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ABSTRAK 

 

ANALISIS KINERJA MELALUI PENDEKATAN VALUE FOR MONEY 

PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU 

PERIODE 2018-2020 

 

Oleh : 

 

TSABITA ANANDA MARDHIAH 

11773201640 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas 

Kelautan dan Perikanan Riau dengan pendekatan value for money (VfM), yaitu 

melalui pengukuran ekonomis, efesiensi, dan efektivitas. Metode analisis yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan jenis data primer dan sekunder, 

serta teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Kinerja dikatakan 

ekonomis jika perbandingan antara nilai Input dengan Harga Input bernilai 

100%. Kinerja dikatakan efisien jika perbandingan antara Output dan Input 

bernilai 100%. Dan kinerja dikatakan efektif jika perbandingan Outcome dan 

Output bernilai 100%. Hasil penelitian menunjukan bahwa seluruh kegiatan 

Dinas Kelautan dan Perikanan Riau berdasarkan pengukuran value for money 

untuk tahun 2018 sampai dengan 2020 menunjukkan kinerja yang ekonomis, 

efisien dan kurang efektif. 
 

Kata Kunci: value for money, ekonomis, efisiensi, efektivitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan publik merupakan salah satu bagian dari penerapan birokrasi 

pemerintah, tujuan dari penyelenggaraan birokrasi adalah membuat sesuatu yang 

bernilai secara cepat, tepat, serta dengan biaya yang sangat sedikit. Untuk 

mengetahui kinerja sebuah organisasi publik maka dibutuhkan sebuah pengukuran 

kinerja sehingga dapat terlihat apakah organisasi tersebut telah berhasil mencapai 

visi dan misinya melalui pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan. Pengukuran 

kinerja bertujuan untuk memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja serta 

dapat menjadi bahan evaluasi dalam mencapai target organisasi (Anonim, 2004). 

Kini kinerja instansi pemerintah menjadi sorotan publik dengan semakin 

meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan administrasi 

publik. Tidak jarang masyarakat menilai organisasi, terutama organisasi sektor 

publik sebagai suatu organisasi yang hanya melakukan pemborosan atau 

inefesiensi. Seiring perkembangan zaman, masyarakat menjadi semakin cerdas 

serta kritis untuk menuntut agar organisasi sektor publik melakukan suatu 

akuntabilitas publik dan transparansi. Pengukuran merupakan sebuah konsep yang 

cukup sederhana, untuk dapat menilai kinerja berdasarkan pedoman dan hukum 

yang sudah ditetapkan. Pengukuran kinerja dikembangkan dari asumsi bahwa 

organisasi dapat beroperasi dalam lingkungan yang stabil jika ada indikator 

berukuran kinerja. Pengukuran kinerja bisa dilakukan menggunakan beberapa 

cara, salah satunya yaitu mengevaluasi proses operasional suatu organisasi dan 
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bagaimana hasilnya, serta umumnya melibatkan dokumentasi pada jumlah besar. 

Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk dapat menilai akuntabilitas organisasi 

serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. 

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan guna memenuhi tiga 

tujuan. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran 

kinerja dimaksudkan buatbertujuan untuk membantu pemerintah agar terfokus 

dengan tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan efisiensi serta efektifitas organisasi sektor publik dalam 

memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik dipergunakan 

untuk pengalokasian sumber daya serta pembuatan keputusan. Ketiga, guna 

mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan (Mardiasmo, 2006). 

Pada pengimplementasian manajemen strategis, pengukuran kinerja adalah 

faktor yang krusial yang harus diperhatikan. Suatu sistem yang memiliki tujuan 

untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan 

nonfinansial yang bisa membantu manajer publik adalah sistem pengukuran 

kinerja sektor publik. penilaian kinerja mencakup evaluasi sesuai audit efesiensi, 

efektivitas, serta ekonomi yang pada dasarnya merupakan ekspansi dari audit 

keuangan dalam hal tujuan serta prosedurnya. Sistem pengkuruan kinerja dapat 

membantu suatu organisasi untuk melakukan pengendalian. Sistem pengukuran 

kinerja memberikan informasi apakah organisasi berada pada jalur pencapaian 

tujuan yang diinginkan. tidak adanya indikator tunggal yang dapat digunakan 

untuk memberikan informasi terkait kinerja secara komprehensif dikarekakan 
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dalam kinerja organisasi sektor publik memiliki sifat multidimensional. 

Organisasi sektor publik memiliki orientasi agar lebih mengendepankan 

kepentingan publik dan tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. 

Maka dari itu, perlu dikembangkan pengukuran kinerja non-finansial. agar hasil 

pengukuran mendapatkan hasil yang menyeluruh serta objektif maka metode 

pengukuran kinerja harus dibuat sedemikian rupa (Suryantari & Ulupui, 2016). 

Keberhasilan kinerja instansi pemerintah tidak dapat diukur hanya 

berdasarkan kinerja keuangannya. Dengan semakin berkembangnya pemahaman 

masyarakat mengenai operasional dari instansi pemerintah, kinerja instansi 

pemerintah kini semakin menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, diharapkan 

instansi pemerintah khususnya dalam penelitian ini, untuk selalu 

mempertimbangkan pendekatan value for money dalam pelaksanaan tugas 

operasionalnya (Mardiasmo, 2002). 

Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik 

yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan 

efektivitas. Ekonomi diukur melalui rasio antara masukan aktual dengan masukan 

rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi yang direncanakan. Efektivitas 

diukur dengan membandingkan keluaran realisasi dengan keluaran menurut 

rencana. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan 

baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai 

pelaksanaan otonomi daerah (Nordiawan, 2010). 

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian kegiatan, program, atau 

kebijakan tertentu dalam kaitannya dengan tujuan, tujuan, visi, dan misi 
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organisasi yang diuraikan dalam strategi perencanaan organisasi. Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengungkapkan kinerja keuangan 

organisasi sektor publik (APBD). APBD merupakan ukuran kinerja pemerintah 

daerah dalam hal tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial 

kemasyarakatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau merupakan salah 

satu instansi pemerintah yang harus melakukan pelaporan program dan 

kegiatannya setiap tahunnya. Tabel 1 menunjukkan pelaksanaan program dan 

kegiatan PAPBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. 

Tabel 1.1 

 Realisasi APDB Dinas Kelautan dan Perikanan  

Provinsi Riau Taun 2018 - 2020 

No. Program Tahun (%) 

2018 2019 2020 

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 83,42 75,71 94,01 

2. 
Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

9,89 74,57 96,01 

3. Peningkatan Disiplin Aparatur 88,66 72,32 - 

4. 

Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

42,15 
63,30 

- 

5. 

Peningkatan Kesadaran dan Penegakan 

Hukum Dalam Pendayagunaan 

Sumberdaya Laut 

6,76 
30,35 

- 

6. Perencanaan Tata Ruang 70,30 - - 

7. 
Perlindungan dan Konservasi Sumber 

Daya Alam 

57,81 
63,18 

- 
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8. Pengembangan Budidaya Perikanan 16,96 68,40 97,79 

9. Pengembangan Perikanan Tangkap 7,71 84,47 88,89 

10. 
Optimalisasi Pengelolaan dan 

Pemasaran Produksi Perikanan 

53,53 90,80 - 

11. 
Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Pesisir 

- 
- 

93,02 

Sumber : LKJIP Dinas Kelautan dan Perikanan Riau Tahun 2018-2020 

 Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi pada beberapa 

program Dinas Kelautan dan Perikanan Riau pada tahun 2018 - 2020. Pada tahun 

2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mengalami Self Blocking atau 

pengehematan anggaran, kondisi dimana pada saat itu Pemerintah Provinsi Riau 

mengalami defisit anggaran maka tiap-tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) 

diminta untuk menahan anggaran untuk tidak dicairkan sehingga menyebabkan 

beberapa kegiatan berjalan kurang maksimal. 

