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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam melakukan sebuah penelitian, penting kaitannya memberikan batasan 

pengertian yang relevan sebagai dasar dan penentu arah pembahasan lebih lanjut. 

Batasan pengertian tersebut disesuaikan berdasarkan ruang lingkup tema 

penelitian yang diangkat. Berikut penguraian mengenai batasan pengertian yang 

dimaksud akan dipaparkan dalam bab ini. 

A. EFEKTIVITAS 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran 

yang teah ditetapkan oleh sebuah organisasi, kegiatan atau program. Kata efektif 

berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang 

dapat dilakukan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan dalam 

pencapaian tujuan. Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal 

dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. 

Sebagaimana penerapannya dalam ilmu administrasi ataupun manajemen bahwa 

efektifitas diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian 

terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Efektivitas selalu terkait dengan 

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah 

dicapai21.Pendapat tersebut sejalan dengan efektivitas menurut Soewarno (2002) 

yang dapat diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapaianya sasaran yaitu 

                                                             
21Setiawan, Hendrik, 2014, Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan(Studi Eksplanatif Tentang 
Efektivitas Kegiatan Orientasi PerpustakaanTerhadap Pemanfaatan Layanan Pada Perpustakaan 
Universitas AirlanggaSurabaya), Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol 3, no 1, Januari, hlm. 5 
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tujuan yang telah ditentukan sebelumnya22. Lebih lanjut menurut Mahmudi, 

efektivitas diartikan sebagai sebuah hubungan antara output  dengan tujuan, 

semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin 

efektif pula organisasi, kegiatan atau program23. Efektivitas berfokus kepada 

outcome (hasil guna), sebuah organisasi, program atau kegiatan dapat dikatakan 

efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. 

Berikut siklus hubungan  efektivitas.  

Gambar 2. 1  

Hubungan Efektifitas 

  OUTCOME 

EFEKTIVITAS =  

    OUTPUT 

Sumber: Mahmudi24 

Berdasarkan siklus diatas, mengindikasikan bahwa proses berlangsungnya 

efektivitas kemudian dapat dikatakan menggambarkan seluruh siklus input, 

process dan output. Keseluruhan proses tersebut mengacu kepada hasil guna dari 

suatu organisasi, kegiatan atau program yang menyatakan sejauhmana tujuan telah 

dicapai, serta ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target-targetnya. 

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau 

target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian usaha 

atau hasil pekerjaan tersebut yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau 
                                                             
22 Aprilia, Santi Nurina., Wijaya, Andi Fefta., & Suryadi, 2014, Efektivitas Website Sebagai 
Media E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pda 
Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, vol.7, no.3, 
hlm. 130. 
23 Mahmudi, 2005, op.cit, hlm. 93 
24ibid, hlm. 93 
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pekerjaan yang dilakukan tidak dengan apa yang direncanakan, maka tidak dapat 

dikatakan efektif.  

Tujuan dari pengukuran efektivitas sendiri adalah untuk mengetahui 

gambaran tingkat keberhasilan dan keunggulan dalam mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi. 

Sebagaimana beragamnya kepentingan dari orang banyak, dikarenakan tujuan 

terbentuknya organisasi, kegiatan atau program adalah untuk mendatangkan 

sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat atau pihak yang terlibat didalamnya. 

Jika hasil yang didapat sebaliknya, maka perlu dilakukan kajian evaluasi untuk 

menentukan indikasi yang menyebabkan afektif organisasi, kegiatan atau 

program. Sehingga tingkat kegagalan dapat ditekan semaksimal mungkin dengan 

melakukan beragam perbaikan guna meminimalisir kerugian yang dapat terjadi. 

