas 

(accountability). 
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2. Pengukuran Kinerja  

a. Pengertian Pengukuran Kinerja  

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan 

pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan 

sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber 

daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa 

(seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan 

terpuaskan), hasil kegiatan dibangdingkan dengan maksud yang 

diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan 

(Robertson, 20102) dalam Mahsun (2006:25).  

Menurut Bastian (2006:274), bahwa kinerja merupakan 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Daftar apa yang 

ingin di capai terutama dalam perumusan skema strategis (strategis 

planning) suatu organisasi. 

Sementara menurut Ulum (2008:182), menyatakan bahwa 

pengukuran kinerja adalah cara untuk mempertahankan prestasi 

berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. 

Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam 

menentukan tingkat pencapaian tujuan. Ukuran kinerja membantu 

warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah 

setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-

pelayanan tersebut. 
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Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu system 

yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian 

suatu strategi melalui alat ukur financial dan nonfinansial (Mardiasmo 

2002:121). Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk 

memenuhi tiga maksud yaitu pengukuran kinerja sector public 

dimaksud untuk membantu memperbaiki kinerja pemmerintah, ukuran 

kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan 

pembuatan keputusan dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban 

publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. 

Menurut BPKP (2000) dalam Mahsun (2006: 33) cakupan 

pengukuran kinerja sektor publik harus mencapai item-item sebagai 

berikut: 

1) Kebijakan (policy) untuk membantu pembuatan maupun 

pengimplementasian kebijakan. 

2) Perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting) untuk 

membantu perencanaan dan pengangggaran atas jasa yang 

diberikan dan untuk memonitor perubahan terhadap rencana. 

3) Kualitas (quality) untuk memajukan standarisasi atas jasa yang 

diberikan maupun keefektifan organisasi. 

4) Kehematan (economy) untuk melakukan review pendistribusian 

dan kefektifan penggunaan sumber daya. 

5) Keadilan (equity) untuk menyakini adanya distribusi yang adil dan 

dilayani semua masyarakat. 
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6) Pertanggungjawaban (accountability) untuk meningkatkan 

pengendalian dan mempengaruhi pembuatan keputusan. 

b. Tujuan penilaian kinerja Di sektor publik. 

Berikut tujuan penilaian kinerja sektor publik menurut 

Mahmudi (2007), sebagaimana dikutip Noerdiawan dan Hertianti 

(2010). 

1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. 

Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk 

mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja 

berfungsi sebagai tonggak (milestone) yang menunjukan tingkat 

ketercapaian tujuan dan juga menunjukan apakah organisasi 

berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. 

Jika terjadi penyimpangan dari arah yang semestinya, pimpinan 

dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan dengan cepat. 

2) Menyediakan saran pembelajaran pegawai. 

Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematik dan 

terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan strategi organisasi serta mewujudkan visi dan 

misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan memperbaiki hasil 

dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya 

dengan tujuan organisasi. Pengukuran kinerja merupakan saran 

untuk pembelajaran pegawai tentang cara mereka seharusnya 

bertindak, serta memberikan dasar dalam perubahan perilaku, 
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sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai 

untuk mencapai kerja terbaik. 

3) Memperbaiki kinerja-kinerja berikutnya. 

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk 

perbaikan kinerja di masa mendatang. Penerapan sistem 

pengukuran kinerja bertujuan membentuk budaya berprestasi 

(achievement culture) didalam organisasi. 

4) Memberikan perkembangan yang sistematik dalam pembuatan 

keputusan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman 

(punishment), pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar 

sistematik bagi manajer untuk  memberikanreward (misalnya: 

kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi) atau punishment 

(misalnya: pemutusan kerja, penundaan promosi dan teguran). 

5) Memotivasi pegawai. 

Bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan pengukuran 

kinerja yang dihubungkan dengan manajemen konpensasi, 

pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward 

tersebut memberikan motivasi kepada pegawai untuk berkinerja 

lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh 

kompensasi yang tinggi.  

6) Menciptakan akuntabilitas publik. 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong 

terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukan 
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seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja 

finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar 

penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan 

dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. 

c. Manfaat Pengukuran Kinerja  

Menurut Ulum (2008:184), yaitu : 

1) Memberikan pemahan mengenai ukuran yang digunakan untuk 

menilai kinerja manajemen. 

2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan. 

3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan 

tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 

4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman 

(reward & punistment) secara objektif atas pencapaian prestasi 

yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah 

disepakaiti. 

5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam 

rangka memperbaiki kinerja organisasi. 

6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah 

terpenuhi. 

7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan 

8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 
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3. Value for Money 

a. Definisi Value for Money 

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi 

sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: 

ekonomi, efisiensi dan efektifitas. 

1) Ekonomi  

Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (input) tertentu pada 

harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input 

dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. 

Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik 

dapat meminimalisir input resources dengan menghindari 

pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Mardiasmo, 2009:4).  

