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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan hasil penelitian Terdahulu

Nugrahani (2007) meneliti tentang kinerja pada Pemerintahan Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode Value for money 

Berdasarkan pengujian analisa perkembangan kinerja selama empat tahun 

menunjukkan kinerja Pemda DIY tidak sepenuhnya mengalami peningkatan. 

Hanya pada kinerja efektivitas yang mengalami peningkatan dari tahun 2002 

hingga 2004. Kenaikan efektivitas tahun 2004 mencapai 9%. Perkembangan 

ekonomi dan efisien tidak sepenuhnya meningkat. Pencapaian ekonomis pada 

tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 19%, tetapi pencapaian efisiensi 

turun sebesar 19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2003). 

Agus (2015) Penelitian Kinerja Berbasis Value For Money Atas 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan. Hasil penelitiannya 

Dilihat dari segi efisiensi kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Tabanan untuk pemungutan PAD dari tahun 2010-2013 telah memenuhi 

criteria sangat efisien, karena selama empat tahun ini berada pada presentase 

kurang dari atau dibawah 60%. Berdasarkan hasil pembahasan, efektifitas 

kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan untuk pemungutan PAD 

dari tahun 2010-2013 telah memenuhi kriteria sangat efektif karena selama 

empat tahun ini berada pada persentase melebihi 100 %.  

Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah berhasil melakukan 

penghematan biaya dari yang telah dianggarkan dimana prosentase rasio 
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ekonomi juga berada pada kriteria sangat ekonomis karena berada di atas 100% 

yaitu sebesar 106,65%. Dilihat dari tahun 2010 sampai 2013 Kinerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan telah memenuhi kriteria sangat 

ekonomis, hal ini dikarenakan realisasi biaya yang lebih rendah dibandingkan 

dengan anggaran biaya. 

Liando (2014) meneliti tentang Analisis Kinerja Keuangan 

Pemerintah kabupaten kepulauan Sangihe Menggunakan metode Value For 

Money. Hasil analisa efisiensi untuk tahun 2012 - 2013, menunjukkan bahwa 

dapat dikatakan kinerja pengelolaan anggaran belanja pemerintah sudah baik 

karena nilai output lebih besar dari nilai input yang digunakan. tingkat 

efektifitas penggunaan anggaran dan alokasi anggaran secara nominal tahun 

2012 lebih kecil dari tahun 2013, artinya bahwa pengelolaan anggaran ditahun 

2012 lebih efektif dibanding dengan tahun 2013. 

 Hasil analisis dari segi ekonomis dimana untuk tahun 2013 terjadi 

sedikit penurunan di banding dengan tahun 2012. Pada penerimaan/pendapatan 

untuk tahun 2012 dan Realisasi Anggaran Belanja menunjukkan kenaikan, 

artinya realisasi belanja lebih besar dari total realisasi penerimaan daerah 

secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan tahun 2013 dimana Realisasi 

Anggaran Penerimaan/Pendapatan dan realisasi anggaran belanja 

menunjukkan terjadi penurunan. 
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B. Landasan Teori 

1. Pengukuran Kinerja 

Kinerja merupakan gambaran mencapai pelaksanaan suatu 

kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang 

dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. pengukuran kinerja 

merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian kegiatan dalam 

arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk 

jasa atau suatu proses (Bastian,2006:275). Pengukuran kinerja  meliputi 

aktifitas penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja. 

2. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

a. Tujuan pengukuran kinerja Menurut Ulum (2008:183)yaitu : 

1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down 

dan button up). 

2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara 

berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangannya 

pencapaian strategi. 

3) Untuk mengakomodasi permohonan kepentingan manajer level 

menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal 

congruence. 

4) Sebagai alat mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan 

individual dan kemampuan kolektif yang rasional 

b. Manfaat pengukuran kinerja 
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Manfaat pengukuran kinerja menurut mardiasmo ( 2002:32) yaitu: 

1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan 

untukmenilai kinerja manajemen. 

2) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

3) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan. 

4) Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah 

terpenuhi. 

3. Indikator Kinerja 

a. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), 

keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact) Bastian 

(2006:267) 

1) Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 

Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, 

kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya. 

2) Keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai 

dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangiable) maupun tidak 

berwujud (intangiable) 
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3) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang 

mempunyai efek langsung. 

4) Manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir 

dari pelaksanaan kegiatan. 

5) Dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan 

asumsi yang telah ditetepkan. 

b. Syarat-syarat indikator kinerja  

syarat – syarat indikator Kinerja menurut Bastian (2006:267) 

yaitu : 

1) Spesifik, jelas dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. 

2) Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun 

kualitatif, yaitu dua atau kebihnyang mengukur indikator kinerja 

mempunyai kesimpulan yang sama. 

3) Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek obyektif yang 

relevan. 

4) Dapat dicapai, pentingdan harus berguna untuk menunjukkan  

keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat serta dampak 

5) Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan dan hasil 

pelaksanaan kegiatan 

c. Manfaat Indikator Kinerja  
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Manfaat skema indikator kinerja dapat dipertimbangkan 

menjadi enam macam : 

1) Kejelasan tujuan organisasi 

2) Mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas 

3) Keuntungan proses produksi harus dipahami lebih jelas 

4) Tersedianya pembandingan kinerja dari organisasi yang berbeda 

5) Tersedianya fasilitas setting of target  

6) untuk penilaian organisasi dan individual manager seagai bagian dari 

pertanggungjawaban organisasi kepada pemilik saham 

d.  Langkah-langkah Menyusun indikator Kinerja 

langkah-langkah dalam menyusun indikator kinerja adalah 

sebagai berikut: 

1) Susun dan tetapkan rencana strategis. Perencanaan strategis ini 

terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai 

tujuan/sasaran. 

2) Identifikasi informasi yang dapat dijadikan/dikembangkan 

menjadi indikator kinerja 

3) Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan 

berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksaan kegiatan 

(Bastian, 2001:340) 

4.Akuntansi Sektor Publik 

 a.Akuntansi Sektor PublikMenurut Rosjidi (2001:34) pengertian 

akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, 
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dan pengkomunikasian informasi ekonomi dari entitas legal multi 

(multi legal entities), terdiri dari : (1) Lembaga-lembaga Negara, 

aparatur Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan seluruh 

satuan kerjanya, (2) Aparatur Perekonomian Negara dan Daerah 

dengan semua unit organisasinya berdasarkan pada hukum spublik, 

kecuali Persero dan perseroda yang didasarkan pada hukum dagang 

bagian dari hukum privat. Menurut Ulum (2008:36), pengertian 

akuntansi sektor publik adalah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan 

informasi muantitatif terutama yang bersifat keuangan dan entitas 

pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari 

pihak-pihak yang berkepentingan atas alternatif arah tindakan. 

b.Ciri-ciri sektor publik  

Menurut Ulum (2008:9) ciri-ciri organisasi nirlaba (sektor publik) 

adalah sebagai berikut : 

1) Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan 

kegiatan lembaga pemerintahan mencatat laba rugi tidak perlu 

dilakukan 

2) Karena lembaga pemerintahan tidak memiliki secara pribadi 

sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi 

pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu 

dilakukan. 

3) Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara dipengaruhi 

oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan maka bentuk 
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akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan 

negara lain tergantung pada sistem pemerintahnya 

4) Karena fungsi pemerintahan adalah untuk mencatat, 

menggolong-golongkan meringakas dan melaporkan realisasi 

pelaksanaan anggaran suatu negara, maka penyelenggaraan 

akuntansi pemerintah tidak  bisa dipisahkan dari mekanisme 

pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara 

c. Ruang lingkup Akuntansi Sektor Publik 

Menurut Bastian (2006:270) 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 non profit lainnya. Dari berbagai diskusi yang 

telah didapatkan : 

1) Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi yang 

menggunakan dana masyarakat. Di Indonesia, Akuntansi Sektor 

Publik mencangkup beberapa bidang utama yakni : a) Akuntansi 

Pemerintah Pusat b) Akuntansi Pemerinta 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) Aktivitas yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditujukan 

untuk memindahkan organisasi sektor publik ke sektor swasta 
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d. Pengukuran kinerja Sektor Publik 

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat dilakukan 

melalui 4 pendekatan menurut Mahsun (2006:131)yaitu : 

1) Analisis Anggaran 

Analisis anggaran adalah pengukuran kinerja yang dilakukan 

dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya. Hasil 

yang diperoleh berupa selisih lebih (favourable variance) atau 

selisih kurang (unfourable variance ). Teknik ini berfokus pada 

kinerja input yang bersifat keuangan . 