Efektivitas dapat dilihat dari beberapa sudut pandang dan dapat dinilai 

dengan berbagai cara serta memiliki kaitan yang erat dengan efisiensi. Namun 

dalam pengertiannya memiliki makna yang berbeda. Disebutkan bahwa efektivitas 

(hasil guna) ditekankan pada efeknya dan kurang memperdulikan pengorbanan 

yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Sedangkan 

efisiensi (daya guna), penekananya disamping hasil yang diinginkan, namun juga 

memperhitungkan besanya pengorbanan untuk mencapai tujuan tersebut25. Dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas menekankan pada hasil atau efek dalam mencapai 

tujuan, sedangkan efisien lebih kepada pemanfaatan sumber daya dalam mencapai 

                                                             
25 Syamsi Ibnu, 1988, Pokok-Pokok  Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 2 
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tujuan diantaranya mencakup perihal angaran, waktu, tenaga, alat, dan cara atau 

metode guna pelaksanaanya dapat terjadi tepat waktu.  

Dalam sebuah organisasi pentingnya melakukan pengukuran efektivitas 

telah menjadi keharusan dalam penilaian kinerja organisasi. Dengan mengukur 

tingkat efektivitas suatu kegiatan atau program yang direncanakan sebelumnya, 

maka akan diketahui efek yang ditimbulkan bagi organisasi atas pelaksanaan 

program atau kegiatan. Oleh karenanya untuk meningkatkan kinerja organisasi 

unsur-unsur evaluasi guna mengetahui tingkat keefektifan program atau kegiatan 

harus selalu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh program atau 

kegiatan yang dilakukan akan berimbas kepada kelangsungan hidup organisasi  itu 

sendiri.  

Sebagaimana dalam mengetahui tingkat efektivitas suatu organisasi 

ditentukan dengan keberhasilan manajemen organisasi dalam mengelola sumber 

daya dan program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun untuk 

mengukur efektivitas suatu kegiatan atau program adalah dengan memperhatikan 

beberapa indikator26dibawah ini yang telah dihubungkan dengan program E-VB:  

1. Pemahaman program, indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauah 

mana pengguna memahami tentang perngoperasian program pada sistem 

E-VB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten 

Banyuwangi.  

                                                             
26Sutrisno,Edy, 2007, Budaya Organisasi,  Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm 125-126. 
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2. Tepat sasaran, indokator ini digunakan untuk mengukur tingkat 

kesesuaian penggunaan program terhadap kebutuhan Pemerintah Desa 

akan upaya pengelolaan keuangan desa yang lebih mudah dan aman. 

3. Tepat waktu, penggunan indicator ini menjelaskan tentang perencanaan 

waktu kegiatan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

4. Tercapaianya tujuan program, indicator ini digunakan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan keuangan desa 

melalui E-VB terhadap tujuan pembuatan sistem E-VB yakni untuk 

mempermudah Pemerintah Desa di dalam pengelolaan keuangan desa 

yang semakin besar di Kabupaten Banyuwangi. 

5. Perubahan nyata, indicator ini digunakan untuk melihat akibat dari 

penggunakan sistem E-VB di dalam pengelolaan keuangan desa  sebelum 

dan sesudah penerapannya. 

Berdasarkan indikator efektivitas program diatas dapat dijadikan acuan 

untuk melihat seberapa besar tingkat efektivitas sistem E-VB yang dapat memberi 

pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Keadaan tersebut 

didasarkan kepada kebutuhan sektor pemerintah dalam menunjang peningkatan 

kualitas pengelolaan keuangan. Sebagaimana segala bentuk urusan dan tugas 

pemerintahan kini semakin dipermudah dengan penggunaan jasa layanan 

informasi berbasis internet. Sehingga pertukaran data dan informasi di kalangan 

organisasi pemerintahan akan semakin cepat, mudah dan aman. Oleh karena itu, 
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aparatur pemerintahan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan 

yang sedang terjadi, tidak terkecualai perihal pengelolaan keuangan secara online. 

Pengelolaan keuangan berbasis online (dalam jaringan) menjadi inovasi 

baru dalam upaya pemerintah mempermudah pengelolaan keuangan serta 

pengawasan dan pengendalian keuangan. Inovasi penganggaran online tersebut 

juga telah diterapkan oleh Kabupaten Banyuwangi dengan sasaran program adalah 

Aparatur  Pemerintah Desa. Program perbaikan kualitas pengelolaan keuangan 

sektor desa tersebut diberi nama e-village budgeting. Kemudian untuk melihat 

seberapa besar pengaruh sistem tersebut terhadap peningkatan kualitas kinerja 

pemerintah desa, dalam hal ini perlu kaitanya menilai efektivitas program 

terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintaha Desa yang selama ini 

dilakukan dengan cara konvensional dengan minim pengawasan.  

