
BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang masalah

Uang merupakan hal yang sangat sensitif. Dan mudah di salah gunakan tanpa

adanya pengawasan yang signifikan dan memadai. Ketika Indonesia telah merdeka

dan mampu mengelolah keuangannya sendiri maka di bentuklah instansi-instansi

yang berfungsi sebagai pengawas, pengelola keuangan yang ada.

Indonesia adalah negara yang memiliki beberapa pulau dan setiap pulau

memiliki beberapa daerah. Sebagai suatu negara maritim yang kaya dari segi alam

serta pertumbuhan penduduknya melalui perekonomian, maka sudah menjadi hal

yang wajib bagi indonesia untuk memiliki badan pengawas dan pengelolah keuangaan

yang tersedia.

Begitu juga dengan Kerinci, Pelalawan Riau. Sebagai daerah yang mulai

berkembang dengan pesat maka di bentuklah badan pengawas keuangan daerah atau

nama lainnya Inspektorat untuk mengawasi jalannya anggaran yang di kuncurkan

oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah tersebut. Kantor Inspektorat sendiri pun

berada dalam pengawasan bupati, dengan kata lain pemeriksaan keuangan yang di

lakukan badan Inspektorat pelalawan hanya ke Satuan Kerja Pemerintah Daerah

(SKPD) yaitu ke tempat-tempat yang telah di programkan bupati dan ketempat-

tempat yang memang telah diberi anggaran oleh pemerintah pusat maupun daerah

dalam pembangunannya. Inspektorat Kabupaten merupakan lembaga yang bertugas

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan maupun

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan Pengawasan ini dituntut

untuk melaksanakan pengawasan yang secara profesional pada semua unit/ satuan



kerja yang menjadi objek pemeriksaaan. Untuk itu kinerja aparatur pengawas

tersebut yang memiliki keahlian untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas /

kegiatan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya/ tidak, berdasarkan

atas keahlian di bidang masing- masing secara komprehensif.

Kantor Inspektorat merupakan isntansi dalam penggunaan anggaran yang telah

ada, oleh sebab itu penulis memilih kantor ini sebagai tempat penelitian.

Anggaran merupakan alat akuntabilitas dan merupakan kebijakan ekonomi,

anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian

serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Juga dalam

upaya meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan

pengaturan secara jelas. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang keuangan

negara disebutkan bahwa belanja negara, belanja daerah dirinci sampai dengan unit

organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Bergesernya paradigma manajemen pemerintahan dalam dua dekade terakhir

yaitu dari berorientasi proses menjadi berorientasi hasil telah ikut mereformasi sistem

pengelolaan keuangan negara baik di negara maju maupun negara berkembang,

termasuk Indonesia. Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia yang

diawali dengan keluarnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara telah membawa banyak perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan

negara. Perubahan mendasar tersebut diantaranya adalah diperkenalkannya

pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) dalam

penyusunan anggaran pemerintah.

Sejalan dengan itu, dalam kerangka otonomi daerah, Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya

sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Kedua undang-undang ini

membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas

pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien.Pengalokasian

dana yang efektif mengandung arti bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan

pemerintah mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan stratejik yang dimuat dalam

dokumen perencanaan stratejik daerah. Sedangkan, pengalokasian dana yang efisien

mengandung arti bahwa pencapaian sasaran dan tujuan stratejik tersebut telah

menggunakan sumber daya yang paling minimal dengan tetap mempertahankan

tingkat kualitas yang direncanakan. Pengalokasian pengeluaran yang efektif dan

efisien tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan performance-based budgeting

dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah.