2) Analisis rasio laporan keuangan 

Pengukuran kinerja yang didasarkan atas perhitungan rasio 

likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio pasar 

3) Balanced scorecard 

Pengukuran kinerja dengan berbasis pada aspek keuangan dan 

non keuangan. dimensi pengukuran mencakup 4 perspektif yaitu 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses 

bisnis internal, dan perspektif inovasi-pembelajaran 

4) Value for money 

Pengukuran dan pemeriksaan kinerja berdasarkan pada ukuran 

ekonomi, efisiensi dan efektivitas 

 

5. Value for money 
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a. Value for moneyMenurutMardiasmo (2004:4) sektor publik sering 

dinilai sebagai sarang inefesiensi, pemborosan, sumber kebocoran 

dana dan institusi yang selalu merugi. Inefisiensi dan kerugian sering 

terjadi karena aktifitas yang dijalankan oleh sektor publik tidak 

memperhatikan Value for money. Value for money merupakan 

konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada 

tiga elemen utama yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektifitas. 

Value for money merupakan konsep penting dalam organisasi 

sektor publik. Meskipun sama-sama menggunakan kata value dan 

money. Konsep Value for money sangat berbeda pengertiannya 

dengan konsep time value of money memiliki pengertian bahwa nilai 

uang bisa berubah dengan adanya perubahan waktu, sedangkan 

Value for money memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai 

uang. Hal ini bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan 

digunakan sebaik-baiknya. Konsep value for  money terdiri tiga 

elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. (Mahmudi, 

2005:89). 

b. Manfaat Value for money 

Value for money sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi 

layanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan 

memberi manfaat (Mahsun, 2006:34): 
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1) Efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang telah 

diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apayang telah 

direncanakan dan tepat sasaran. 

2) Meningkatkan mutu pelayanan publik 

3) Dengan menghilangkan setiap inefisiensi dalam seluruh 

tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan 

menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam 

pemakaian sumber daya. 

4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan 

publik. 

5) Meningkatkan public cost awwareness pada kepentingan 

publik. 

c. Elemen-elemen pokok Value for money 

Menurut Mardiasmo (2004:4) penjelasan tentang elemen-

elemen pokok Value for money adalah sebagai berikut: 

1) Ekonomis yaitu perolehan input (masukan) dengan kualitas dan 

kuantitas tertentu pada harga terendah. Ekonomi merupakan 

perbandingan input dengan input yang dinyatakan dalam satuan 

moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor 

publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan, 

yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak 

produktif. 
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2) Efisiensi yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input 

tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk encapai 

output tertentu. Efisiensi merupakan perbangingan output 

dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target 

yang telah di tetapkan. 

3) Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target 

yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan 

perbandingan outcomes (hasil) dengan output (keluaran). 

d. Alat ukur elemen-elemen pokok Value for money 

Alat ukur yang digunakan dalam Value for money menurut 

(Mahmudi,2005:105) adalah  

1) Input (masukan)  

Input merupakan semua jenis sumber daya masukan 

yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk 

menghasilkan output. Input tersebut dapat berupa bahan baku 

untuk proses, orang (tenaga, keahlian dan keterampilan), 

infrastruktur seperti gedung dan peralatan teknologi. Input di 

bagi menjadi dua, yaitu input primer daninput sekunder. Input 

primer adalah kas, sedangakan input sekunder adalah bahan 

baku, orang, infrastruktur dan masukan lainnya untuk 

menghasilkan output. 
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2) Output (keluaran)  

Output adalah hasil langsung dari suatu proses yang 

menunjukkan hasil implementasi program atau aktifitas dan 

kebajikan yang telah dilakukan. 