Dalam konteks efektivitas program aplikasi e-village budgeting, hasil yang 

diharapkan akan mampu mengetahui dampak yang akan dirasakan pemerintah 

desa terkhusus perihal pengelolaan keuangan desa dengan sumber pendanaan 

yang semakin meningkat. Terlebih jika volume data yang diolah cukup besar, 

pengolahan dengan menggunakan sistem aplikasi ini diharapkan mampu 

memberikan kemudahan, dikarenakan dengan sistem komputerisasi pergerakan 

keuangan desa dapat dilakukan secara otomatis dengan penyajian informasi yang 

cepat dan dengan kecermatan yang tinggi. Oleh karena itu pengukuran efektivitas 

di atas perlu kaitannya dilakukan dalam menentukan output berdasarkan outcome 

sebagai keberlanjutan dari penerapan sistem E-VB tersebut. 
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B. E- GOVERNMENT 

 Electronic government(e-gov) didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan 

dan pendayagunaan telematika yang dimanfaatkan oleh aparatur pemerintahan 

guna memenuhi prosedur pelayanan yang efektif dan efisien. Dalam prakteknya, 

pemanfaatan e-Government dapat digunakan untuk memperpendek jarak dan 

mempermudah hubungan antar organisasi pemerintah, sektor swasta dan 

masyarakat. Sebagaimana menurut Sa’id bahwa e-government adalah aplikasi 

teknologi informasi dan komunikasi dalam dan pihak luar untuk meningkatkan 

performance pemerintah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat akan 

peningkatan kualitas pemerintahan27. 

Berdasarkan definisi diatas, e-government merujuk kepada penggunaan 

teknologi informasi di lingkungan pemerintahan atau lembaga publik. Diantara 

fungsi penerapannya adalah untuk meningkatkan produktivitas kinerja 

pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara 

lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan 

menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab serta 

transparan kepada masyarakat. Dengan demikian akan tercipta tatanan 

kepemerintahan yang lebih baik dengan harapan dapat meningkatkan mutu 

pelayanan kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat 

meningkat. 

 Pada dasarnya penggunaan e-government memiliki beberapa manfaat, 

diantaranya yakni, (1) memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para 

                                                             
27 Said, Mas’ud, 2012, Birokrasi di Negara Birokratis, UMM Press, Malang, hlm. 214. 
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stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri); (2) meningkatkan 

transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; (3) 

mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang 

dikeluarkan pemerintan maupun  stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas 

sehari-hari; (4) memberikan peluang bagi pemerintah untuk memberikan sumber-

sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan berbagai pihak yang 

berkepentinga; (5) menciptakan lingkungan masyarakat baru yang berwawasan 

global (komunitas intelektual teknologi informasi); (6) memberdayakan 

masyarakat dan pihak lain sebagai mitra pemerintahan dalam proses pengambilan 

kebijakan publik secarac merata dan demokratis28. 

Beranjak dari manfaat yang didapat dari penerapan e-government, maka 

konsep pengembangan e-government menentukan prioritas keberhasilan 

penerapan e-government suatu lembaga pemerintah, yakni menyangkut hubungan 

antar organisasi pemerintah (Government to Government/G2G),Government to 

Business (G2B) dan Government to Citizen (G2C).  Terdapat beberapa elemen 

sukses penentu keberhasilan penerapan e-government sebagaimana dikutip dari 

Indrajit (2004), menjabarkan empat elemen sukses berdasarkan hasil kajian dan 

riset dari Harvard JFK School of Government, adalah sebagai berikut29: 

Tabel 2.1  
Elemen Sukses Manajemen E-Government 

No. Elemen 
Sukses 

Indikasi Keterangan 
 

                                                             
28 Indrajit, Richardus Eko, 2002, Electronic Governmnet: Strategi Pembangunan dan 
Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Digital, Yogyakarta: Andi, hlm. 5  
29 Angguna, Yordhana Putra, dkk, 2015, Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan 
Publik Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Malang, Jurnal Administrasi Publik, vol 3, no 1, hlm. 
82-83. 



