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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Reviu Penelitian Terdahulu 

Purnomo (2015) melakukan penelitian 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. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja Dinas Pendapatan 

Kabupaten Tabanan jika dilihat dari kriteria ekonomi sangat ekonomis karena 

tingkat rasio ekonomi pada tahun 2013 berada di atas 100% yakni 106,65%. 

Ditinjau dari sudut efisiensi sangat efisien karena rasio efisiensi pada tahun 2013 

kurang dari 60% yakni 13,13%. Ditinjau dari sudut efektivitasnya kinerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan sangat efektif karena rasio efektivitas 

pada tahun 2013 diatas 100% yakni 152,70%. Dari tahun 2010-2013, setiap 

tahunnya selalu mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo 

di Kabupaten Tabanan berdasarkan value for maney kinerjanya sudah baik, karena 

telah memenuhi kriteria ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Sehingga dapat lebih 

menekan biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dan lebih memperhatikan 

pos-pos biaya yang tidak begitu diperlukan. 
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Sulastiningsih (2015) melakukan penelitian tentang “Pengukuran Kinerja 

Berbasis Value For Money Studi Pada SMP Negeri 2 Banjarnegara” 

penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan SMP Negeri 2 

Banjarnegara menggunakan metode value for money. Hasil penelitian menunjukan 

pengukuran kinerja sekolah berbasis value for money pengelolaan keuangan di 

SMP Negeri 2 Banjarnegara Tahun 2010/2011 diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tingkat ekonomis yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan tabel 

kriteria ekonomis kinerja keuangan berada pada kriteria kurang ekonomis. 

Tingkat efisiensi yang dicapai menunjukkan nilai 100 %, berdasarkan nilai kriteria 

efisiensi kinerja keuangan berada pada kriteria kurang efisien. Tingkat efektivitas 

yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan nilai kriteria efektivitas 

kinerja keuangan berada pada kriteria efektif. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sulastiningsih di SMP Negeri 2 Banjarnegara berdasarkan value for maney 

kinerjanya sudah cukup baik, namun pada tingkat ekonomis dan efisien kinerjanya 

masih perlu diperbaiki. Dengan begitu tingkat biaya yang dikeluarkan untuk 

malaksanakan suatu kegiatan lebih dihemat dan pengeluarannya harus sesuai 

dengan anggaran yang telah disusun, sehingga dapat memperbaiki kinerjanya 

berdasarkan value for money. 

Andriani (2013) melakukan penelitian tentang “Pengukuran Kinerja Dengan 

Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu” penelitian ini bertujuan 

untuk mengukur layanan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dengan 

menggunakan analisis dua data, yaitu rasio kinerja keuangan dan value for money. 

Berdasarkan pengukuran value for money, hasil penelitian dapat disimpulkan 
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bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu sudah baik karena telah memenuhi 

ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Rasio ekonomis pada tahun 2005 ekonomis, 

karena rasionya kurang dari 100% yakni 94,15%. Rasio efisiensi pada tahun 2005 

efisien, karena rasionya kurang dari 100% yakni 95,36%. Rasio efektifitas tahun 

2009 efektif,  karena hasil rasionya lebih dari 100% yakni 103,78. Penelitian yang 

dilakukan oleh Andriani di Kota Batu berdasarkan pengukuran value for maney 

kinerjanya sudah baik. 

Perbedaan antara ketiga penelitian diatas adalah terletak pada rasio 

ekonomisnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2015) perhitungan 

rasio ekonomisnya berdasarkan pada anggaran biaya dibandingkan dengan 

realisasi biaya sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulastiningsih 

(2015) dan Andriani (2013) perhitungan rasio ekonomisnya berdasarkan pada 

realisasi biaya dibandingkan dengan anggaran biaya. Sehingga dengan begitu 

kriteria tingkat ekonomisnya juga berbeda yaitu dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Purnomo (2015) jika tingkat ekonomisnya diatas 100% maka sangat 

ekonomis namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulastiningsih (2015) dan 

Andriani (2013) jika tingkat ekonomisnya diatas 100% maka tidak ekonomis. 

Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu jika peneliti terdahulu 

menggunakan total pengeluaran untuk menghitung rasio ekonomis dan total 

pendapatan untuk menghitung rasio efektivitas, maka peneliti yang sekarang 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. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung 

jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengertian terebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  

1) Perencanaan pengelolaan keuangan daerah, yang harus diperhatikan adalah 

penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator 

kinerja yang ingin dicapai. Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban 

kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.  

2) Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, kepala daerah selaku 

pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga 

pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya 

kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan 

daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan 

kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah 

dibawah koordinasi sekretaris daerah.  