 Kemudian pada tahun 2019, kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Riau 

masih belum stabil sehingga penyerapan anggaran masih belum mencapai target. 

Adanya kenaikan harga pasar pun membuat beberapa kegiatan Dinas Kelautan 

dan Perikanan Provinsi Riau mengalami kegagalan dalam melaksanakan tender 

proyek. 

Pada tahun 2020, pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Riau berkurang sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran dan 

percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah 

Daerah sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020. 

Adanya wabah Covid-19 ini juga mengakibatkan terjadinya refocusing anggaran 
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sebesar 49,06%. Kemudian berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ Tahun 2020 tentang Percepatan 

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, 

maka diadakan penyesuaian terhadap anggaran belanja Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Riau, serta mengurangi kegiatan-kegiatan. 

 Ekonomi didefinisikan sebagai pembelian produk atau layanan dengan 

kualitas tertentu dengan harga terbaik. Ketika terjadi peningkatan biaya, maka 

harus disertai dengan peningkatan manfaat (Mardiasmo, 2009). Dinas Kelautan 

dan Perikanan Provinsi Riau memiliki program yang belum memenuhi target yang 

telah ditentukan untuk tahun 2018 hingga 2020. Sementara efektivitas dapat 

diartikan sebagai hubungan antara produksi dan tujuan atau sasaran yang harus 

dipenuhi. Apabila suatu proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir 

kebijakan, maka dapat dikatakan efektif. Apabila hasil kerja tertentu dapat dicapai 

dengan jumlah sumber daya dan uang tunai paling minim, maka proses dari 

kegiatan operasional tersebut dapat disebut efisien. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 tahun 

2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan daerah, bahwa untuk menilai 

kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran indeks 

pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indeks pengukuran yang digunakan 

untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah adalah dengan 

pengukuran menggunakan pendekatan value for money (VFM). Implementasi 

analisis rasio pada organisasi sektor publik khususnya terhadap APBD masih 

sangat jarang digunakan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara 
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resmi mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian untuk 

pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien 

dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu diterapkan meski kaidah 

pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan yang dimiliki oleh perusahaan 

swasta, sehingga penggunaan value for money sebagai alat ukur kinerja 

pemerintah dianggap sudah tepat. Kinerja adalah suatu gambaran hasil dari 

pelaksanaan suatu program untuk mewujudkan suatu tujuan dan sasaran dalam 

sebuah instansi (Bastian, 2006). Diharapkan instansi pemerintah khususnya dalam 

penelitian ini, agar selalu memperhatikan pendekatan value for money dalam 

menjalankan aktivitasnya. 

 Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nindy Cahya Feriska Sari 

(2014) menunjukan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep 

periode tahun 2010-2013 dengan menggunakan prinsip value for money adalah 

baik, karena hasil perhitungan rasionya dari tahun ke tahun cenderung berada 

pada katagori ekonomis, efisien dan efektif. Kemudian penelitian yang dilakukan 

oleh Wiryawan Wira (2014) menunjukan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabuaten 

Bintan sudah ekonomis, efektif dan efisien hal ini dibuktikan dengan penelitian 

untuk 4 (empat) program dinas yang dapat langsung dirasakan masyarakat. 

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Putu Dewi Suryantari YS dan I Gusti 

Ketut Agung Ulupui (2016) menunjukan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas 

Pariwisata Bali untuk periode 2015 berdasarkan pengukuran value for money 

adalah ekonomis, efisien dan efektif, namun terdapat satu program yang berjalan 

tidak efektif. 
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 Berdasarkan fenomena diatas, maka pen ulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Melalui Pendekatan Value For 

Money Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Periode 2018-

2020” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan, dapat ditentukan 

masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana Kinerja atas pelaksanaan anggaran 

belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau jika diukur dengan metode 

value for money? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja atas 

pelaksanaan anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang 

diukur dengan metode value for money. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka hasil penelitian 

ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut :  

a. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Universitas  Islam  Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau sebagai tambahan referensi mengenai organisasi sektor 

publik dan value for money. 
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b. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Dinas Kelautan dan Perikanan 

Riau untuk memberikan informasi sekaligus umpan balik mengenai 

pengukuran kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Riau sehingga dalam 

melaksanakan program/kegiatan di masa depan dapat berjalan secara 

ekonomis, efisien, dan efektif. 

c. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dan bahan kajian 

pustaka untuk pihak lain, untuk meneliti di masa mendatang serta 

menambah wawasan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk lebih 

memfokuskan pemetakan pembahasan, yang di uraikan sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian. Bab ini 

merupakan gambaran awal dari apa yang akan dilakukan peneliti. 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka membahas tentang teori-teori yang digunakan 

sebagai acuan dalam analisis penelitian. Dalam bab ini juga dibahas 

mengenai penelitian terdahulu yang digunakan untuk membentuk 

kerangka pikir. 
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BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas 

Kelautan dan Perikanan Riau dan mengenai hasil penelitian serta 

pembahasan yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang telah 

dilakukan yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil 

penelitian serta sasaran dari penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kinerja 

Menurut Sutrisno (2016:172) “Kinerja adalah hasil kerja karyawan dilihat 

dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan oleh organisasi.” 

Menurut Mangkunegara (2017:67) “Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.” 

Menurut Fahmi (2017:188) “Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang 

mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau 

kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.” 

Menurut Torang (2014:74) “Kinerja adalah kuantitas atau kualitas hasil 

kerja individu atau sekelompok didalam organisasi dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standard operasional prosedur, 

kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi. 

Menurut Bastian (2006:274) kinerja merupakan gambaran pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan tujuan, sasaran, 

misi, dan visi organisasi. Dari penjelasan diatas dapat dijabarkan bahwa suatu 

kondisi yang harus dipahami dan disetujui kepada pihak tertentu untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan 
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dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan. Serta untuk 

mengetahui efek baik positif atau negatif dari suatu kebijakan operasional yang 

dijalankan yang disebut kinerja. Dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil 

dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu 

berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan agar 

membantu manajer publik menilai alat ukur finansial dan non-finansial. Kinerja 

keuangan sebagai penentuan tolak ukur yang dapat mengukur keberhasilan suatu 

oeganisasi dalam memperoleh pendapatan. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran 

kinerja yang menggunakan indikator keuangan. 