3) Outcomes (hasil)  

Outcomesmengukur apa yang telah dicapai. Dengan kata 

lain outcomes adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau 

aktifitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Outcomes 

seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak 

dicapai. 

e. Teknik pengukuran Value for money 

Menurut Mahmudi (2005:40) teknik pengukuran Value for 

money adalah sebagai berikut :  

1) Ekonomi 

Ekonomi terkait dengan pengkonversian input primer 

berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi inpur 

sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang 

modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. 

Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk 

memperoleh unit input. Ekonomi memiliki pengertian bahwa 

sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih 

rendah (spending less), yaitu harga yang mendekatiharga pasar. 
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Secara matematis, ekonomi merupakan perbandingan antara 

input dengan nilai rupiah untuk memperoleh input tersebut. 

Ekonomi = 
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
 

2) Efisiensi  

Efisiensi berbicara mengenai input dan output. Efisiensi 

terkait dengan hubingan antara input berupa barang atau 

pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan 

untuk menghasilkan output tersebut. Secara matematis, efisiensi 

merupakan perbandingan output dengan input atau dengan 

istilah lain output per unit input. 

Efisiensi = 
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
 

Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan 

efisien apabila menghasilkan output tertentu dengan input 

serendah-rendahnya atau dengan input tertentu mampu 

menghasilkan output sebesar-besarnya. Karena efisiensi 

merupakan suatu rasio, maka memperbaiki efisiensi dapat 

dilakukan tindakan berikut : 

a) Meningkatkan output untuk jumlah input yang sama 

b) Meningkatkan output dengan proporsi kenaikan outputyang 

lebih besar dibandingkan proporsi kenaikaninput 

c) Menurunkan input untuk jumlah output yang sama 
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d) Menurunkan input dengan proporsi penurunan yang lebih 

besar dibandingkan proporsi penurunan output 

3) Efektifitas 

Efektifitas  terkait dengan hubungan antara hasil yang 

diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Semakin 

besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka 

semakin efektif organisai, program atau kegiatan. Jika ekonomi 

berfokus pasa input dan efisiensi pada output atau proses, maka 

efektifitas berfokus pada outcomes (hasil). Suatu organisasi, 

program atau kegiatan  dinilai efektif apabila output yang 

dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau 

dikatakan spending wisely. 

Efektifitas= 
𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
 

Karena outputyang dihasilkan organisasi sektor publik 

lebih banyak bersifat output tidak berwujud yang tidak mudah 

untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektifitas sering 

menghadapi kesulitan dalam pengukuran efektifitas tersebut 

adalah karena pencapaian hasil (outcomes) sering tidak bisa 

diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka pangjan 

setelah program berakhir sehingga ukuran efektifitas biasanya 

dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja. 

Value for money menghendaki prinsip ekonomi, efisien 

dan efekif dapat dipenuhi secara bersama-sama, serta tujuan 



25 
 

yang ditetapkan dengan biaya yang lebih rendah dapat dicapai. 

Bila dikaitkan dengan manajemen kinerja sektor publik adalah 

pada pencapaian efektifitas. Untuk mencapai efektifitas 

organisasi harus efisien. Sebaliknya organisasi adalah tidak 

sekedar melakukan efisiensi biasa akan tetapi mencapai 

efektifitas biasa , yaitu dengan mengupayakan setiap biaya yang 

dikeluarkan dapat mencapai hasil yang dikehendaki Mahmudi 

(2005:89-92). 

f. Teknik pengukuran Value for money 

Teknik pengukuran Value for money menurut Mahsun (2006:43) 

adalah sebagai berikut : 

1) Rasio Ekonomi 

Ekonomi sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan atau sesuatu. Sebenarnya ekonomis 

berhubungan dengan biaya operasi. Untuk mengukur tingkat 

ekonomi dalam mengelola keungan dengan melihat perbandingan 

antara anggaran  belanja dengan realisasinya dengan persentase 

tingkat melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. 

Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya operasi. Untuk 

mengukur tingkat ekonomi dalam mengelola keungan dengan 

melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan 

realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya. Rasio 

ekonomi dapat dirumuskan sebagai  berikut : 
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Rasio Ekonomi =
Realisasi pengeluaran

anggaran pengeluaran 
 x 100% 

Kriteria dari pengukuran rasio ekonomi adalah :  

a) Jika nilai kurangdari 100% (x<100%) berarti ekonomis 

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

ekonomi berimbang 

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

ekonomis 

2) Rasio Efesiensi   

Efisiensi berhubungan dengan  metode operasi. Efisiensi 

merupakan perbandingan antara output dengan input. Untuk 

mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan 

melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan 

dengan realisasi anggaran belanja. Output merupakan realisasi 

biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan inputmerupakan 

realisasi dari penerimaan daerah. Rasio tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

Rasio Efisiensi = 

Realisasi Biaya untuk
memeperoleh pendapatan

realisasi pendapatan
 x 100% 

Kriteria dari pengukuran rasio efisiensi adalah :  

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

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

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

efisien 

3) Rasio Efektifitas 

Efektifitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi 

dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Untuk mengukur tingkat efektifitas dalam pengelolaan keuangan 

dapat melihat perbandingan anggaran pendapatan dengan 

realisasinya dan presentase tingkat pencapaiannya. Rasio 

efektifitas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Rasio Efektifitas = 
Realisasi Pendapatan

Anggaran Pendapatan
 x 100% 

Kriteria dari pengukuran rasio efektifitas adalah :  

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

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

ekonomi efektif 

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

efektif 

6. Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Pemerintah Daerah 

a. Analisis rasio keuangan daerah merupakan salah satu alat ukur untuk 

menganalisa rasio keuangan APBD yang telah ditetapkan dan telah 

dilaksanakan. Adapun hasil dari analisis rasio keungan ini 

selanjutnya digunakan sebagau tolak ukur dalam (Halim, 2004:126) 
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1) Menilai kemandirian keungan daerah dalam membiyaai 

penyelenggaraan keungan daerah dalam merealisasikan 

pendapatan daerah. 

2) Mengukur efektifitas dan nefisiensi dalam merealisasikan 

pendapatan daerah. 

3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam 

membelanjakan pendapatan daerahnya. 

4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam 

pembentukan pendapatan daerah. 

5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perlehan pendapatan dan 

pengeluaran yang dilakukan sistem periode tertentu. 

b. Macam-macam Rasio Keuangan  

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan 

yang bersumber pada APBD antara lain (Halim,2004:151) 

1) Rasio Kemadirian Keuangan Daerah 

Rasio keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan 

pemeriintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepafa masyarakat 

yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber 

pendapatan yang diperlukan daerah, rumusnya sebagai berikut : 

RK=
𝑃𝐴𝐷

𝐵𝑃𝑃 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
 

Keterangan :  

RK = Rasio Kemandirian 
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PAD = Pendapatan Asli Daerah 

BPP = Bantuan Pemerintah Pusat 

Rasio kemandirian menggambarakan ketergantungan daerah 

terhadap sumber dana luar. Semakin tinggi rasio kemandirian 

mengandung arti bahwa ketergantungan daerah terhadap pihak 

luar (pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah kemandirian 

menunjukkan pula tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, 

semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan 

retribusi daerah yang merupakan komponen pendapatan asli 

daerah. 

2) Rasio Aktifitas  

Rasio belanja rutin terhadap APBD. Rasio ini menunjukkan 

bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya 

pada belanja rutin dan belanja pembangunan daerah secara 

optimal, adapun formulasinya sebagai berikut :  

(1) RBR = 
𝑇𝐵𝑅

𝑇𝐴𝑃𝐵𝐷 
 

Keterangan : 

RBR = Rasio belanja rutin terhadap APBD 

TBR = Total Belanja Rutin  

TAPBD = Total anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(2) Rasio belanja pembangunan = 
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Total Realisasi Belanja Pembangunan 

Total APBD
 

3) Rasio Pertumbuhan  

Rasio pertumbuhan  mengukur seberapa besar kemampuann 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode 

berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-

masing komponen penerimaan (PAD dan total pendapatan) dan 

pengeluaran (belanja rutin dan belanja pembangunan ). Rasio 

pertumbuhan antara lain sebagai berikut :  

