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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Sekolah Dasar Negeri Banjarejo kota Madiun dengan 

judul “ Penilaian Kinerja Berdasarkan Value For Money Pada Sekolah Dasar Negeri Banjarejo 

Kota Madiun ”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja berdasarkan value for 

money. Penilaian kinerja berdasarkan value for money meliputi tiga aspek pengukuran, yaitu 

ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dapat dinyatakan dalam bentuk rasio. 

Penilaian kinerja dianggap penting untuk dilakukan guna mengukur sejauh mana pencapaian 

atau kemajuan suatu program. Penilian kinerja berdasarkan value for money memiliki manfaat 

sebagai berikut : efektivitas pelayanan publik, dalam artian pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran; meningkatkan mutu 

pelayanan publik; dengan menghilangkan seluruh in efisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah 

maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam 

pemakaian sumber daya; alokasi belanja lebih berorientasi kepada kepentingan publik; 

meningkatkan publik cost awareness sebagi akar dari akuntabilitas publik. 

Dari hasil penelitian ini SDN Banjarejo kota Madiun telah melakukan kinerjanya dengan 

ekonomis dari tahun 2004-2006 dengan hasil rasio < dari 1, yaitu 0,98 (tahun 2004), 0,98 (tahun 

2005) dan 0,91 (tahun 2006). SDN Banjarejo kota Madiun juga telah melakukan kinerjanya 

secara efisien berdasarkan hasil rasio dari tahun 2004-2006 yang besarnya < dari 1, yaitu 0,99 

(tahun 2004), 0,99 (tahun 2005) dan 0,98 (tahun 2006). Selama tiga tahun tersebut terdapat sisa 

realisasi belanja yang berarti belanja yang dilakukan lebih kecil dari yang sudah di standartkan. 

Untuk tingkat efektifitas pada tahun 2004 dinilai masih kurang efektif berdasarkan rasio yang 

dihasilkan < dari 1 yaitu sebesar 0,88. Barulah pada tahun 2005-2006 kinerja SDN Banjarejo 

kota Madiun dapat dikategorikan efektif karena rasio yang dihasilkan telah mencapai minimal 

=1, yaitu 1 (tahun 2005) dan 1,06 (2006). Dengan kinerja dan perkembangan yang cenderung 

meningkat, maka SDN Banjarejo kota Madiun juga harus mempersiapkan strategi untuk 

merespon perkembangan institusinya. 

 

 

 

 

 

 

 



This research are study case at elementary school Banjarejo city of Madiun with the tittle “ 

Performance Measurement Based Value For Money at Banjarejo Elementary School City of 

Madiun”. Purpose the research are to measure of performance based vale for money there are 

economic, eficien, efectiv who can statment with racio. 

Performance measurement is important to measure how far progress of performce or program. 

Performance measurement based valu for money have some benefit like this : efectivness public 

service, that mean service who give to society same with who a plan and rigt; to increase public 

service quality with lose all of in eficieny in all of government activity, so cost service cheaper 

and always carefully to use resource; Shop estimate more orientation to public needed; 

Increasing public cost awreness as a root of accountability.  

Result of research are, Banjarejo elementary school city of Madiun do the performace with 

economic from 2004-2006 with the racio<1, there are 0,98 (2004), 0,98 (2005) and 0,91 (2006). 

Banjarejo elementary school city of madiun alaso do the performance with efecien. Based from 

racio 2004-2006<1, there are 0,99 (2004), 0,99 (2004) and 0,98 (2006). Finaly, Banjarejo 

elementary school do the performance not all of effective, because in 2004 efectivity of racio 

only 0,88 and can category of effective in 2005-2006 with racio 1(2005) and 1,06 (2006) or there 

are >1. With the performace increase, so Banjarejo elementary school city of Madiun also 

prepare strategic to responsibility develop of School. 

 