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan kinerja suatu organisasi perlu 

dilakukan adanya pengukuran secara menyeluruh terkait dengan kegiatan yang 

dilakukan dalam organisasi tersebut. Pengukuran kinerja pada dasarnya 

merupakan faktor kunci untuk mengembangkan suatu organisasi secara efektif 

dan efisien, karena adanya kebijakan yang lebih baik atas sumber daya manusia 

yang terdapat dalam organisasi. Pengukuran kinerja personal sangat bermanfaat 

bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara umum, melalui penilaian tersebut 

maka dapat diketahui bahwa kondisi yang sebenarnya tentang bagaimana kinerja 

karyawan. Menurut pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan 

mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission 

accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, 

ataupun suatu proses (Bastian, 2006).  
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Tujuan pengukuran kinerja berdasarkan pendapat Mardiasmo (2002:122) dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom 

up 

2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non–finansial secara imbang sehingga 

dapat diselidiki perkembangan pencapaian strategi 

3) Untuk memberikan kemudahan terhadap pemahaman kepentingan manajer 

level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai kesesuaian 

tujuan (goal congruence) 

4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual 

dan kemampuan kolektif yang rasional. 

Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2007:14) yaitu: 

1) Memberikan pemahaman mengenai tingkat keberhasilan tujuan organisasi. 

Penilaian kinerja memiliki fungsi sebagai tonggak (milestone) yang 

menjelaskan tingkat ketercapaian tujuan serta apakah organisasi berjalan 

sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetentukan. 

2) Memperbaiki kinerja periode yang akan datang sehingga pengukuran kinerja 

dapat digunakan untuk syarat pembelajaran untuk perbaikan kinerja dimasa 

depan. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan 

untuk membentuk budaya berprestasi (achievement culture) di dalam 

organisasi 

3) Mendistribusikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) maka 
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pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematik bagi manajer 

untuk memberikan reward (misalkan kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi) 

atau dapat berupa punishment (misalkan pemutusan kerja, penundaan 

promosi dan teguran) 

4) Mempersiapkan sarana pembelajaran pegawai dengan menggunakan 

pendekatan sistematik dan terintegrasi untuk mencapai tujuan strategik 

organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran ini 

bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai 

dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi. 

5) Meningkatkan keinginnan dan semangat kerja karyawan. Sehingga 

pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka 

pegawai yang mempunyai kinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward 

tersebut menjadi pemicu bagi pegawai untuk lebih memiliki semangat kerja 

tinggi diselingi dengan harapan akan memperoleh kompensasi yang tinggi 

6) Menciptakan serta meningkatkan akuntabilitas pegawai. 

Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut Sutrisno (2016) yaitu: 

1) Efektivitas dan Efisiensi 

Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik buruknya 

kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi. Masalahnya adalah bagaimana 

proses terjadinya efisiensi dan efektivitas organisasi. Dikatakan efektif bila 

mencapai tujuan, dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong 

mencapai tujuan. 

2) Otoritas dan Tanggung jawab 
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Dalam organisasi yang baik, wewenang dan tanggung jawab telah 

didelegasikan dengan baik, tanpa adanya tumpang tindih tugas. Masing-

masing karyawan yang ada dalam organisasi mengetahui apa yang menjadi 

haknya dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi 

akan mendukung kinerja karyawan tersebut. 

3) Disiplin 

Secara umum, disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang 

ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. 

Masalah disiplin karyawan yang ada di dalam organisasi baik atasan maupun 

bawahan akan memberikan corak terhadap kinerja organisasi. Kinerja 

organisasi akan tercapai apabila kinerja individu maupun kelompok 

ditingkatkan. 

4) Inisiatif 

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide 

untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. 

Dengan perkataan lain, inisiatif karyawan yang ada di dalam organisasi 

merupakan daya dorong kemajuan yang akhirnya akan mempengaruhi 

kinerja. 

5) Pengertian Evaluasi Kerja/Penilaian Kerja 

Penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan 

pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan Andrew E. Sikula (1981) 

dalam Mangkunegara (2007). Selanjutnya menurut Wirawan (2009) 
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mendefinisikan “Evaluasi kinerja sebagai proses penilai – pejabat yang 

melakukan penilaian (appraiser) mengumpulkan informasi mengenai kinerja 

ternilai – pegawai yang dinilai (appraise) yang didokumentasikan secara 

formal untuk menilai kinerja ternilai dengan membandingkannya. 

6) Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan 

kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui 

rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. 

Banyak organisasi berusaha mencapai sasaran suatu kedudukan yang terbaik 

dan terpercaya dalam bidangnya. Untuk itu sangat tergantung dari para 

pelaksanaannya, yaitu para karyawannya agar mereka mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan oleh organisasi dalam Coorporate planning-nya. 

Menurut Mahsun (2011:149-150) manfaat dari pengukuran kinerja sektor publik 

adalah sebagai berikut: 

1. Meyakinkan pemahaman kepada para pelaksana dan ukuran yang digunakan 

dalam mencapai kinerja 

2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang disetujui 

3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja serta membandingkannya 

dengan rencana kerja dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja 

4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kemampuan yang 

sudah disetujui 

5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya 

memperbaiki kinerja organisasi 

6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi 
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7. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif 

8. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan 

9. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

Dalam pengukuran kinerja terdapat indikator kinerja, menurut Bastian 

(2006:267) indikator kinerja merupakan suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif 

yang mencerminkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan, dengan mempertimbangkan indikator kinerja yaitu: masukan (input), 

keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Hal 

ini selaras dengan yang dijelaskan bahwa istilah indikator kinerja berfokus pada 

penilaian kinerja secara tidak langsung dimana merupakan hal-hal yang sifatnya 

hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Adapun peran indikator kinerja bagi 

pemerintah menurut (Mardiasmo, 2002) yaitu : 

1) Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi 

2) Untuk mengevaluasi target akhir (final outcome) yang dihasilkan 

3) Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial 

4) Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan 

pilihan 

5) Untuk menunjukkan standar kinerja 

6) Untuk menunjukkan efektivitas 

7) Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang 

paling baik untuk mencapai target sasaran 

8) Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih untuk 

dilakukan penghematan biaya. 
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2.1.2 Organisasi Sektor Publik 

Pada buku Mahsun (2011:13) menjelaskan bahwa organisasi sektor publik 

adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam 

penyediaan barang atau jasa yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara 

yang lain diatur dalam undang–undang. Selain menyediakan barang atau jasa 

untuk publik, organisasi ini menjalankan transaksi-transaksi ekonomi dan 

keuangan. Namun, berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, dimana mereka 

lebih fokus untuk mendapatkan laba, sedangkan organisasi sektor publik dikelola 

tidak untuk mencari laba untuk dirinya sendiri, melaikan untuk kepentingan 

umum. 

2.1.3 Keuangan Daerah 

1) Pengertian Keuangan Daerah 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk juga di dalamnya segala bentuk kekayaan ataupun harta yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban atas daerah tersebut, yang terdapat dalam 

kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keuangan Daerah dapat juga 

diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga 

dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat 

dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau 

daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan 

perundangan yang berlaku. Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa dalam 

keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu: 
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a. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, 

retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai 

ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah 

kekayaan daerah. 

b. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau 

sehubungan dengan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka 

pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas pembangunan 

oleh daerah yang bersangkutan. 

2) Manajemen Keuangan Daerah 

Guna mewujudkan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, 

dibutuhkan pengelolaan dengan suatu sistem manajemen keuangan yang jelas dan 

berdaya guna. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa manjemen 

mempunyai empat fungsi dasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengendalian. 

Konsep dasar dari manajemen tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai 

jenisorganisasi, termasuk lingkungan organisasi sektor publik tidak terkecuali 

dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa prinsip penting manajemen 

keuangan daerah yaitu: 

1. Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa 

pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 
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2. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah 

ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. 

3. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan 

tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran 

tertentu. 

4. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas 

tertentu pada tingkat harga terendah. 

5. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi 

seluasluasnya tentang keuangan daerah. 

6. Bertanggungjawab merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya. 

dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

7. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya 

dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan 

pertimbangan yang objektif. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap 

yang dilakukan dengan wajar dan proposional. Manfaat maksudnya 

keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan masyarakat. Secara garis 

besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian,yaitu 

manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. 

8. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan 

pembangunan 
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9. daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut 

akan 

10. sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka 

11. pelaksanaan otonomi daerah. 

2.1.4 Sumber Pendapatan Daerah  

Pendapatan daerah, sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya, 

mempunyai makna sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan 

daerah diperoleh dari: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. PAD terdiri dari 

a. Pajak Daerah 

Ketentuan mengenai pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang. 

Sedangkan penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah 

ditetapkan dengan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Retribusi Daerah 

Sebagimana pajak daerah, ketentuan mengenai kontribusi juga 

ditetapkan dengan undang-undang. Sementara penentuan tarif dan tata 

cara pemungutan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dirinci menurut 

objek pendapatan yang mencakup: bagian laba atas penyertaan modal 

baik pada perusahaan milik daerah, perusahaan milik pemerintah, 

maupun pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha 

masyarakat. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

d. Lain-lain PAD yang sah 

Meliputi dari: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, 

jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih antara nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, apapun 

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah. 

2. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dilakukan kepada daerah untuk mendanai keseluruhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber dana yang berasal dari pos 

Dana Perimbangan terdiri dari : 

a. Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
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b. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerintahan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah 

menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, 

dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam 

APBD.Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria 

teknis diterapkan oleh kementrian negara departemen teknis. 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan 

daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana 

darurat, dan lain-lain pendapatan yang diterapkan. 

a. Hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah 

negara asing, badan/ lembaga asing, badan/lembaga dalam negeri atau 

perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang 

dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu 

dibayar kembali. 
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b. Dana Darurat adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah yang mengalami benana nasional, peristiwa 

luar biasa, dan/atau krisis ekonomi. 

2.1.5 Anggaran 

Anggaran dapat dinterprestasikan sebagai paket pemyataan menyangkut 

perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu 

atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data 

penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu. Kebanyakan organisasi 

sektor publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta 

tambahan pendapatan dan pengeluaran (Indra, 2010). Hal itu akan berdampak 

pada pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan. 

Anggaran dinyatakan sebagai pemyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai 

selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009). 

Mardiasmo (2009:63-66) mengemukakan bahwa Anggaran sektor publik  

mempunyai beberapa fungsi utama, diantaranya: 

1. Anggaran sebagai alat perencanaaan {planning tool) 

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan 

organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan 

apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, 

dan berapa hasil yang akan diperoleh dari belanja pemerintah tersebut . 

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk : 

a. Merupakan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan 

misi yang ditetapkan. 
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b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan 

organisasi serta merencanakan altematif sumber pembiayaannya, 

c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah 

disusun. 

d. Menentukan indkator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. 

2. Anggaran sebagai alat pengendalian  

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas 

pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaaan yang 

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada pubiik. Tanpa anggaran, 

pemerintah tidak dapat mengendalkan pemborosan -pemborosan 

pengeluaran Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, 

menteri, gurbenur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan 

melalui anggaran. anggaran sektor publik dapat digunakan untuk 

mengendalikan (membatasi kekuatan) eksekutif. Anggaran sebagai 

instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya over 

spending, under spending, dan salah sasaran dalam pengalokasian 

anggaran pada bidang Iain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran 

merupakan alat untuk memonitori kondisi keuangan dan peiaksanaan 

operasional program atau kegiatan pemerintah. Pengendalian anggaran 

publik dapat dilakukan empat cara, yaitu : 

a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan 

b. Menghitung selisih anggaran 

c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat 

dikendalikan atas suatu varians 
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d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya 

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal 

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan 

ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat 

digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan 

kegiatan ekonomi masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi. 

4. Anggaran sebagai alat politik (Politik Tool) 

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan 

keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor pubiik, anggaran 

merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan 

kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan 

tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih 

merupakan alat politik. Oleh karena itu pembuatan anggaran publik 

membutuhkan political skill coalition building, keahlian bemegoisasi, dan 

pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para 

manajer pubiik. Manajer publik haru sadar sepenuhnya bahwa kegagalan 

dalam melaksanakan anggaran telah disetejui dapat menjatuhkan 

kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kreditibilas pemerintah. 

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi 

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam poses penyusunan anggaran. 

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam 

pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu 

mendeteksi terjadinya inkosistensi suatu unit kerja dalam pencapaian 
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tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai 

alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran 

harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. 

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja 

Anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder kepada pemberi 

wewenang legislatif kinerja esekutif akan dinilai berdasarkan berapa yang 

berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang ditetapkan. Anggaran 

merupakan alat yang efektif untuk pengetahuan pengendalian dan 

penilaian kinerja. 

7. Anggaran sebagai alat motivasi 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan 

staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai 

target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi 

pegawai, anggaran hendaknya bersifat chalenging but attainable atau 

demanding but achieveable, Maksudnya adalah target anggaran hendaknya 

jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan 

terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. 

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik 

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan 

DPR/DPRD. Masyarakat, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi 

kemasyrakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. 

Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi 

kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses 
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politik yang ada. Pengangguran, tuna wisma dan kelompok lain yang 

terorganisasi akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan 

pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka 

mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan 

tindakan massa, melakukan boikot, vandaisme, dan sebagainya. Indra 

(2010 : 192) megemukakan bahwa anggaran public berfungsi sebagai 

berikut : 

a. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja. 

b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan 

dimasa yang akan datang. 

c. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan 

berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan serta bawahan 

d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja 

e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta 

efisien dalam pencapaian visi organisasi 

f. Anggaran merupakan instrumen politik 

g. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. 

2.1.5 Jenis-jenis Anggaran 

Nordiawan (2010 : 71-72) mengemukakan bahwa secara garis besar 

anggaran dapat diklasifikasikan menjadi berikut : 

1. Anggaran operasional dan anggaran modal (current vs capital budget)  

Berdasarkan jenis aktivanya, anggaran dibagi menjadi anggaran 

operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional digunakan untuk 
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merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun 

waktu satu tahun. Anggaran operasional ini juga sering dikelompokan sebagai 

pengeluaran pendapatan (revenue expenditure). Yaitu jenis pengeluaran yang 

bersifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu aset 

anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas 

aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. 

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu 

tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi 

sektor pubiik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk 

biaya pemetiharaannya . 

2. Anggaran berdasarkan pengesahan 

Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentatif 

dan anggaran enacted. Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak 

memeriukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang 

dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, anggaran 

enacted adalah anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas dan disetejui 

oleh lembaga legislatif. 