Di Indonesia, berbagai peraturan dan pedoman telah diterbitkan terkait dengan

penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) pada

pemerintah daerah. Termasuk yang diatur dalamnya adalah pencantuman indikator

kinerja dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran serta penggunaan

indikator kinerja tersebut dalam proses penyusunan anggaran pemerintah. Dokumen-

dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tingkat

pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Sedangkan, pada tingkat satuan kerja

pemerintah daerah (SKPD) meliputi Rencana Stratejik (Renstra) SKPD, Rencana

Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Keselarasan antar dokumen-dokumen perencanaan dapat dilihat dari

keselarasan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut. Pada



SKPD, indikator kinerja yang dimuat dalam Renja SKPD haruslah mendukung

pencapaian indikator kinerja yang termuat dalam Renstra SKPD. Dan selanjutnya,

indikator kinerja Renja SKPD harus didukung oleh indikator kinerja yang dimuat

dalam RKA SKPD. Adanya keselarasan indikator kinerja ini secara logis akan dapat

mengaitkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai yang dicantumkan dalam perencanaan

strategis (Renstra SKPD) dengan kegiatan-kegiatan operasional yang dilaksanakan

SKPD.

Dalam skripsi minor ini penulis mencoba menguraikan hasil penelitian yang

penulis lakukan mengenai penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance-

based budgeting) pada pemerintah daerah dilihat dari persyaratan penetapan dan

penggunaan indikator kinerja dalam proses penyusunan anggaran (APBD) dan faktor-

faktor yang menyebabkan belum berjalannya penganggaran berbasis kinerja

(performance-based budgeting) tersebut.

Sistem penganggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan

dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul di

masyarakat. Sampai saat ini, terdapat beberapa jenis penganggaran sektor publik,

yaitu Line-Item Budgeting yang banyak digunakan pada negara berkembang,

Planning Programing Budgeting System (PPBS) yang mulai dikembangkan tahun

1960-an, Zero-Based Budgeting (ZBB) yang mulai dikembangkan tahun 1970-an dan

terakhir Performance-Based Budgeting (PBB) yang mulai dikembangkan tahun 1990-

an.

Traditional line-item budgeting muncul karena adanya kepedulian terhadap

kurangnya kontrol terhadap pengeluaran yang berkontribusi pada terciptanya

lingkungan yang dapat meningkatkan korupsi. Anggaran line item tradisional



menyajikan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan input atau sumber daya yang

digunakan.

Ciri yang utama dari sistem line item budget adalah menetapkan batas atas line

item pada proses alokasi anggaran dan menjamin bahwa unit kerja tidak dapat

melakukan pengeluaran melebihi plafon atau batas atasnya (Shah and Shen, 2007).

Asumsi yang mendasari input model budgeting adalah sumber daya yang

terbatas dan kontrol terhadap tingkat pengeluaran sumber daya dan distribusinya akan

dapat meningkatkan efisiensi (Rubin, 2007). Karena itu, kekuatan line item budgeting

adalah kontrol yang ketat tehadap pengeluaran publik melalui spesifikasi input yang

detail atau rinci (Shah and Shen, 2007). Ciri lain dari traditional budget adalah

incrementalism. Dengan pendekatan incrementalism, jumlah item-item anggaran

suatu tahun anggaran ditentukan dengan menambah atau mengurangi jumlah

anggaran tahun sebelumnya dengan suatu marjin tertentu.

Sistem penganggaran tradisional berdasarkan line-item membawa beberapa

permasalahan yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga pada negara-negara

yang telah meninggalkam sistem penganggaran ini. Permasalahan utama yang

ditimbulkan oleh sistem anggaran line-item di Indonesia adalah (Rasul, 2003, 45-48):

a. Orientasi pada pengendalian pengeluaran (expenditure control oriented) yang

mengakibatkan akuntabilitas yang sangat terbatas, yaitu hanya pada besar dan

cara pengeluaran sesuai dengan yang dialokasikan, bukan pada hasil yang

dicapai (overseeing result).

b. Dikotomi rutin dan pembangunan yang tidak jelas (ambiguity on distinction

between capital and revenue expenditure) yang menimbulkan praktek

pergeseran anggaran (budgetary sifting) yang dikenal dengan “rutin yang



diproyekkan” dan masalah kesinambungan pembiayaan (sustainable

financing)

c. Basis alokasi yang tidak jelas (allocation base is not clear) dimana target

kenaikan anggaran didasarkan pada persentase realisasi anggaran tahun

sebelumnya atau, dengan kata lain, hanya berdasarkan kemampuan masing-

masing instansi pemerintah untuk menyerap anggaran, bukan berdasarkan

tingkat kinerja yang dicapai.