2) Efisiensi  

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output di mana barang 

dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai 

output tertentu (Indra Bastian, 2006: 280). Efisiensi merupakan 

perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja 

atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009: 4).  

3) Efektivitas 

 Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, di mana 

efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, 

kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Indra Bastian, 2006: 280). Jika suatu organisasi 
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berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan 

telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu 

program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 

(Mardiasmo, 2009: 134). 

Dari uraian ketiga elemen tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 

(1) ekonomi terkait dengan input, (2) efisiensi terkait dengan 

input dan output, dan (3) efektivitas terkait dengan output dan 

tujuan. 

b. Manfaat Implementasi Value for Money 

Penerapan konsep Value for Money dalam pengukuran 

kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat 

bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang 

dikehendaki dalam pelaksanaan Value for Money pada organisasi 

sektor publik yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan 

alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan 

sumber daya, dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan 

sasaran (Mardiasmo 2009: 130).  

Manfaat lain dari implementasi konsep Value for Money antara lain:  

1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti 

pelayanan yang diberikan tepat sasaran.  

2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.  

3) Menurunkan biaya pelayanan publik. 
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4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan 

publik.  

5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public 

costsawareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik 

(Mardiasmo 2009: 7).  

Dari berbagai manfaat yang disebutkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan Value for Money dalam pengukuran 

kinerja organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi 

pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat 

dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu 

pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang 

ekonomis dan efisien. 

c. Konesp Value for moneypada pengukuran kinerja 

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat dilakukan 

dengan 4 pendekatan, yaitu analisis anggaran, analisis rasio laporan 

keuangan, blanced scorecard method, pengukuran value for money. 

Value for money merupakan inti pengukuran pada organisasi 

pemerintah yang mempunyai tiga konsep, dalam pengembangan 

indikator kinerja yang bisa mengukur tingkat ekonomi, efisiensi dan 

efektivitas. Sehingga value for money sangat penting untuk menilai 

tingkat kinerja dalam pemerintah (Mahsun : 2006). 

Halim (2012), menyatakan bahwakonsep value for money 

merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektifitas, dan 
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afesiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi. Konsep value for 

money (VFM) adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor 

publik sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja 

sektor publik.VFM juga mengandung arti sebagai penghargaan 

terhadap nilai uang. Hal ini berarti setiap nilai rupiah harus dihargai 

secara layak dan digunakan sebagaimana mestinya Mahmudi (2007). 

Selain konsep VFM, terdapat juga pendekatan yang lebih baru dalam 

manajemen kinerja sektor publik yaitu konsep best practice atau best 

value yang merupakan peluasan dari konsep VFM. 

d. Langkah-Langkah Pengukuran value for money 

Mahsun (2009:186-188) berikut ini adalah Langkah-Langkah 

Pengukuran value for money: 

1) Pengukuran Ekonomi  

Mengukur tingkat kehematan dari seluruh pengeluaran yang 

dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi 

memerlukan data-data pengeluaran dan realisasinya. Berikut 

formula untuk mengukur tingkat ekonomi: 

Ekonomi  = %100
Re


npengeluaraAnggaran

npengeluaraalisasi
   

  Kriteria ekonomi adalah: 

a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti 

ekonomis 

b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x=100%) berarti 

ekonomis berimbang 
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c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti tidak 

ekonomis 

2) Pengukuran efisiensi  

 Mengukur tingkat input organisasi sektor publik terhadap  

tingkatoutput sektor publik. Pengukuran efisiensi memerlukan 

data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Berikut ini 

adalah formula untuk mengukur efisiensi: 

Efisiensi = %100
tanRe

Re


pendapaalisasi

belanjaalisasi
    

Kriteria ekonomi adalah: 

a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti 

efisien. 

b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x=100%) berarti 

Efisienberimbang. 

c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti tidak 

Efisien. 

3) Pengukuran Efektivitas 

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik 

terhadap target pendapatan sektor publik. Pengukuran efektivitas 

memerlukan data realisasi pendapatan. Anggaran dan target 

pendapatan. Berikut formula untuk mengukur efektivitas: 

Efektivitas =  %100
tanRe

tan


pendapaalisasi

penapaAnggaran
  

  



22 
 

 

Kriteria ekonomi adalah: 

d) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti tidak 

efektif. 

e) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x=100%) berarti 

efektif berimbang. 

f) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti efektif. 

 

4. Anggaran Sektor Publik 

a. Pengertian Anggaran Negara 

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan 

dalam bentuk rrencana perolehan pendapatan dan belanja dalam 

satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran 

public merupakan suatu dokumen yang yang menggambarkan 

kondisi keungan dari suatu organisasi yang meliputi informasi 

mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Menurut John F. Due 

(1975) adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaraan dan 

penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di 

masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang 

sungguh-sungguh terjadi di masa lalu. 