3. Anggaran dana umum vs anggaran dana khusus 

Dalam pemerintahan, kekayaan negara (dana) dibagi menjadi dana umum 

dan dana khusus. Dana umum digunakan untuk membiyai kegiatan 

pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari, sedangkan dana khusus 

dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu. Anggaran untuk dana 

umum disebut anggaran dana umum (general budget) dan anggaran untuk dana 

khusus disebut anggaran dana khusus (special budget). 
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4. Anggaran tetap vs anggaran fleksibel 

Dalam anggaran tetap, apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di 

awal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada 

peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel, harga 

barang/jasa per unit telah ditetapkan, Namun, jumlah anggaran secara 

keseluruhan akan berfuktual bergantung pada banyaknya kegiatan yang 

dilakukan. 

5. Anggaran eksekutif vs anggaran legislative 

Berdasarkan penyusunannya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran 

eksekutif, yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini 

pemerintah. serta anggaran legislatif, yaitu anggaran yang disusun oleh 

lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Selain itu, ada juga yang 

disebut anggaran bersama, yaitu anggaran yang disusun secara bersama-sama 

antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sementara itu, sebuah anggaran yang 

disusun oleh suatu komite khusus disebut anggaran komite. Mardiasmo 

(2009:66) mengemukakan bahwa jenis-jenis anggaran sektor publik dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a. Anggaran operasional 

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan 

sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah 

yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah "Belanja 

Rutin". Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 

satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi 



31 

 

pemerintah. Disebut "rutin" karena sifat pengeluaran tersebut berulang-

ulang ada setiap tahun. Secara umum pengeluaran yang masuk kategori 

anggaran operional belanja administrasi umum dan belanja operasi dan 

pemeliharaan. 

b. Anggaran modal 

Anggaran modal menunjukan 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 investasi/modal adalah 

pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran 

dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan 

menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. 

Pada dasamya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, 

sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat 

demokratis, rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui proses 

pemelihan umum. Politisi mentransalisikan mandat tersebut dalam bentuk 

kebijakan publik dan program yang memberi manfaat bagi pemilih yang 

direflesikan dalam anggaran. Adanya keterbatasan sumber daya, 

menyebabkan anggaran mempunyai trade-off, sebagian uang tidak dapat 

dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada 

bidang yang lain, atau adanya penambahan jumlah pajak yang dibayar 

publik. Pemerintah tidak mungkin memenuhi permintaan seluruh 

stakeholder-nya secara simultan. Pemerintah memutuskan bidang mana 
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yang akan didahulukan atau diprioritaskan. Anggaran berfungsi sebagai 

alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan 

keuangan pada sektor tersebut. 

2.1.6 Value for Money 

Value For Money Pengertian value for money menurut Mahmudi (2007:89) 

value for money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik 

dimana value for money memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. 

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

kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari 

sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, 

output, dan outcome secara bersama-sama. Tuntutan baru muncul agar organisasi 

sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan kinerjanya. 

Menurut Konsep Value for Money terdiri atas tiga elemen utama, yaitu: (a) 

Ekonomis menurut (Mahmudi, 2010) pengertian ekonomis yaitu kaitannya 

dengan penggunaan input primer (anggaran atau kas) menjadi input reguler 

(tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal) yang dikonsumsi organisasi 

untuk melaksanakan kegiatan operasional. Dalam rancangan ekonomi diharapkan 

organisasi sektor publik tidak melakukan pemborosan anggaran dalam 

pelaksanaan program, kegiatan, maupun operasional organisasi. Ekonomi 

memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh secara hemat 

yaitu dengan harga yang lebih rendah (spending less) atau lebih murah dengan 

kualitas tertentu. Kehematan harga biasanya diukur dengan harga pasar; (b) 

Efisiensi menurut (Halim, 2008) efisiensi adalah mencerminkan perbandingan 

antara realisasi pendapatan yang diterima dengan besarnya biaya yang dikeluarkan 
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untuk memungut. Selain itu, menurut (Mardiasmo, 2009) efisien berkaitan erat 

dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang 

digunakan. Dikatakan efisien jika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat 

dicapai dengan penggunaan sumber daya yang tepat serta dana yang digunakan 

seminimal mungkin; (c) Efektivitas menurut Mardiasmo (2009:132) efektivitas 

pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. 

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang 

harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). 

2.1.7 Manfaat Value for Money 

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, bertujuan supaya pelayanan yang 

dibelikan sesuai dengan target. 

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik. 

3. Menurunkan biaya pelayanan publik agar pemborosan hilang dan terjadi 

penghematan dalam penggunaan input. 

4. Alokasi belanja yang lebih pengutamakan kepentingan publik. 

5. Meningkatnya kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai 

akar pelaksanaan akuntabilitas publik. 

2.1.8 Indikator Value For Money 

1. Indikator Alokasi Biaya (Ekonomi dan Efisiensi) 

Ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas 

tertentu pada harga terbaik (spending less). Ekonomi mempunyai pengertian 

bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah yang 
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mendekati harga pasar. Ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan 

yang mencakup pengelolaan dengan hati-hati atau cermat (prudency) dan tidak 

ada pemborosan. Kegiatan operasional dinyatakan ekonomis apabila dapat 

menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Efisiensi adalah produk 

atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana 

yang serendah- rendahnya (spending well). Suatu organisasi, program, atau 

kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan 

input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan 

output sebesar-besarnya. 

2. Indikator Kualitas Pelayaan (Efektivitas) 

Efektivitas adalah proses kegiatan yang mencapai tujuan dan sasaran akhir 

kebijakan (spending wisely). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai 

efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama, Tahun dan 

Judul 

Judul Peneliti Hasil Peneliti 

1. G. Yulia Novita Sari, 

Satria Tri Nanda, Ika 

Berty dan Raisya Zenita 

(2022) 

Analisis Value For Money 

Pada Kinerja Keuangan 

Dinas Kesehatan 

Kota Pekanbaru 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio ekonomis 

maka dapat disimpulkan jika selama 3 (tiga) tahun terakhir dikatakan 

ekonomis karena memiliki persentase rasio dibawah 100%. Dimana pada 

tahun 2018 diperoleh rasio ekonomis sebesar 82,52%, tahun 2019 sebesar 

60,76%, dan tahun 2020 sebesar 71,74%. (2) Kinerja Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru jika dilihat dari rasio efisiensi maka dapat disimpulkan jika 

selama 2 tahun berturut-turut yang dinilai tidak efisiensi yaitu pada tahun 

2018 dan 2019 dimana persentase rasio efektivitas pada tahun 2018 yaitu 

sebesar 80,92% dan pada tahun 2019 sebesar 94,36% sedangkan kinerja 

yang dikatakan efisien yaitu pada tahun 2020 yang memiliki persentase 

106,60%. 

2. Dika Husni Sanjaya dan 

Maswar Patuh (2019) 

Analisis Value For Money 

Dalam Pengukuran Kinerja 

Dinas Kesehatan Kota 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Pada periode tahun 2016 dan 

2017 ditinjau dari aspek ekonomis menunjukan nilai perolehan pengukuran 

kinerja di katakan ekonomis atau hemat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
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Surabaya anggaran yang terjadi pada tahun 2016 sebesar 66,74% dan 2017 sebesar 

71,07%. (2) Ditinjau dari Rasio efisiensi Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

periode 2016-2017 adalah sudah efisien. (3) Pada tahun 2016 didapatkan 

hasil pengukuran kinerja ditinjau dari segi efektivitas dalam laporan kinerja 

menunjukan bahwa tingkat pencapaian kinerja di katakan berhasil mencapai 

tujuan. (4) Pada tahun 2017 didapatkan hasil pengukuran kinerja ditinjau 

dari segi efektivitas dalam laporan kinerja menunjukan bahwa tingkat 

pencapaian kinerja di katakan berhasil. 