d. Cenderung tidak fleksible (rigid) dimana pada jenis-jenis pengeluaran tertentu

terdapat kewenangan yang terbatas pada pimpinan instansi untuk melakukan

pergeseran mata anggaran tertentu yang menunjukkan adanya kelemahan

dalam penerapan akuntabilitas yaitu pimpinan instansi hanya berakuntabilitas

untuk sejumlah uang yang dibelanjakan sesuai anggaran yang tersedia, bukan

terhadap hasil yang dicapai.

e. Orientasi hanya satu tahun anggaran (short-term perspective) sehingga

rencana pembiayaan tahunan yang dituangkan dalam Repelita (dokumen

perencanaan lima tahunan) tidak dihubungkan dengan sistem penganggaran

yang diterapkan.

Planning Programming Budgeting System (PPBS) muncul sebagai koreksi

terhadap kelemahan sistem Line-Item Budgeting terutama dalam hal tidak adanya

hubungan yang rasional antara besaran anggaran yang ditetapkan dengan hasil atau

tujuan yang ingin diwujudkan dengan pengeluaran anggaran tersebut (Diamond,

2003, 6). Planning-Programming-Budgeting System mencoba memperkenalkan

kerangka pengambilan keputusan yang jelas untuk proses formulasi anggaran unit-



unit eksekutif (McNab, 2001, 9). PPBS, sebagai suatu sistem yang lengkap dari

pembuatan anggaran pertama kali diterapkan oleh Departemen Pertahanan Amerika

Serikat pada tahun 1961, kemudian diterapkan pada semua instansi pemerintah

federal dan menyebar dengan cepat pada pemerintahan negara bagian dan lokal

(Diamond, 2003, 6).

Proses PPBS, sesuai dengan namanya, mempunyai tiga tahapan pokok yang

menghubungan perencanaan dengan penganggaran melalui program-program. Tahap

perencanaan (planning phase) mengidentifikasi tujuan sekarang dan masa datang

serta berbagai cara yang mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tahap

pemrograman (programming phase) menggunakan usulan hasil tahap perencanaan

untuk menetapkan program-program berdasarkan skala prioritas sesuai tingkatan

hirarki pengambil keputusan.

Tahap penganggaran (budgeting phase) menerjemahkan masing-masing

program ke dalam rencana tahunan dengan menentukan siapa melakukan apa dan

menetapkan sumberdaya yang dibutuhkan (Diamond, 2003, 6). Dari ketiga tahap

tersebut, tahap pemrogramanlah untuk pertama kali mencoba untuk membuat

hubungan yang jelas antara komponen-komponen perencanaan dan penganggaran

pada proses anggaran (McNab, 2001, 10).

Sama halnya dengan PPBS, konsep zero-based budgeting (ZBB) dimaksudkan

untuk mengatasi kelemahan incremental budgeting yang ada pada sistem anggaran

tradisional (line item budgeting). Sistem zero-based budgeting mencoba menciptakan

lingkungan kelembagaan dimana unit-unit kerja diminta untuk membuat prioritas-

prioritas berdasarkan hasil-hasil program yang dapat dicapai pada berbagai tingkat

pengeluaran. Dalam membuat proposal anggaran, berbagai alternatif dirangking tanpa

melihat pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan sebelumnya dan dengan



memberi perhatian pada total pengeluaran yang diajukan, bukan penambahannya

(McNab, 2001, 11-12). Dengan demikian, penyusunan anggaran dengan

menggunakan konsep zero-based budgeting dapat menghilangkan incrementalisms

dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero-base) (Mardiasmo,

2005, 84).

