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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan sektor publik semakin pesat seiring dengan adanya era baru 

dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dapat 

memberikan kewenangan lebih besar dalam bidang politik, pengelolaan keuangan 

daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan 

masyarakat. Sebagai perwujudan pembangunan daerah dan tata kelola keuangan 

daerah, landasan kerja pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Implementasi 

Pengelolaan keuangan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban 

keuangan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Ketentuan peraturan pemerintah tersebut dijabarkan dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

Menurut Mardiasmo (2002:4) sektor publik sering dinilai sebagai sarang 

inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. 

Dengan demikian pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi 

kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan 
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kelangsungan kesejahteraan masyarakat. Sehingga organisasi sektor publik harus 

memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Implementasi 

prinsip value for money diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik. Value 

for money merupakan prinsip pengelolaan anggaran sektor publik yang mendasar 

pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan afektivitas. Value for money 

dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil 

untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

(Mardiasmo, 2002:7). 

Berdasarkan penelitian Purnomo (2015) tentang “Penilaian Kinerja Berbasis 

Value For Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Tabanan” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan atas penerimaan pendapatan asli daerah 

tahun 2010-2013 berdasarkan variabel ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa, kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan 

jika dilihat dari kriteria ekonomi tahun anggaran 2010 sampai tahun 2013 

mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan dikategorikan sangat ekonomis karena 

tingkat rasio ekonominya berada di atas 100%. Ditinjau dari sudut efisiensi untuk 

Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2010 sampai tahun 2013 dikategorikan 

sangat efisien karena rasio efisiensinya kurang dari 60%. Ditinjau dari sudut 

efektivitasnya kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan untuk 

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 sampai tahun 2013 mengalami fluktuasi 

namun masih dikategorikan sangat efektif karena rasio efektivitasnya diatas 

100%.  
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Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten yang pendapatan asli daerahnya 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kabupaten Sidoarjo juga merupakan 

penyangga Kota Surabaya sehingga selalu dituntut untuk memberikan pelayanan 

publik yang lebih baik lagi. Dengan begitu pengukuran kinerja keuangan dengan 

konsep value for money di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat perlu 

dilakukan, guna untuk menilai apakah kinerja keuangan telah ekonomis, efisien, 

dan efektif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Daerah, sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

menyusun laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual. Laporan 

keuangan disusun berdasarkan gabungan dari laporan keuangan seluruh satuan 

kerja perangkat daerah dan informasi keuangan dalam pengelolaan kas daerah. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek yang diteliti 

dan analisis yang digunakan. Objek yang diteliti yaitu Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo. Analisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan total 

pengeluaran untuk menghitung rasio ekonomis dan total pendapatan untuk 

menghitung rasio efektivitas, sedangkan penelitian yang sekarang untuk 

menghitung rasio ekonomis dan rasio efektivitas tidak langsung berdasarkan pada 

total pendapatan dan pengeluaran tetapi lebih rinci berdasarkan pada pendapatan 

apa saja yang didapat dan pengeluaran apa saja yang telah dikeluarkan. Dari 

uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dengan Konsep Value For Money 

Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2016”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahannya 

adalah: “Bagaimana pengukuran kinerja keuangan dengan konsep value for money 

pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2016”? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuannya adalah untuk mengukur 

tingkat kinerja keuangan dengan konsep value for money pada Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2016. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada, maka manfaat penelitian ini 

diharapkan dapat: 

a. Menambah pengetahuan dalam memahami seberapa pentingnya pengukuran 

kinerja keuangan dengan konsep value for money. 

b. Meningkatkan mutu pelayanan publik. 

c. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan 

akuntabilitas publik. 

d. Menurunkan biaya pelayanan publik. 

e. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan pencapaian hasil 

(pendapatan) sesuai dengan atau melebihi target yang telah ditetapkan. 

f. Membantu mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan 

target kinerja sehingga dapat memperbaiki kinerja keuangan. 
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g. Memberikan tambahan informasi akademik mengenai pengukuran kinerja

keuangan dengan konsep value for money pada Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo. Dan juga dapat menjadi literatur bagi mahasiswa untuk penelitian

selanjutnya.