3. Indrayani dan 

Khairunnisa (2018) 

Analisis Pengukuran Kinerja 

Dengan Menggunakan 

Konsep Value For Money 

Pada Pemerintah Kota 

Lhokseumawe (Studi Kasus 

Pada DPKAD Kota 

Lhokseumawe Periode 

2014-2016) 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) untuk indikator rasio ekonomis 

Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah mencapai kinerja yang baik, karena 

dari tahun 2014-2016 (periode pengamatan), telah berhasil mengelola 

penggunaan anggaran belanja dengan baik. (2) Rasio efisiensi kinerja 

Pemerintah Kota Lhokseumawe cukup baik. Dimana pada tahun 2014 nilai 

rasio efisiensi yang di peroleh senilai 94,69% dan pada tahun 2015 naik 

menjadi 105,17% dan turun menjadi 97,95% pada tahun 2016, meskipun 

pada tahun 2015 menunjukkan rasio yang kurang efisien. Namun secara 

keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe telah efisien, yang 

berarti Bahwa pemerintah mampu menggunakan sumber daya yang 

diperlukan dengan minimum untuk mencapai target yang maksimum. 

4. Purwiyanti, Dewi Analisis Kinerja Berbasis Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Ditinjau dari rasio ekonomi, 
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(2017) Konsep Value for Money 

pada Kegiatan Fisik 

Pekerjaan Irigasi Donggala 

Kodi (Studi di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Palu) 

Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 telah mampu 

menjalankan pekerjaan secara ekonomis. (2) Ditinjau dari rasio efisiensi, 

Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 telah mampu 

menjalankan secara efisiens. (3) Ditinjau dari rasio efektivitas, Kegiatan 

Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 telah menjalankan 

keseluruhan pekerjaannya dengan efektif. 

5. Syaza Lifia Nada (2016) Pengukuran Kinerja Unit 

Kerja Pemerintah Daerah 

Dalam Perspektif Value For 

Money (Studi Pada Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota 

Surabaya) 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Ditinjau dari tingkat ekonomisnya 

menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Surabaya pada Tahun 2015 dinilai lebih ekonomis atau lebih hemat. 

Hal ini berdasarkan perbandingan realisasi pengeluaran dan anggaran 

pengeluaran, Walaupun dalam perhitung menurut Value For Money tahun 

2014 lebih ekonomis, akan tetapi pada realisasinya tahun 2015 lebih hemat, 

hal ini dikarenakan besarnya penganggaran pada tahun 2014 sehingga 

banyak dana yang dikembalikan ke Pemerintahan Kota Surabaya. (c) Hasil 

Pengukuran ditinjau dari tingkat efisiensinya menunjukkan bahwa tingkat 

capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya selama tahun tahun 2014 

dan 2015 dapat dinilai relatif efisien. (d) Hasil pengukuran kinerja ditinjau 

dari tingkat efektivitasnya menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja 

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya pada tahun 2014 dan 2015 

dinilai efektif. 
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6. Putu Dewi Suryantari 

YS dan I Gusti Ketut 

Agung Ulupui (2016) 

Kinerja Dinas Pariwisata 

Bali Berdasarkan Konsep 

Value For Money 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Dinas Pariwisata Bali berdasarkan 

aspek ekonomi menunjukan kinerjanya berjalan dengan ekonomis. Program 

pengembangan pemasaran pariwisata sebagai program dengan penghematan 

anggaran. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur merupakan 

program dengan penghematan terkecil yaitu menghemat anggaran, (2) Rasio 

efisiensi rata-rata diatas 100%. Yang tertingi adalah program pengembangan 

destinasi pariwisata sebagai program dengan tingkat efisiensi yaitu 144,9%, 

(3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebagai program 

dengan efektivitas tertinggi. Namun ada satu program yang dijalankan 

dengan tidak efektif. 

7. Ardila I. dan Ayu 

Anindya (2014) 

Analisis Kinerja Keuangan 

Dengan Pendekatan Value 

For Money pada Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : Pada tahun 2010 sampai dengan 

2013, analisis rasio ekonomis mengalami peningkatan sebesar 102.27%, hal 

ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran belanja negara tidak 

ekonomis karena belum memenuhi standar ekonomis VFM. Analisis rasio 

efesiensi mengalami peningkatan sebesar 107.69%, hal ini menunjukkan 

bahwa peningkatan yang terjadi menyebabkan rasio tidak memenuhi standar 

efesien VFM dan menunjukan bahwa dalam penggunaan dana anggaran 

belanja untuk mencapai program kerjanya masih belum tepat guna. 

Sedangkan pada rasio efektivitas mengalami peningkatan sebesar 72.05%, 

sudah memenuhi standar efektivitas. Rasio efektivitas mengalami 
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peningkatan yang menunjukan bahwa kepuasan masyarakat tehadap 

pelayanan jasa yang diberikan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah 

terpenuhi. 

8. Wiryawan Wira (2014) Analisis Kinerja Keuangan 

Pada Kegiatan Dinas Sosial 

Kabupaten Bintan Dengan 

Menggunakan Konsep Value 

For Money 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kasubag Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan didapati 

bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bintan telah melaksanakan 

kinerjanya secara ekonomis sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum 

Dinas Sosial Kabupaten Bintan. (2) Pengukuran nilai efesiensi pada seluruh 

program Dinas Sosial Kabupaten Bintan menunjukkan hasil yang sangat 

efisien atau sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil output yang telah 

diteliti, dimana Dinas Sosial Kabupaten Bintan mampu menghasilkan output 

yang maksimal dengan input yang minimal. (3) Hasil pengukuran efektivitas 

menunjukkan Dinas Sosial Kabupaten Bintan belum mencapai hasil yang 

maksimal. Ini terbukti dengan hasil penelitian kepada 4 (empat) program 

Dinas Sosial Kabupaten Bintan yang langsung dirasakan oleh masyarakat 

sebagai penerima manfaat. 

9. Nindy Cahya Feriska 

Sari (2014) 

Prinsip Pengukuran Kinerja 

Pemerintah Daerah Dengan 

Menggunakan Prinsip Value 

For Money (Study Kasus 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sumenep periode tahun 2010-2013 dengan menggunakan prinsip value for 

money adalah baik, karena hasil perhitungan rasionya dari tahun ke tahun 

cenderung berada pada katagori ekonomis, efisien dan efektif. 
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Kabupaten Sumenep Tahun 

2010-2013) 

10. Ika Sasti Ferina dan 

Fika Arista (2013) 

Penilaian Kinerja Dengan 

Menerapkan Indikator Value 

For Money Pada Kantor 

Pertahanan Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2009 – 

2011 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Kinerja Kantor Pertanahan 

Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan tingkat ekonomis pada tahun 2009 

sampai dengan tahun 2011 menunjukkan hasil persentase dibawah 100% 

sehingga pada tiga tahun berturut-turut kinerja di kantor pertanahan tersebut 

dinyatakan ekonomis. (2) Tingkat efisiensi pada tahun 2009 dan 2010 

dinyatakan tidak efisien karena pada 2 tahun tersebut biaya yang 

dikeluarakan yang lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari 

pelayanan jasanya. Kemudian pada tahun 2011 kinerja efisiensi pada kantor 

pertanahan tersebut melakukan perbaikan dengan meningkatkan pendapatan 

sehingga dinyatakan efisien. (3) Tingkat efektivitas dalam penilaian kinerja 

Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2011 dinyatakan efektif yang berarti mampu mencapai targetnya. 