3) Pelaporan dan pertanggungjawaban, dalam rangka pengelolaan keuangan 

daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan 

pertanggungjawaban berupa: 

a) Laporan Realisasi Anggaran  
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b) Neraca  

c) Laporan Arus Kas  

d) Catatan atas Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan 

keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.  

4) Pengawasan, pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b. Jenis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi: 

1) asas umum pengelolaan keuangan daerah; 

2) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; 

3) struktur APBD; 

4) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; 

5) penyusunan dan penetapan APBD; 

6) pelaksanaan dan perubahan APBD; 

7) penatausahaan keuangan daerah; 

8) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

9) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; 

10) pengelolaan kas umum daerah; 

11) pengelolaan piutang daerah; 

12) pengelolaan investasi daerah; 
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13) pengelolaan barang milik daerah; 

14) pengelolaan dana cadangan; 

15) pengelolaan utang daerah; 

16) pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; 

17) penyelesaian kerugian daerah; 

18) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; 

19) pengaturan pengelolaan keuangan daerah. 

2. Desentralisasi Fiskal 

Desentralisasi fiskal yakni memberikan kewenangan kepada daerah untuk 

mengelola keuangan daerahnya sendiri.  Daerah diberikan kewenangan dalam 

menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki.  

Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

 mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang 

pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber 

penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai 

daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping pemerintah pusat 

juga memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam pembiayaan 
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penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk mengatasi 

ketimpangan fiskal dengan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah lainnya. 

Untuk meminimilaisir ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah 

Pusat melalui dana transfer tersebut, daerah dituntut dapat mengoptimalkan 

kemampuannya dalam menggali potensi pendapatannya. 

3. Akuntabilitas Keuangan Daerah 

a. Pengertian Akuntabilitas Keuangan Daerah 

Menurut Mardiasmo (2002:20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak 

pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak 

dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas 

publik terdiri dari dua macam: 

1) Akuntabilitas Vertikal,  

2) Akuntabilitas Horisontal. 

b. Jenis-jenis Akuntabilitas 

Menurut Ihyaul Ulum (2005:40-42) akuntabilitas adalah suatu 

pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh 

masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan 

didalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Jenis-jenis akuntabilitas terdiri dari: 

1) Akuntabilitas Keuangan 
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Akuntabilitas keuangan merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan agar 

pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan 

penggunaannya sesuai dengan kegunaannya. Jadi penggunaan dana-dana publik 

harus sesuai dengan kegunaannya. 

2) Akuntabilitas Kinerja 

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran periodik 

c. Tipe-tipe Akuntabilitas 

Menurut Ihyaul Ulum (2005:43) terdapat 2 tipe akuntabilitas. Tipe-tipe tersebut 

yaitu sebagai berikut: 

1) Akuntabilitas Internal 

Akuntabilitas internal berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal 

penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas 

publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggung 

jawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil 

pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang 

perlu.  

2) Akuntabilitas Eksternal 

Akuntabilitas eksternal terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu 

organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima 

dan telah dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal 

dan lingkungannya. 
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4. Anggaran Sektor Publik 

a. Pengertian Anggaran Sektor Publik 

Menurut Mardiasmo (2002:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai 

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang 

dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau 

metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. 

b. Karakteristik Anggaran Sektor Publik 

Menurut Indra Bastian (2001:81) karakteristik anggaran sektor publik adalah 

sebagai berikut: 

1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 

2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa 

tahun. 

3) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai 

sasaran yang ditetapkan. 

4) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi 

dari penyusun anggaran. 

5) Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 

c. Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik 

Menurut Indra Bastian (2001:81) prinsip-prinsip anggaran sektor publik adalah 

sebagai berikut: 

1) Prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis, Penyusunan haruslah 

mencerminkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. 
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2) Prinsip disiplin anggaran, Setiap dinas hendaknya menggunakan secara efisien, 

tepat guna serta tepat waktu dalam mempertanggungjawabkannya. 

3) Prinsip Kemandirian, Mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan 

sesuai dengan potensi dalam rangka mengurangi ketergantungan pada 

organisasi lain (contohnya pemerintah daerah pada pemerintah pusat). 