Rasio pertumbuhan = 
𝑋𝑛−𝑋𝑛−1

𝑋𝑛−1
 x100% 

Dimana: 

Xn = Pendapatan tahun sekarang 

Xn-1 = Pendapatan tahun sebelumnya 

7. Model Analisis Kinerja keuangan 

Menurut Warsono (2003 : 28-29) untuk menentukah apakah perusahaan 

itu sehat atau dari sisi keuangannya dapat dilakukan dengan dua macam 

metode yaitu :  

a. MetodeTime Seriesyaitu metode ini merupakan metode tolak ukur 

analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara 

membandingkan suatu rasio keuangan dari satu periode tertentu 

dengan periode sebelumnya. 
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b. Metode Cross Section yaitu metode ini merupakan metode tolak ukur 

yang digunakan untuk menentukan sehat atau tidaknya posisi 

keuangan perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan 

rasio keuangan rata-rata industrinya pada periode yang bersangkutan 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Menurut Halim (2004:15) berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Nomor 

5 Tahun 1974 pemerintahan daerah, maka pada era orde baru, APBD 

dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah 

daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran 

setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-

proyek daerah selama satu tahun angggaran tertentu, dan di lain pihak  

menggambarkan pekiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna 

menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. 

a. Unsur-unsur APBD 

Unsur-unsur dari APBD menurut Halim (2004:19) adalah : 

1) Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraian secara rinci’ 

2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal 

untuk menutupi biaya-biaya uang merupakan batas maksimal 

pngeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. 

3) Jenis kegiatan dan proyek dituangkan dalam bentuk angka 

4) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 tahun 

b. Fungsi Anggaran 
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Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama 

yaitu : sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan 

fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian 

kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. 

1) Anggaran sebagai alat perencanaan 

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen 

untukmencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik 

dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan 

pemerintah. Anggaran sebagai alat pengendalian 

2) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal 

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah 

digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi . melalui anggaran publik dapat 

diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat 

dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. 

3) Anggaran sebagai alat politik 

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-

prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut  

pada sektor publik anggaran merupakan dokumen politik 

sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif 

pada penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. 

Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi merupakan 

alat politik. 
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4) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi 

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar 

bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun 

dengan baik mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu 

unit kerja pencapaian tujuan organisasi. 

5) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja  

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget 

holder kepada pemberi wewenang. Anggaran merupakan alat 

yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. 

6) Anggaran sebagai alat motivasi 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk 

memotivasi manajer dan staf agar ekonomis, efektif dan efisien 

dalam mencapai target fan tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. 

7) Anggaran sebagai alat untuk menciptakan 

 Ruang publik publik tidak boleh diabaikan oleh 

kabinet, birokrat dan DPRD. Masyarakat , LSM, Perguruan 

Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat 

dalam proses penganggaran publik (Mardiasmo 2002:63-66) 

8) Karakteristik Anggaran Sektor Publik 

Karakteristik Anggaran menurut Bastian (2006:33) yaitu : 

a) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non 

keuangan. 
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b) Anggaran umumnya mencangkup jangka waktu tertentu, satu 

atau beberapa bulan. 

c) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen 

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 

d) Usulan anggaran telah dan disetujui oleh pihak berwenang 

lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 

e) Sekali disusun anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi 

tertentu. 

c. Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik 

Prinsip-prinsip anggaran menurut Ulum (2008:105) yaitu : 

1) Otorisasi oleh legislatif 

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih 

dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan tersebut. 

2) Komperhensif 

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah  

3) Keutuhan Anggaran  

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam 

dana umum 

 

 

4) Nondiscretionary Appropriation 
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Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus bermanfaat secara 

ekonomis, efisies dan efektifitas.  

5) Periodik 

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat 

tahunan maupun multi tahunan 

6) Akurat  

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang 

tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong 

pemborosan koefisien anggaran serta dapat mengakibatkan 

munculnya underestimate pendapat dan overestimate. 