33 
 

1. Support Adanya 
“political 
will”  dalam 
menerapkan 
e-
government  

- Menjadikan konsep e-government sebagai kunci 
sukses dalam mencapai visi dan misi organisai 

- Pengalokasian sumber daya  disetiap tatanan 
pemerintahan 

- Pembangunan infrastruktur dan suprastruktur 
yang memadai 

- Sosialisasi tentang konsep  e-government secara 
merata 

2. Capacity Adanya 
unsur 
kemampuan 
dan 
keberdayaan 
daya 
pendukung 

- Ketersediaan sumber daya yang cukup, terutama 
sumber daya finansial 

- Ketersediaan fasilitas teknologi informasi yang 
memadai 

- Ketersediaan SDM yang berkompetensi di 
bidang IT 

3 Value Manfaat 
yang di 
dapat  

- Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas 
kinerja bagi pemerintah 

- Peningkatan intelegency dan kemudahan 
penerimaan pelayanan bagi masyarakat 

- Mengurangi biaya administrasi, relasi dan 
interaksi yang dikeluarkan pemerintah 

4.  Local 
Culture 

Komitmen 
menuju 
kebaharuan 

- Kemampuan memasyarakatkan media teknologi 
informasi (e-government) kepada masyarakat 

- Ketersediaan dan kesiapan masyarakat 
menerima media teknologi informasi (e-
government) dalam pemenuhan kebutuhan  

- Tingkat interaksi atau responsibilitas antar 
pemerintah dan  masyarakat 

 

Keterkaitan diantara keempat elemen tersebut membawa pengembangan 

pesat konsep administrasi pemerintahan yang sebelumnya bersifat konvensional 

dengan penggunaan komputer yang terbatas menjadi lebih terintegrasi dalam 

jaringan (daring). Sehingga untuk saat ini pemanfaatan komputerisasi telah 

terhubung secara online yang semakin memudahkan dalam proses pelaksanaan 

maupun pengawasan program.  

Sebagaiman bentuk perwujudan e-government bidang pengelolaan keuangan 

di tingkat desa yang disebut e-village budgeting, dimaksudkan untuk mewujudkan 
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akuntabilitas penganggaran desa dengan memanfaatkan media elektronik untuk 

memudahkan pelaksanaan dan pengawasan keuangan desa.Sistem aplikasi 

tersebut dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terhubung 

langsung dengan instansi pemerintahan terkait. Berdasarkan Peraturan Bupati 

Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di 

Wilayah Kabupaten Banyuwangi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4), 

menjelaskan bahwa Electronic Village Budgeting yang selanjutanya disebut EVB 

adalah sistem aplikasi tehnologi informasi yang berbasis website tentang 

pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah 

Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan 

dan pelaporan keuangan desa.  

Masih dalam peraturan yang sama pada Pasal 48 ayat (2) Bab IV yaitu 

Pembinaan dan Pengawasan, bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa 

dilakukan melalui aplikasi EVB (e-Village Budgeting) yang terintegrasi di dalam 

website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, serta pada ayat (4) yang 

menerangkan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana ayat (2) dilakukan dalam 

penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah dari Kabupaten kepada Desa.  

Proses penerapan e-village budgeting tersebut meliputi tiga proses yakni, 

perencanaan, tata kelola dan evaluasi. Keseluruhan proses penerapan e-village 

budgeting meliputi besaran input berupa dana pendapatan yang diterima desa 

yang kemudian diselaraskan dengan program yang akan dijalankan dalam tahap 
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pemrosesan, setelah keseluruhan dana terpakai untuk berjalannya program 

kebijakan, maka tahap evaluasi bisa dijalankan. Dalam proses evaluasi akan 

memaparkan tentang keseluruhan hasil dari penerapan e-village budgeting tentang 

tingkat keberhasilan pemanfaatan keuangan desa dalam laporan realisasi 

APBDesa. 