4) Prinsip Prioritas, Pelaksanaan anggaran hendaknya tetap mengacu kepada 

prioritas utama pembangunan di daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah 

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 anggaran pendapatan dan 

belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

b. Unsur-unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Unsur-unsur anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut Halim 

(2002:16) adalah sebagai berikut: 

1) rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci, 

2) adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi 

biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya 

yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan 

dilaksanakan, 

3) jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, 

4) periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.  
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c. Prosedur Perencanaan dan Penyusunan APBD  

Perencanaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah) mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, secara garis besar sebagai berikut: 

1) Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, 

Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan 

terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila 

dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi 

menjadi tiga kategori yaitu: (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun; (2) Rencana 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah 

untuk periode 5 tahun; (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan 

perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari 

Rencana Strategi (Renstra) SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun, dan 

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rencana kerja tahunan SKPD. Proses 

penyusunan perencanaan di tingkat satker dan pemda dapat diuraikan sebagai 

berikut: SKPD menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi, 

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat 

indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyusunan Renstra-

SKPD dimaksud berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah 

daerah (RPJMD). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi 

pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan 

program kewilayahan. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD 
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yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan 

tahun-tahun sebelumnya. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 

prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan 

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemda maupun ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan 

Mei tahun anggaran sebelumnya. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala 

daerah. 

2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon 

anggaran sementara. 

Proses penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah 

adalah sebagai berikut: 

a) Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum 

APBD (RKUA). 

b) Penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang 

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.  

c) Kepala daerah menyampaikan RKUA tahun anggaran berikutnya, sebagai 

landasan penyusunan RAPBD, kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan 

bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

d) RKUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan 

pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD 

(KUA). 
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Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap 

program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Proses penyusunan dan 

pembahasan PPAS menjadi PPA adalah sebagai berikut: 

a) Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemda dan DPRD membahas 

rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan 

oleh kepala daerah. 

b) Pembahasan PPAS. 

c) Pembahasan PPAS dilaksanakan dengan langkah-langkah yaitu menentukan 

skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan, menentukan urutan 

program dalam masing-masing urusan, dan menyusun plafon anggaran 

sementara untuk masing-masing program. 

d) KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan 

DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh 

kepala daerah dan pimpinan DPRD. 

e) Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman 

penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman 

kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. 

3) Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 

Penyusunan anggaran dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu sebagai berikut: 

a) Pendekatan KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, 

dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam 
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perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan 

implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang 

dituangkan dalam prakiraan maju. 

b) Penganggaran terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana 

keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis 

belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada 

prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana dan untuk menghindari terjadinya 

duplikasi belanja. 

c) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilaksanakan dengan 

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan 

dari kegiatan dengan hasil kerja dan manfaat yang diharapkan termasuk 

efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 

4) Penyusunan rancangan perda APBD. 

RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara Kepala 

SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan sebagai dasar 

untuk penyiapan Raperda APBD. Raperda tentang APBD harus dilengkapi 

dengan lampiran-lampiran berikut ini : 

 Ringkasan APBD menurut urusan wajib dan urusan pilihan Ringkasan APBD 

menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, 

 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan, 

 Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, dan kegiatan, 
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 Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 

Negara, 

 Daftar jumlah pegawai per-golongan dan per-jabatan, 

 Daftar piutang daerah, 

 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, 

 Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, 

 Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset-aset lain, 

 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan 

dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, 

 Dafar dana cadangan daerah, dan, 

 Daftar penjaman daerah. 

Suatu yang harus diperhatikan yaitu sebelum disampaikan dan dibahas dengan 

DPRD, Raperda harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang 

bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah serta 

masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang direncanakan. 

5) Penetapan APBD 

Proses penetapan APBD melalui tahapan sebagai berikut : 

a) Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD. 

b) Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD. 

c) Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD. 
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d. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan satu 

kesatuan yang terdiri dari: 

1) Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas 

Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah 

dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. 

Pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan 

Nomor 02 terdiri dari: 

a) Pendapatan Asli Daerah 

1. Pendapatan pajak daerah, 

2. Pendapatan retribusi daerah, 

3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

b) Pendapatan Transfer 

1. Transfer pemerintah pusat – dana perimbangan, 

2. Transfer pemerintah pusat – lainnya,   

3. Transfer pemerintah provinsi. 

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah 

1. Pendapatan hibah, 

2. Pendapatan lainnya. 



22 
 

 
 

2) Belanja Daerah 

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah 

yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam 

satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

Daerah. Belanja daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan 

Nomor 02 terdiri dari: 

a) Belanja Operasi 

1. Belanja pegawai, 

2. Belanja barang, 

3. Belanja bunga, 

4. Belanja subsidi, 

5. Belanja hibah, 

6. Belanja bantuan sosial, 

7. Belanja bantuan keuangan. 

b) Belanja Modal 

1. Belanja tanah, 

2. Belanja peralatan dan mesin, 

3. Belanja gedung dan bangunan, 

4. Belanja jalan, irigrasi, dan jaringan, 

5. Belanja aset tetap lainnya, 

6. Belanja aset lainnya. 

c) Belanja Tak Terduga 
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1. Belanja tak terduga. 