7) Jelas  

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan 

tidak membingungkan  

8) Diketahui Publik  

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat kuas. 

d.  Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik 

Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua menurut Mardiasmo 

(2002:66) yaitu : 

1) Anggaran Operasional 

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan 

kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. 

Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran 

operasional adalah “Belanja Rutin”. Belanjan rutin adalah 
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pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan 

tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara 

umum pengeluaran yang tidak masuk kategori anggaran operasional 

antara lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan 

Pemeliharaan. 

2) Anggaran Modal Investasi 

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang 

dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung peralatan, 

kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar 

biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal 

atau investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung 

melebihi satu tahun angggaran dan akan menambah aset atau 

kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran 

rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. 

e. Prinsip-Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran 

Siklus anggaran adalah tahap-tahap anggaran yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasa, pemeriksaan, penyusunan dan 

penetapan perhitungan. Siklus anggaran meliputi empat tahap menutut 

Henley et el (1990) dalam Ulum (2008:106) yaitu : 

1) Tahap persiapan Anggaran  

Pada tahap persiapan dilakukan taksiran pengeluaran atas 

dasar taksiran yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang 

perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran 
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hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara 

akurat. 

2) Tahap Ratifikasi Anggaran  

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik 

yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak 

hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai 

political skill,saleemanship dan coalition building yang memadai. 

3) Tahap Pelaksanaan Anggaran atau Implementasi 

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya 

adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal 

terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik 

adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntasni dan sistem 

pengendalian manajemen.  

4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran 

Tahap akhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan 

evaluasi anggaran. Tahap persiapan, tarifikasi, dan implementasi 

anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap 

laporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. 

5) Pengertian Pendapatan  

Pendapatan adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang 

timbul dari aktifitas atau kegiatan operasi etnis pemerintah selama 

satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan bukan berasal 

dari pinjaman yang harus dikembalikan (Bastian, 2006:82) 
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Klasifikasi pendapatan menurut Halim (2004:67) adalah sebagai 

berikut : 

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)Adalah  

Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah. Pendapatan ini meliputi : Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan,, Hasil 

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik 

daerah yang dipisahkan 

b) Belanja atau Biaya 

Belanja atau biaya adalah penurunan manfaat ekonomis 

masa depan atau jasa potensial pelaporan dalam bentuk arus kas 

keluar, atau konsumsi aktiva atas terjadinya kewajiban yang 

ditimbulkan karena pengurangan dalam aktiva atau ekuitas neto, 

selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi 

itu sendiri (Bastian, 2006:85) 

Klasifikasi belanja menurut Halim (2004:70) adalah Belanja 

Operasi atau Rutin dan Pemeliharaan, Belanja Modal atau Investasi 

Pembangunan, Belanja Administrasi Umum,  dan lain-lain 

 

c. Kerangka Pikir 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori maka maka kerangka 

pikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 kerangka Pikir 

 

Kerangka pikir diatas diketahui dengan melakukan pengukuran kinerja 

pada sektor publik dibutuhkan suatu alat ukur seperti metode Value for 

money selanjutnya dilakukan perhitungan pada elemen elemen Value for 

moneyyaitu tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Ada tambahan 

analisis rasio untuk mengukur kinerja keuangan daerah yaitu rasio 

kemandirian daerah,rasio aktivitas serta rasio pertumbuhan. Apabila 

perhitungan tersebut sesuai dengan kriteria ekonomis, efisiensi dan 

efektivitas,serta rasio kemandirian, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan 

maka pemerintahan tersebut bisa diketahui kinerja keuangan Pemerintah 

Kota Probolinggo. 

Value for Money 

Pengukuran kinerja 

Rasio Keuangan 

Daerah 

R. Ekonomis R. Efisiensi R. Efektivitas R. Kemandirian R. 

Aktifitas 

R.Pertumbuha

n 

Kinerja Keuangan 
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d. Hipotesis 

1. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Probolinggo ekonomis, efisien dan 

efektif di tinjau dengan Metode Value For Money  

2. Kinerjakeuangan Pemerintah Kota Probolinggo baik di tinjau dengan 

Rasio Keuangan Daerah 

 

 