C. MANAJEMEN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

Kinerja (performance) atau yang disebut prestasi kerja merupakan hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Dapat dikatakan jika kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai dalam periode 

tertentu dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fletcher dalam Armstrong dan Baron 

(2004) yang mengatakan manajemen kinerja sebagai berkaiatan dengan 

pendekatan menciptakan visi bersama tentang maksud dan tujuan organisasi, 

membantu karyawan memahami, dan mengenal bagiannya dalam memberikan 

kontribusi dan dalam melakukannya, mengelola dan meningkatkan kinerja baik 

individu maupun organisasi30. 

Dalam mewujudkan  tercapaianaya sasaran dan tujuan organisasi 

pemerintahan, peran manajemen kinerja instansi pemerintahan sebagai suatau 

sistem yang membutuhkan proses yang sistematis untuk mencapai kinerja yang 

optimal. Dalam  penerapannya, terdapat siklus  manajemen  kinerja yang dibagi 

                                                             
30Wibowo, 2011, Manajemen Kinerja, ed. 3, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 81-87 
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ke dalam beberapa tahap, yaitu; a) perencanaan kinerja; b) implementasi; c) 

pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja; d) pelaporan kinerja; e) audit kerja. 

 Untuk dapat mencapai kinerja yang optimal,  penting kaitannya melakukan 

pengukuran kinerja. Tujuan dari pengukuran kinerja adalah adalah untuk 

mengetahui prestasi kienrja secara obyektif dalam suatu periode tertentu. 

Pengukuran kinerja yang berkelanjutan akan memberikan umpan balik secara 

berkala, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai 

keberhasilan di masa mendatang. Ada tiga konsep yang dapat dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu31:  

1. Responsivitas, yaitu menggambarkan kemampuan organisasi publik 

dalam menjalankan misi dan tujuannya adalah untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

2. Responsibilitas, yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan 

sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan 

kebijakan secara implisit maupun eksplisit. 

3. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik yang diharapkan dari masyarakat, bisa berupa 

penilaian dari wakil rakyat, pejabat dan masyarakat. 

                                                             
31Moeheriono, 2012, Indikator Kinerja Utama (IKU): Perencanaan Aplikasidan Pengembangan, 
Rajawali Pers, Jakarta, hlm.162-163. 
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Adapun untuk meningkatkan kualats kinerja organisasi dimulai dari 

individu masing-masing. Menurut  Prawirosentoso (1999), factor-faktor yang 

memperngaruhi kinerja karyawan adalah sebagai berikut32: 

1. Efektivitas dan efisiensi 

Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, baik buruknya kinerja 

diukur oleh efektivitas dan efisiensi atas program/kegiatan yang 

dilakukan.Dapat dikatakan efektif apabila program/kegiatan dapat 

mencapai tujuan yang telah direncanakan organisasi sebelumnya. 

Sedangkan efisien berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dilakukan 

guna mencapai tujuanorgansasi.  

2. Otoritas dan tanggungjawab 

Di dalam organisai yang baik, setiap karyawan sudah pasti mengetahui 

tugas dan fungsinya masing-masing tanpa harus menimbulkan tumpang 

tindih kegiatan. Setiap kejelasan wewenang dan tanggungjawab 

karyawan dalam suatu organisasi akan mnendukung kinerja karyawan 

apabila setiap karyawan mempunyai komitmen dengan organisasinya dan 

ditunjang dengan disiplin kerja yang tinggi. 