Berdasarkan pengertian anggaran negara sebagaimana di atas, 

maka melalui anggaran negara tidak hanya dapat diketahui besarnya 

rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode 

dimasa depan, akan tetapi juga dapat diketahui mengenai penerimaan 
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dan pengeluaran negara yang sunggguh-sungguh terjadi di masa 

yang lalu. Sehinngga, secara lebih terinci dapat pula dinyatakan 

bahwa: 

1) Anggaran Negara adalah gambaran dari kebijaksaan pemerintah 

yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi baik 

kebijaksaan pengeluaran pemerintah suatu periode dimasa depan 

maupun kebijaksanaan penerimaan pemerintah untuk menutup 

pengeluaran tersebut. 

2) Disamping mengungkapkan kebijaksaan pemerintah untuk suatu 

periode dimasa depan dari anggaran negara dapat diketahui pula 

realisasi pelaksaan kebijaksaan pemerintah dimasa yang lalu. 

3) Sehingga melalui anggaran negara dapat diketahui tercapai atau 

tidaknya kebijaksaan yang ditetapkan pemerintah dimasa yang 

lalu, serta maju atau mundurnya kebijaksaan yang hendak 

dicapai pemerintah dimasa yang akan dating. 

b. Fungsi Angggaran Sektor Publik 

Fungsi anggaran sektor publik adalah sebagai berikut: 

1) Anggaran negara berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah 

dalam mengelola negara untuk suatu periode dimasa mendatang. 

2) Anggaran juga berfungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat 

terhadap kebijaksaan yang telah dipilih pemerintah karena 

sebelum anggaran negara dijalankan harus dapat persetujuan 

DPR terlebih dahulu. 
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3) Anggaran mempunyai fungsi sebagai alat pengawas bagi 

masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan 

kebijaksaan yang telah dipilihnya karena pada akhirnya anggaran 

harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah 

kepada MPR.  

Secara umum menurut Ritongga (2001) ada tiga tugas 

penting yang harus diupayakan pemerintah dalam mengelola 

anggaran Negara yaitu: 

1) Melakukan upaya mobilitas dana sebesar-besarnya untuk 

kegiatan yang bersifat investasi dengan mengutamakan sumber 

dana dari dalam negeri secara berkesinambungan serta 

mengurangi ketergantungan terhadap dana dari luar negeri. 

2) Menggunakan anggaran dengan seefektif dan seefisien mungkin 

sehingga memperolah hasil yang optimal melalui alokasi dana 

yang tepat arah dan tepat sasaran sesuai prioritas yang 

ditetapkan dalam program pembangungan nasional. 

3) Memfungsikan anggaran negara sebagai sarana perekat bangsa 

dengan alokasi dana yang mendukung tumbuhnya demokrasi 

ekoonomi melalui perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) anggaran sektor publik 

mempunyai beberapa fungsi utama yaitu pertama, sebagai alat 

perencanaan, kedua sebagai alat pengendalian dan ketiga sebagai alat 

kebijakan fiscal. Keempat sebagai alat politik.kelima sebagai alat 
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koordinasi dan komunikasi. Keenam sebagai alat penilaian kinerja. 

Ketujuh sebagai alat motivasi dan kedelapan sebagai alat menciptakan 

ruang publik.  

c. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik 

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi: 

1) Otoritas oleh legislatif  

Anggaran publik harus mendapatkan otoritas dari legislative 

terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan 

anggaran tersbuut. 

2) Komprehensif 

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan 

pengeluaraan pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non 

budgeting pada dasarnya menyalahi prinsip dasar yang bersifat 

komprehensif. 

3) Keutuhan anggaran 

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun 

dalam dana umum. 

4) Nondiscretionary appropriation 

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus di manfaatkan 

secara ekonomis, efisiensi dan efeektif. 

5) Periodik 

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik dapat bersifat 

tahunan maupun multi tahunan. 
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6) Akuarat 

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang 

tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai 

kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta 

dapat mengakibatkan munculnya underestimasi pendapatan dan 

overestimasi pengeluaran. 

7) Jelas 

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan 

tidak membinggunkan. 

8) Diketahui publik 

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. 

d. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik 

Anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah 

(APBN/APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, 

memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang 

program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan rakyak, dan bagaimana program-

program tersebut dilayani. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran 

tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan 

anggaran mempunyai empat tujuan yaitu: 

1) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan 

meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan 

pemerintah. 
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2) Membantu menciptakan efesiensi dan keadilan dalam 

menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritas. 

3) Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas 

belanja. 

4) Meningkatkan transfaransi dan pertanggungjawaban pemerintah 

kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas. 

Faktor dominan yang terdapat dalam proses pengganggaran adalah: 

5) Tujuan dan target yang hendak dicapai. 

6) Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki 

pemerintah) 

7) Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. 

8) Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti 

munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, 

perubahan sosial dan politik, bencana alam dan sebagainya. 

 