d) Transfer 

1. Transfer bagi hasil ke provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa. 

3) Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 02 terdiri dari: 

a) Penerimaan Pembiayaan Daerah 

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, 

2. Penerimaan piutang daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, 

3. Penerimaan pengembalian dana bergulir. 

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

1. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, 

2. Pembayaran pokok utang. 

e. Fungsi Utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, APBD 

mempunyai 6 fungsi utama, yaitu:  

a. Fungsi Otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk 

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.  
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b. Fungsi Perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi 

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang 

bersangkutan.  

c. Fungsi Pengawasan, mengandung arti bahwa anggran daerah menjadi pedoman 

untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  

d. Fungsi Alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan 

untuk mengurangi penganggaran dan pemborosan sumber daya, serta 

meningkatkan efisiensi dan efiktivitas perekonomian.  

e. Fungsi Distribusi, mengandung arti bahwa kebutuhan anggaran daerah harus 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.  

f. Fungsi Stabilisasi, menandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi 

alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental 

perekonomian daerah. 

6. Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik 

a. Pengertian Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik 

Menurut Mardiasmo (2002:121) sistem pengukuran kinerja sektor publik 

adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai 

pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. 

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Menurut Mardiasmo (2002:121) Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan 

untuk: 
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1) Membantu memperbaiki kinerja pemerintahan yang berfokus pada tujuan dan 

sasaran program unit kerja. 

2) Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. 

3) Mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan. 

c. Mekanisme Penentuan Indikator Kinerja 

Menurut Mardiasmo (2002:127-128) ukuran kinerja mengacu pada penilaian 

kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian 

kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan 

indikasi-indikasi kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu 

diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Mekanisme 

untuk menentukan indikator kinerja membutuhkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Sistem perencanaan dan pengendalian.  

Meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan 

organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi 

dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi 

tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggungjawab. 

2) Spesifikasi teknis dan standarisasi.  

Ini digunakan sebagai ukuran kinerja kegiatan, program dan organisasi yang 

dijadikan sebagai standar penilaian. 

3) Kompetensi teknis dan profesionalisme.  

Personel yang memiliki kompetensi teknik dan professional merupakan 

jaminan dukungan dalam pekerjaan. 
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4) Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar.  

Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian reward dan punishment yang 

bersifat finansial. Sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber 

daya yang menjamin terpenuhinya value for money. Ukuran kinerja digunakan 

sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (alat pembinaan). 

5) Mekanisme sumber daya manusia.  

Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi 

stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi. 

d. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Menurut Ihyaul Ulum (2005:277) manfaat pengukuran kinerja sektor publik 

adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan pemahaman 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 membandingkan 

dengan target kinerja serta melakukan koreksi untuk memperbaiki kinerja. 

4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif 

atas pencapaian prestasi yang dikukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja 

yang telah disepakati. 

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. 
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8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. 

7. Value For Money 

a. Pengertian Value For Money 

Menurut Mardiasmo (2002:4) value for money merupakan konsep pengelolaan 

organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: 

1) Ekonomi,  

2) Efisiensi, dan  

3) Efektivitas.  

Menurut Mardiasmo (2002:5) secara skematis, value for money dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Value For Money 

 

 

 

 

 

 

b. Tiga Elemen Utama Value For Money 

1) Ekonomi 

Ekonomi yaitu pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada 

harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan inputvalue 

yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana 

Ekonomi Efisiensi Efektivitas 

Nilai Input (Rp) Input Output Outcome 
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organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan 

dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. 

2) Efisiensi  

Efisiensi yaitu pencapaian otput yang maksimum dengan input tertentu untuk 

penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi 

merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau 

target yang telah ditetapkan. 

3) Efektivitas 

Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 

ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome 

dengan output. 

Menurut Mardiasmo (2002:6) analisis value for money memerlukan data input 

dan output yang memadai karena value for money mempunyai kaitan erat dengan 

pengukuran output dan input. Input merupakan sumber daya yang digunakan 

untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas. Sedangkan output 

merupakan hasil yang dicapai dari suatu kebijakan, program dan aktivitas.  

c. Manfaat Implementasi Konsep Value For Money 

Menurut Mardiasmo (2002:7) value for money dapat tercapai apabila 

organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output 

yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manfaat implementasi 

konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain: 

a. Meningkatan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan 

tepat sasaran.  
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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 (public costs awareness) sebagai 

akar pelaksanaan akuntanbilitas publik. 

8. Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Value For Money 

Menurut Mardiasmo (2002:127) value for money merupakan inti pengukuran 

kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak 

dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara 

terintegrasi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-

sama.  

Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur output karena 

output yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa output yang berwujud 

(tangible output), tetapi kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud 

(intangible output).  

Menurut Mardiasmo (2002:132) ketiga pokok bahasan dalam value for money 

sangat terkait antara satu dengan yang lainnya. Ketiga pokok bahasan tersebut 

memiliki pokok bahasan yang berbeda-beda tetapi masih bisa saling berkaitan, 

yaitu: 

a. Ekonomi membahas mengenai masukan (input),  

b. Efisiensi membahas masukan (input) dan keluaran (output), dan  

c. Efektivitas membahas mengenai keluaran (output) dan dampak (outcome). 
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Hubungan dari ketiga pokok bahasan dalam value for money Menurut 

Mardiasmo (2002:132) dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Pengukuran Value For Money 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Mardiasmo (2002:133-134) pengukuran kinerja dengan menggunakan 

konsep value for money yaitu: 

a. Pengukuran Ekonomis 

Ekonomis (kehematan) yaitu pengukuran yang hanya mempertimbangkan 

masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relative. Perbandingan 

antara masukan yang terjadi (input) dengan nilai masukan yang seharusnya (nilai 

input).  

b. Pengukuran Efisiensi 

Efisiensi (daya guna) merupakan pencapaian keluaran (output) yang 

maksimum dengan masukan tertentu (input) atau penggunaan masukan terendah. 

Ekonomi 

(hemat) 

Efektivitas 

(berhasil guna) 

Efisiensi 

(berdaya guna) 

Nilai Input 

(Rp) 

Input Output Outcome Proses Tujuan 

Pengukuran Value For Money 

Cost Effectiveness 



31 
 

 
 

Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu 

organisasi. Efisiensi dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

c. Pengukuran Efektivitas  

Efektivitas (hasil guna) merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan 

target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan 

perbandingan outcome dan output. Outcome merupakan dampak suatu program 

atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan output merupakan hasil yang 

dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan.  

 Menurut Mardiasmo (2002:133-134) langkah-langkah pengukuran kinerja 

keuangan dengan konsep value for money dapat dilakukan dengan cara: 

a. Rasio Ekonomis 

 

 

Tabel 2.1 

Kriteria Ekonomis 

Rasio Ekonomis Kriteria Ekonomis 

100% - keatas Tidak ekonomis 

90% - 100% Kurang ekonomis 

80% - 90% Cukup ekonomis 

60% - 80% Ekonomis 

Kurang dari 60% Sangat ekonomis 

Sumber : Kepmendagri No.600.900-327 Tahun 1996 dalam Purnomo (2015) 

 

Rasio Ekonomis =  
Realisasi biaya 

Anggaran biaya
𝑥 100% 

Rasio Efisiensi =  
Output

Input
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b. Rasio Efisiensi 

 

 

Tabel 2.2 

Kriteria Efisiensi 

Rasio Efisiensi Kriteria Efisiensi 

100% - keatas Tidak efisien 

90% - 100% Kurang efisien 

80% - 90% Cukup efisien 

60% - 80% Efisien 

Kurang dari 60% Sangat efisien 

Sumber : Kepmendagri No.600.900-327 Tahun 1996 dalam Purnomo (2015) 

Menurut Halim (2002:129) kemampuan daerah dalam menjalankan tugas 

dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di 

bawah 100 persen. Sehingga semakin kecil rasio efisiensi, menggambarkan 

kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. 

c. Rasio Efektivitas 

 

 

Tabel 2.3 

Kriteria Efektivitas 

Rasio Efektivitas Kriteria Efektivitas 

100% - keatas Sangat efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup efektif 

60% - 80% Kurang efektif 

Kurang dari 60% Tidak efektif 

Sumber : Kepmendagri No.600.900-327 Tahun 1996 dalam Purnomo (2015) 

Rasio Efisiensi =  
Realisasi Biaya 

Realisasi Pendapatan
𝑥 100% 

Rasio Efektivitas =  
Realisasi Pendapatan

Anggaran Pendapatan
𝑥 100% 
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Menurut Halim (2002:129) kemampuan daerah dalam menjalankan tugas 

dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 

(satu) atau 100 persen. Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan 

kemampuan daerah yang semakin baik. 