Jenis yang terakhir, performance-based budgeting, berkembang sejalan

dengan bergesernya paradigma manajemen sektor publik dari model tradisional

administrati publik (traditional model of public administration) ke pendekatan new

public management. Beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam pendekatan new

public management, seperti dinyatakan Huges(2002), adalah adanya perubahan yang

mendasar administrasi publik tradisional dengan memberikan perhatian yang besar

pada pencapaian hasil; pergeseran dari birokrasi klasik untuk membuat organisasi,

pegawai dan persyaratan kepegawaian lebih fleksibel; penetapan sasaran organisasi

dan personal secara jelas dan indikator kinerja untuk mengukur pencapaiannya;

pejabat pemerintah secara politis lebih bertanggung jawab pada pemerintah yang

sedang berkuasa; fungsi-fungsi pemerintah bisa dicoba dilaksanakan oleh pasar; serta

adanya kecendrungan mengurangi peran pemerintah melalui privatisasi.

Robinson dan Brumby (2005) mendefinikan performance 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 sumberdaya. Pengertian yang tidak jauh berbeda diberikan oleh Shah dan

Shen (2007), yaitu suatu sistem penganggaran yang menyajikan tujuan dan sasaran

untuk apa dana dibutuhkan, biaya dari program yang diusulkan dan kegiatan yang



terkait untuk mencapai tujuan tersebut, serta output yang dihasilkan atau jasa yang

diberikan pada setiap program.

Sementara itu, Robinson and Last (2009) menyatakan performance-based

budgeting bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran publik

dengan mengaitkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang dicapai

dengan penggunaan informasi kinerja secara sistematik. Carter , seperti dikutip Young

(2003), menyatakan performance budget menggunakan pernyataan misi, tujuan dan

sasaran untuk menjelaskan mengapa uang dikeluarkan.

Penetapan misi, tujuan dan sasaran ini merupakan cara untuk mengalokasikan

sumber daya untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu berdasarkan tujuan-tujuan

program dan hasil-hasil yang terukur. Performance budgeting dibedakan dari

pendekatan tradisional karena berfokus pada hasil dari pengeluaran yang dilakukan,

bukannya jumlah uang yang dikeluarkan.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penganggaran

berbasis kinerja (performance-based budgeting) merupakan suatu pendekatan

sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan

organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkannya dengan menggunakan

informasi kinerja. Performance budgeting mengalokasikan sumber daya pada

program, bukan unit organisasi semata, dan memakai output measurement sebagai

indikator kinerja organisasi. Pengkaitan biaya dengan output organisasi merupakan

bagian integral dalam berkas atau dokumen anggaran.

Sejalan dengan pengertian dan tujuannya, Robinson dan Last (2009)

menyatakan persyaratan mendasar dalam penerapan bentuk sederhana penganggaran

berbasis kinerja (performance-based budgeting), adalah:



a. Informasi mengenai sasaran dan hasil dari pengeluaran pemerintah dalam

bentuk indikator kinerja dan evaluasi program sederhana, dan

b. Proses penyusunan anggaran yang dirangcang untuk menfasilitasi penggunaan

informasi tersebut.

Hal ini, seperti yang dinyatakan Hou (2010), menunjukkan bahwa desain dari

performance-based budgeting didasarkan pada pemikiran bahwa memasukan ukuran

kinerja dalam anggaran akan mempermudah pemantauan terhadap program untuk

melihat seberapa baik pemerintah telah mencapai outcome yang dijanjikan dan

diinginkan.

Sejalan dengan Robinson dan Last, Young (2003) menyatakan 4 (empat)

karakteristik performance-based budgeting. Pertama, performance-based budgeting

menetapkan tujuan atau sekumpulan tujuan yang akan dikaitkan dengan atau yang

digunakan untuk mengalokasikan pengeluaran uang. Kedua, performance-based

budgeting menyediakan informasi dan data mengenai kinerja dan hasil yang telah

dicapai sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan antara kemajuan yang

aktual dengan yang direncanakan. Ketiga, dalam penyusunan anggaran penyesuaian

terhadap program dilakukan untuk menutup setiap perbedaan yang terjadi antara

target kinerja dan kinerja aktual. Keempat, performance-based budgeting memberi

peluang untuk dilakukannya evaluasi kinerja secara regular atau ad hoc yang akan

digunakan untuk pengambilan keputusan.