3. Disiplin. 

Sikap disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian kerja 

yang dibuatb antara organisasi dengan karyawan. Oleh karena itu, 

apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan karyawan, maka akan 

mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan kerja. Oleh kareanya 

                                                             
32Sutrisno,Edy,2010, op.cit, 176-178. 
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baik buruknya organisasi tergantung pada perilaku anggota organisasi 

bukan ahanya karyawan namun juga atasan. Dengan demikian, guna 

menekan kesalahan yang kemungkinan terjadi, untuk itu diperlukan 

inisiatif dari karyawan guna meningkatkan kualitas kinerja mereka. 

4. Inisiatif 

Inisiatif berkaitan dengan daya pikir seseorang guna meningkatkan 

kualitas kinerja karyawan atas organisasi. Sehingga terdapat kebaharuan 

yang membuat inisiatif-inisiatif baru bermunculan. Sehingga 

menimbulkan semangat kerja yang berakibat pada meningkatnya 

kualitas kerja karyawan. 

Guna melihat tingkat kualitas kerja karyawan, maka dpat dilakukan 

pengukuran kinerja. Dalam Reference Guide,disebutkan bahwa pengukuran 

kinerja merupakan sutau metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai 

dibandingkna dengan tujuan yang telah ditetapkan,sekaligus sebagai alat 

komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Dengan 

demikian proses pelaporan kinerja dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. 

Sebagaimana manfaat pelaporan kinerja adalah sebagai berikut33:  

1. Pengukuran kinerja membantu pimpinan instansi pemerintah dalam 

penentuan tingkat pencapaian tujuan yang perlu dicapai. 

2. Pemberian umpan balik bagi para pdan pengelola dan pembuat keputuan 

di dalam proses evaluasi dan perumusan tindak lanjut dalam rangka 

peningkatan kinerja pada masa yang akan dating. 

                                                             
33Moeheriono, 2012, op.cit, hlm.72 
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3. Menjadi alat komunikasi pimpinan, organisasi, pegawai, dan para 

stakeholder eksternal. 

4. Menggerakkan instansi pemerintah kearah positif. 

5. Mengidentifikasi kualitas pelayanan instansi pemerintahan. 

D. MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK 

Keuangan publik menurut Carl C. Plehmmerupakanilmu yang 

mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untukmemenuhi 

pembayaran kegiatan pemerintah34. Pengguaan dana tersebut berakibat pada 

proses pengeluaran dana atas beban biaya yang ditangguhkan. Keuangan publik 

berorientasi pada sektor publik  atau sesuatu yang memberikan dampak kepada 

masyarakat sebagai objek dari pembiyaan yang dilakukan pemerintah. Dengan 

demikian segala bentuk pembiyaan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat 

dapat dikatakan sebagai keuangan publik, baik yang dilkakukan pada level 

nasional, daerah maupun desa. Sebagaimana menurut pengertian diatas bahwa 

penggunaan dana oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat, maka 

keuangan publik juga dapat disebut dengan keuangan Negara. 

 Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara Pasal 1 (ayat) 1, bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan 

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 

pelaksanaanhak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban yang dimaksud  

                                                             
34Jaelani, Aan, 2015, Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia:Tinjauan Keuangan Publik 
Islam, Artikel, hlm.4 
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menimbulkan pendapatan, pengeluaran dan pembiyaan yang dialami pemerintah 

beserta dampak yang ditimbulkan atas pengelolaan keuangan publik. Berdasarkan 

keterangan diatas bahwa upaya pengelolaan keuangan public dapat berdampak 

pada hak dan kewajiban yang ditimbulkan. Dengan demikian, maka akibat adanya 

hak dan kewajiban tersebut dapat menjadikan penentu ruang lingkup keuangan 

public. Dimana unsur pendapatan mengindikasikan dari mana asal sumber-sumber 

pendapatan Negara. Kemudian unsur pengeluaran dan pembiyaan, yang 

mengindikasikan kegunaan dan tujuan pengeluaran keuangan Negara. 