41 

 

 

4
1

 

2.3 Perspektif Islam 

Terdapat ayat Alquran yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah 

(anggaran) yaitu dalam surah Q.S Al-Furqaan (25) : 67 

 

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak(pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah 

antara yang demikian”. 

Secara syariat, anggaran belanja negara harus digunakan untuk kepentingan 

yang menjadi prioritas, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar minimal pertahanan, 

penegakan hukum, kegiatan dakwah islam, amar makruf nahi munkar, penegakan 

keadilan, administrasi publik, serta untuk melayani kepentingan sosial lainnya. 

Yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat dan pasar. Dengan demikian, 

ketika negara dijalankan dengan prinsip-prinsip islam, maka seluruh kegiatan 

negara ini harus patuh dan taat terhadap ketentuan yang dikehendaki oleh syariat. 

Pemanfaatan anggaran belanja adalah untuk kepentingan penyediaan barang 

publik sebagaimana hal ini juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan 

sosial suatu negara. Subsidi untuk kalangan lemah, pengeluaran untuk melakukan 

treatmentterhadap kondisi ekonomi yang terganggu sehingga menjadi stabil 

kembali, juga untuk mencukupi kebutuhan modal dan investasi yang mendorong 

pembangunan ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi suatu negara. 

Didalam Islam kinerja juga dibahas agar manusia lebih baik lagi dalam 

melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya (bermuamalah). 
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Adapun ayat yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah QS at-Taubah (9): 

105 

 

Artinya : “Dan Katakanlah: „Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode ilmiah merupakan cara untuk menerapkan prinsip-prinsip logis 

terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran atau cara yang ilmiah 

dengan tujuan mencapai kebenaran ilmu dan memecahkan masalah. Penggunaan 

metodologi penelitian yang tepat guna menghindari pemecahan masalah yang 

spekulatif, dan meningkatkan objektivitas dalam menggali ilmu. Penelitian ini 

termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian 

masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Sugiyono, 2013). 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 

yang beralamat di Jl. Pattimura No.6, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota 

Pekanbaru, Riau. Telp (0761) 23191. 

2. Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan Januari 

2022. 

 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi 

kepada peneliti. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Sub bagian 

perencanaan program dan Sub bagian keuangan. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=alamat+dinas+kelautan+dan+perikanan+riau
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dalam 

suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah 

kinerja keuangan daerah melalui perhitungan dan analisis terhadap data pada 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Riau tahun 2018 sampai dengan 2020. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

1. Interview (wawancara) 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur 

maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to 

face) maupun dengan menggunakan telepon. 

2. Kuesioner (angket) 

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. 

3. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berupa 

tulisan, gambar, dan karya-karya monumental. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

dan dokumentasi berupa data anggaran dan realisasi tahun 2018-2020. 
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3.5 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, penelitian jenis ini memerlukan 

penjelasan mengenai satuan kajian yang merupakan satuan terkecil objek 

penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data serta 

memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang 

ditemukan pada saat penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini objek 

penelitian yang dibutuhkan: (a) Laporan Kinerja, sesuai dengan PP No.8 Tahun 

2006 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang 

pencapaian kinerja yang di susun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan 

dalam rangka pelaksanaan APBN yang diimplementasikan dalam APBD. Suatu 

sistem akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh 

masing-masing entitas pelaporan dan entitas ekonomi dalam bentuk laporan 

kinerja (b) Perspektif value for money yang mempunyai tiga komponen pokok di 

antaranya adalah ekonomis, efisiensi, efektivitas. 

Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu target anggaran dan 

realisasi anggaran program, data target kinerja dan capaian kinerja program, serta 

data hasil output program yang terdapat pada LAKIP tahun 2018 - 2020. Sumber 

data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hasil 

wawancara yang dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Riau berkaitan 

dengan program kegiatan yang dilakukan selama tahun 2018 sampai dengan tahun 

2020. Sedangkan data sekunder adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Riau tahun 2018 - 2020 yang diperoleh 

dengan dokumentasi. 
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3.6 Teknik Pengambilan Data 

Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  utama  

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Teknik  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian  ini  adalah 

wawancara, dan   studi   dokumentasi.   Untuk   mendapatkan kelengkapan  

informasi  yang  sesuai  dengan  fokus  penelitian  maka  yang  dijadikan teknik 

pengumpulan data adalah sebagai berikut 

1. Teknik Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab atau 

wawancara langsung dengan bagian-bagian yang berwenang dan pegawai 

yang terlibat didalam perusahaan. Dalam penelitian ini, yang diwawancarai 

terdiri dari 2 orang yaitu Kepala Bagian Perencanaan Program dan Staf 

Bagian Analis Rencana Program dan Kegiatan.  

2. Teknik Dokumentasi, yaitu  serangkaian  informasi  dan  dokumen  yang 

berupa  laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Riau tahun 2018-2020. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Pada dasarnya teknis analisis data dalam riset ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data yang bersifat 

kualitatif dalam hal ini bentuknya adalah ucapan tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati dan dijalankan dengan beberapa sistem 

yaitu diklasifikasikan kemudian dianalisis. Hal pertama yang harus diperhatikan 

dalam pengukuran kinerja value for money adalah memahami aktivitas 
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operasional organisasi dengan menganalisis program dan kegiatan yang telah 

dilakukan oleh organisasi. 

a) Ekonomis 

Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan ekonomis jika mampu 

meminimalisir input resources yang digunakan dalam hal ini menghindari 

pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Namun, karena keterbatasan 

dalam menemukan organisasi sejenis yang dapat diperbandingkan, maka 

penelitian ini hanya dapat membandingkan biaya yang dikeluarkan (input) 

dengan anggaran yang telah disetujui. Tingkat ekonomi menurut Mahmudi 

(2010) sebagai berikut: 

Ekonomi =   Input  x 100% 

          Harga Input 

Keterangan : 

 Input  : Realisasi pengeluaran anggaran ada setiap kegiatan. 

 Harga Input : Anggaran yang dikeluarakan pada setiap kegiatan 

Dengan kriteria pengukuran menurut Mahsun (2006) sebagai berikut : 

1. Jika nilai < 100% berarti ekonomis. 

2. Jika nilai > 100% berarti tidak ekonomis. 

3. Jika nilai = 100% berarti ekonomis berimbang. 

b) Rasio Efisiensi 

Efisiensi berhubungan dengan input dan output, barang dan jasa yang dibeli 

oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Efisiensi dapat 

diukur dengan membandingkan rasio antara output dan input. Semakin besar 
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rasio menandakan semakin tinggi tingkat efisiensinya. Pengukuran ini 

menggunakan rumus menurut Mahmudi (2010) sebagai berikut: 

Efisiensi =  Output     x 100 

   Input 

Keterangan : 

 Output  : Persentase hasil yang dicapai pada setiap kegiatan. 

 Input  : Persentase nilai ekonomis. 