Lebih lanjut Robinson dan Last (2009) menyatakan penganggaran berbasis

kinerja (performance-based budgeting) hanya dapat berhasil jika setiap satuan kerja

yang melakukan pengeluaran anggaran (spending agency) diharuskan untuk:

a. secara eksplisit mendefinisikan outcome yang pelayanannya diberikan kepada

masyarakat, dan



b. menyediakan indikator kinerja kunci untuk mengukur efektifitas dan efisiensi

pelayanannya untuk menteri keuangan dan pembuat keputusan politik kunci

selama proses penyusunan anggaran.

Di Indonesia, persyaratan di atas tergambar dalam dokumen-dokumen yang

digunakan atau dihasilkan dalam proses penyusunan anggaran pemerintah. Untuk

pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), dokumen-dokumen tersebut meliputi

Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sedangkan, pada tingkat satuan kerja

pemerintah daerah (SKPD), dokumen-dokumen tersebut meliputi Rencana Stratejik

(Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD.

Untuk dapat dikatakan telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja tidak

hanya dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen tersebut, melainkan juga

dengan adanya keselarasan substansi antar dokumen-dokumen tersebut yang dapat

dilihat dari ada tidaknya indikator kinerja yang selaras dalam dokumen-dokumen

tersebut.

Pada SKPD, indikator-indikator kinerja yang dimuat dalam Renja SKPD

haruslah mendukung pencapaian indikator kinerja yang termuat dalam Renstra SKPD.

Dan selanjutnya, indikator kinerja Renja SKPD harus didukung oleh indikator-

indikator kinerja yang dimuat dalam RKA SKPD. Adanya keselarasan indikator

kinerja ini secara logis akan dapat mengaitkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai

yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra SKPD) dengan

kegiatan-kegiatan operasional yang dilaksanakan SKPD.



Di samping persyaratan adanya indikator kinerja dan proses penyusunan

anggaran yang memfasilitasi penggunaan inkator kinerja, persyaratan lainnya dalam

penerapan penganggaran berbasis kinerja yang dikemukakan Robinson dan Last

(2009) adalah klasifikasi pengeluaran berdasarkan program (program budget) dan

fleksibilitas yang lebih besar bagi manajer atau pejabat pelaksana anggaran.

Program budget mengklasifikasikan pengeluaran anggaran berdasarkan jenis

pelayanan dan tujuan, bukan berdasarkan jenis input (gaji, bahan, perjalanan dinas

dan sebagainya) sebagaimana pada traditional line-item budgeting. Robinson dan Last

(2009) menyatakan pada program budget proses penyusunan anggaran harus

berdasarkan pada program (program based) yaitu satuan kerja harus mengajukan dan

menyajikan anggarannya dalam bentuk program dengan didukung biaya dan

informasi kinerja. Senada dengan Robinson dan Last, Shah dan Shen (2007)

menyatakan bahwa bertentangan dengan line-item budgeting, performance budgeting

menerapkan alokasi lumpsum untuk program-program bukan klasifikasi line item

secara rinci (detailed line item clasification).

Terkait dengan ini, Rubin (2007) mengemukakan bahwa output model

budgeting mengasumsikan bahwa manajer atau pelaksana anggaran akan

menggunakan sumber daya yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya untuk

mencapai target dengan alasan bahwa mereka akan diminta bertanggung jawab bukan

atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan item-item pengeluaran yang dilakukan (line

item), melainkan atas kuantitas dan kualitas hasil yang dijanjikan dari paket sumber

daya yang dialokasikan bagi mereka dalam anggaran.