Proses pengelolaan keuangan publik bertujuan untuk meningkatkan 

transaparansi dan akuntabilitas aparatur pemerintah. Sebagaimana keuangan 

publik ditujuan untuk kepentingan publik yakni kebutuhan  masyarakat. Hal 

tersebut searah dengan keuangan desa yang dipergunakan untuk sebesar-besar 

kebutuhan masyarakat. Dengandemikian keuangan desa juga termasuk di dalam 

keuangan publik sektor desa.Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 

tentang Desa, pasal 71 (ayat) 1, menjelaskan keuangan desa sebagai semua hak 

dan kewajiban  desa yang bisa dinlai dengan uang serta segala sesuatu berupa 

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.  

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang 

Desa, Permendagri No 114 Tahun 2014 menjelskan tentang pengelolaan keuangan 

desa, sebagaimana pengertian keuangan desa pada pasal 1 (ayat) 1 bahwa 

pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. Pengelolaan tersebut berdasarkan pada asas-asas pengelolaan 
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keunagan desa yang berlangsung selama periodisasi satu tahun anggaran, 

terhitung sejak 1 januari hingga 31 desember tahun angagran berjalan35. Berikut 

gambar siklus pengelolaan  keuangan desa: 

 

 

 

 

Gambar 2. 2  
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 

Sumber : Juklak Bimkom Badan Pengawasan dan Pembangunan, 2015 

Pengelolaan keuangan desa dikelola berdsarkan asas-asas pengelolaan 

keuangan desa. Sebagaimana dalam Permendagri No 113 tahun 2014, yakni36: 

                                                             
35Permendagri Nomor 113 Thaun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab II Pasal 2 
Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa 
36Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi BIdang Pengawasan dan 
Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi 
Pengelolaan Keuangan Desa, hlm. 35 
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1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang 

keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

2.  Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas 

akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan;  

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;  

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus 

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. 

Dalam mengeolaan keuangan desa, kekuasaan dipegang oleh Kepala Desa. 

Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan 

kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan 

secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan 

Keuangan Desa (PTPKD). Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan 

pada pemerintah desa dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2. 3  
Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa 

 

Sumber: diolah dari PP 43/2014 Pasal 62 dan 64 serta Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 
13, Penamaan Seksi bersifat tidak mengikat, disesuaikan dengan ketentuan SOTK Desa 
yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Operator 
E-VB 
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Pada gambar diatas menjelaskan bahwa keterlibatan operator E-VB 

keuangan ndesa. Dimana operator E-VB di dalam bagan tersebut berada pada 

garis komando Bendahara. Oleh karenanya peran operator E-VB dalam  

menjalankantugasnya akan mengikuti insruksi dari Bendahara Desa. Kemudian 

pada pola pengelolaan keuangan desa by system, proses penentuan anggaran 

memakai basis performance budgeting dengan metode money follow 

function.Dimana basis indikator kinerja digunakan sebagai instrumen untuk 

mencapai tujuan dan sasaran program. Penganggaran berbasis kinerja menurut 

Robinson (2005) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja atau performance 

based budgeting sebagai prosedur dan mekanisme yang dimaksudkan untuk 

memperkuat kaitan antara dana yang disediakan untuk entitas sektor publik 

dengan outcome dan /atau output entitas tersebut melalui penggunaan informasi 

kinerja formal dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya37. Artinya, 

bahwa anggaran kinerja disusun berdasarkan pada hasil yang ingin dicapai dari 

setiap dana yang dikeluarkan pemerintah desa guna mencapai kesesuaiandengan 

harapan masyarakat desa. 

Dengan demikian pengelolaan keuangan desa melalui apliaksi E-VB di 

Kabupate Banyuwangi yang menggunakan metode performance based 

budgetingyang berasaskan money follow function mengindikasikan adanya usaha 

perbaikan kinerja pemerintah dlamapengelolaan keuangan desa. Dimana desa 

akan mengelola sumber-sumber keuangan untuk dipergunakan sebaik-baik 

37 Fitri, Syarifah Massuki, 2013, Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen, Organisasi, Kualitas 
Sumber Daya, Reward, Dan Punishment Terhadap Anggaran Berbiasis Kinerja (Studi Empirik 
Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat), Jurnal Dinamika Akuntansi, vol 5, no 2, Agustus, 
hlm. 160 
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kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Pengelolaa Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi. 
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