Dengan kriteria pengukuran menurut Mahsun (2006) sebagai berikut : 

1. Jika nilai < 100% berarti efisien. 

2. Jika nilai > 100% berarti tidak efisien. 

3. Jika nilai = 100% berarti efisien berimbang. 

Di jelaskan bahwa nilai output berasal dari hasil perhitungan persentase 

praktek/realisasi fisik dilapangan dari setiap kegiatan yang ada, sedangkan nilai 

input berasal dari persentase antara dana yang digunakan dengan dana yang 

dianggarkan oleh pemerintah. Mengenai nilai output telah dijabarkan dalam 

Penjabaran APBD Dinas Kelauan dan Perikanan Provinsi Riau tahun anggaran 

2018-2020. 

c) Efektivitas 

Efektivitas yakni tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 

ditetapkan. Rasio efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana 

diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur 

organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana 

pengukuran efektivitas adalah dengan memperbandingkan antara outcome dan 

output. Menurut Mahmudi (2010) perumusan rasio efektivitas sebagai berikut: 
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Efektivitas = Outcome     x 100 

    Output         

Keterangan : 

 Outcome : Persentase dampak yang ditimbulkan dari suatu 

 kegiatan 

 Output  : Persentase hasil yang dicapai pada setiap kegiatan. 

Dengan kriteria pengukuran menurut Mahsun (2006) sebagai berikut : 

1. Jika nilai < 100% berarti efektivitas. 

2. Jika nilai > 100% berarti tidak efektivitas. 

3. Jika nilai = 100% berarti efektivitas berimbang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengukuran kinerja 

Dinas Kelautan dan Perikanan Riau dengan metode value for money, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pengukuran Ekonomis 

 Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Riau berdasarkan tingkat ekonomis 

pada tahun 2018 menunjukkan bahwa seluruh persentase kegiatan Dinas 

Kelautan dan Perikanan Riau dari 50 kegiatan yang sudah terlaksana, terdapat 

48 kegiatan yang mencapai nilai ekonomis, 2 kegiatan mencapai nilai ekonomi 

berimbang, serta 0 dengan hasil tidak ekonomis. Sedangkan pada tahun 2019 

terdapat 53 kegiatan dan setelah dianalisis terdapat 52 kegiatan yang mencapai 

nilai ekonomis, 1 kegiatan dengan hasil ekonomis berimbang dan 0 kegiatan 

dengan hasil tidak ekonomis. Sementara untuk tahun 2020 terdapat 28 kegiatan 

dan setelah dianalisis terdapat 26 kegiatan yang mencapai nilai ekonomis, 2 

kegiatan dengan hasil ekonomis berimbang dan 0 kegiatan dengan hasil tidak 

ekonomis. Hal ini menunjukkan kinerja yang sudah ekonomis, artinya Dinas 

Kelautan dan Perikanan Riau telah mampu mengelola keuangan dengan baik 

dan mampu menghemat dana. 

2. Pengukuran Efisiensi 

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Riau pada tahun 2018 sampai dengan 

2020 ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan hasil yang sudah efisien namun 
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masih belum maksimal. Pada tahun 2018 terdapat 50 kegiatan di Dinas 

Kelautan dan Perikanan Riau dan setelah dianalisis, dari segi efisiensi terdapat 

39 kegiatan yang mencapai nilai efisien, 2 kegiatan dengan efisiensi 

berimbang, 5 kegiatan tidak efisien, dan 4 kegiatan tanpa keterangan. 

Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 53 kegiatan di Dinas Kelautan dan 

Perikanan Riau dan setelah dianalisis, dari segi efisiensi terdapat 48 kegiatan 

yang mencapai nilai efisien, 1 kegiatan dengan efisiensi berimbang, 4 kegiatan 

tidak efisien, dan 0 kegiatan tanpa keterangan. Kemudian pada tahun 2020 

terdapat 28 kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Riau dan setelah 

dianalisis, dari segi efisiensi terdapat 24 kegiatan yang mencapai nilai efisien, 4 

kegiatan dengan efisiensi berimbang, 0 kegiatan tidak efisien, dan 0 kegiatan 

tanpa keterangan. Hal ini menunjukkan Dinas Kelautan dan Perikanan Riau 

yang belum mampu mengelola sumber daya dengan maksimal. 

3. Pengukuran Efektivitas 

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Riau pada tahun 2018 sampai dengan 

2020 ditinjau dari segi efektivitas menunjukkan hasil yang belum efektif. Hasil 

tersebut disebabkan karena Dinas Kelautan dan Perikanan Riau belum mampu 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 terdapat 50 kegiatan 

di Dinas Kelautan dan Perikanan Riau dan setelah dianalisis, dari segi 

efektivitas terdapat 5 kegiatan yang mencapai nilai efektivitas, 19 kegiatan 

dengan efektivitas berimbang, 21 kegiatan tidak efektivitas, dan 5 kegiatan 

tanpa keterangan. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 53 kegiatan di Dinas 

Kelautan dan Perikanan Riau dan setelah dianalisis, dari segi efektivitas 



99 

 

 

9
9

 

terdapat 49 kegiatan yang mencapai nilai efektivitas, 0 kegiatan dengan 

efektivitas berimbang, 4 kegiatan tidak efektivitas, dan 0 kegiatan tanpa 

keterangan. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 28 kegiatan di Dinas Kelautan 

dan Perikanan Riau dan setelah dianalisis, dari segi efektivitas terdapat 12 

kegiatan yang mencapai nilai efektivitas, 16 kegiatan dengan efektivitas 

berimbang, 0 kegiatan tidak efektivitas, dan 0 kegiatan tanpa keterangan. Hal 

ini menunjukkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Riau yang masih belum 

efektif. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan permasalahan yang ada, keterbatasan penelitian dan dengan 

memperhatikan hasil dari analisis terhadap rasio kinerja Dinas Kelautan dan 

Perikanan Riau serta kesimpulan di atas, maka saran-saran yang mungkin berguna 

antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Riau 

 Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Riau diharapkan meningkatkan Kembali 

kinerjanya sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat 

mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian beberapa saran yang mungkin 

bisa mengatasi fenomena yang dialami Dinas Kelautan dan Perikanan Riau 

diantaranya: 

a. Untuk fenomena defisit anggaran dan self blocking, menurut peraturan 

Kementerian Keuangan Indonesia, apabila APBD mengalami defisit, defisit 

tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam 
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penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, 

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali 

pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. SiLPA merupakan dana milik 

daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko fiskal seperti 

halnya pinjaman. Dalam hal APBD mengalami defisit, tidak ada pendanaan 

khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit 

tersebut. Kemudian untuk proyek yang mungkin terhambat pembangunannya 

bisa menerapkan tunda bayar jika proyek dari program tersebut dirasa jika 

pengadaannya bersifat urgent. 

b. Untuk fenomena gagal tender, kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan 

dan Perikanan Riau sudah tepat sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

2. Bagi Peniliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lain dalam 

penentuan outcome, salah satu opsinya adalah dengan menyebar angket kepada 

masyarakat mengenai kepuasan terhadap pelayanan suatu organisasi, sehingga 

nilai outcome lebih riil. Dan diharapkan untuk penelitian selanjutnaya untuk 

menambahkan elemen lain di luar ketiga elemen yang telah dibahas, contohnya 

seperti elemen keadilan (equity) dan kesetaraan (equality) dalam mengukur 

kinerja suatu organisasi.  
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