Pelaksanaan anggaran membutuhkan adanya fleksibilitas input dimana pejabat

pelaksana anggaran harus diberi fleksibilitas yang lebih besar untuk memilih belanja-

belanja yang dilakukannya untuk menghasilkan pelayanan dengan cara yang paling



efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi sejumlah batasan yang harus

diikuti pada pengeluaran anggaran berdasarkan klasifikasi ekonomi (line item) pada

traditional budgeting.

Dibandingkan dengan traditional line-item budgeting, performance budgeting

membenarkan untuk melakukan penggunaan sumber daya fiskal secara lebih fleksibel

dan meningkatkan akuntabilitas terhadap hasil. Shah dan Shen (2007) menyatakan

performance budgeting meningkatkan fleksibilitas manajerial dengan memberi

manajer departemen atau program alokasi lumpsum tetap (fixed lumpsum allocation)

yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan untuk mencapai hasil yang sudah

disetujui dalam pemberian pelayanan. Manajer publik menikmati peningkatan diskresi

manajerial tapi diwajibkan bertanggung jawab atas apa yang mereka capai dalam

kinerja pemberian pelayanan.

Berdasarkan uraian di atas makan skripsi minor ini diberi judul “Analisis

Penggunaan Anggaran Terhadap Kantor Inpektorat Pelalawan Dilihat Dari

Aspek Makro Melalui Sistem Anggaran Kinerja”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukan dalam latar belakang masalah

“Apakah praktik penggunaan anggaran pada kantor inspektorat pelalawan sejalan

dengan teori yang selama ini ada?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian



Untuk mengetahui apakan sistem Anggaran berbasis kinerja dapat di terapkan di

semua instansi dan organisasi, dalam hal ini kantor Inspektorat Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini penulis dapat menambah wawasan dan memperluas

pengetahuan dibidang akuntansi yang berhubungan dengan anggaran yang terjadi

dalam kantor pemerintahan khususnya inspektorat Pelalawan Riau.

a. Untuk kantor Inspektorat Sebagai bahan masukan dan informasi bagi kantor

Inspektorat Pelalawan Riau dan masukan dalam pengambilan keputusan dan

pengawasan anggaran yang ada.

b. Bagi pihak pembaca Bagi pihak pembaca diharapkan hasil penelitian ini

sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

1.4 Metode Penelitian

1. Loksi penelitian

a. Penulis melakukan penelitian di kantor Inspektorat Pelalawan Riau

yang terletak di Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci

2. Jenis dan sumber data

a. Data primer yaitu data yang di peroleh dari perusahaan melalui wawancara

dengan pihak perusahaan

b. Data sekunder yaitu yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa laporan

anggaran, struktur organisasi, dan laporan pendukung lainnya

1.5 Tekhnik pengumpulan data



1. Wawancara, adalah tekhnik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab

secara langsung pada pihak yang diperlukan  yang berhubungan dengan masalah

yang di teliti sehingga diperoleh informasi yang dibutuhkan

2. Dokumentasi data, yaitu tekhnik pengumpulan dengan pengutipan langsung

terhadap data-data yang dimiliki oleh instansi yang terkait.

1.6 Analisis data

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskritif kompetatif,

yaitu membangdingkan antara teori-teori yang mendukung dan yang telah ada serta yang

ada hubungannya dengan pembahasan masalah, praktik yang terjadi dilapangan yang

dalam hal ini kantor Inspektorat Pelalawan Riau yang kemudian diambil kesimpulan

beserta saran-sarannya.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan praktek kerja ini, penulis membaginya menjadi 4

(empat) bab, masing-masing bab membahas masalah sebagai berikut:

BAB I    : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan

BAB II   : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisikan uraian tentang gambaran umum perusahaan yang akan

menjelsakan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan,

aktivitas perusahaan, produk-produk layanan perusahaan



BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menguraikan tinjauan teori yeng terdiri dari pengertian anggaran dan

informasi anggaran, pengertian sistem line item budget, serta dapat atau

tidaknya sistem anggaran tradisional tersebut berlaku di kantor inspektorat

pelalawan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil

penelitian dana pembahasan dan mengemukakan saran-saran yang

berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi kantor inspektorat

pelalawan Riau.


