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Kata kunci: Value For Money, Kinerja 

 

Kinerja pada sektor publik dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang 

kemampuan suatu organisasi publik dalam pencapaian tujuan. Penilaian kinerja 

dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian 

tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa depan. Tuntutan akan 

kualitas dan profesionalisme sektor publik dapat dinilai dengan konsep value for 

money dalam menjalankan aktivitasnya. BAPPEDA sebagai organisasi sektor 

publik dalam hal penyajian laporan finansial masih kurang baik, karena dalam 

penilaian laporan finansial tidak sesuai dengan SAP. Permasalahan yang dikaji 

pada penelitian ini adalah bagaimana konsep value for money untuk menilai 

kinerja BAPPEDA di Kabupten Semarang. 

Lokasi kajian dalam penelitian ini adalah di BAPPEDA Kabupaten 

Semarang yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No.20 Ungaran 50517. Metode 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data 

yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain rasio ekonomis dibagi menjadi 

5 (lima) urusan dengan rincian diantaranya urusan pembangunan tahun 2009 

sebesar 91,96% sedangkan pada tahun 2010 sebesar 94,06%, urusan pekerjaan 

umum sebesar 83,17% di tahun 2009 menjadi 72,58% di tahun 2010, urusan 

penataan ruang di tahun 2009 sebesar 99,06% dan 99,43% ditahun 2010, urusan 

statistik tahun 2009 sebesar 99,06% dan naik di tahun 2010 menjadi 99,35%, 

sedangkan urusan pertanian baik tahun 2009 maupun 2010 tidak mengalami 

perubahan yaitu tetap 100%. Rasio efisiensi tahun 2009 adalah sebesar 1,5% 

sedangkan tahun 2010 menjadi 1,1%. Rasio efektivitas tahun 2009 adalah sebesar 

93,77% dan pada tahun 2010 adalah sebesar 92,17%. 

 Simpulan hasil penelitian yang dapat diambil dari penilaian kinerja 

BAPPEDA Kabupaten Semarang adalah baik. Hasil perhitungan menunjukan 2 

(dua) dari 3 (tiga) rasio menunjukan hasil yang baik. Kedua rasio tersebut adalah 

rasio efisiensi dan rasio efektivitas, sedangkan rasio yang menunjukan hasil 

kurang baik adalah rasio ekonomi. Saran yang dapat diberikan berdasarkan 

simpulan tersebut diantaranya BAPPEDA Kabupaten Semarang hendaknya dapat 

menghemat biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga kinerja dari segi ekonomis 

dapat ditingkatkan. BAPPEDA Kabupten Semarang diharapkan dapat 

menghasilkan output yang lebih dari target tanpa harus melebihi anggaran yang 

telah ditentukan sehingga efektifitasnya dapat ditingkatkan. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga Pemerintah merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk 

mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk 

umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai 

organisasi nirlaba, pemerintah mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan, 

tetapi semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan 

layanan tersebut dimasa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya 

ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan 

kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan.  

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku pada 

lembaga atau orang yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan 

pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat 

diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan 

laporan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 

termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan 

pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, 

pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan 

efesien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta 



2 
 

 
 

meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi 

yang dimiliki oleh masing-masing daerah. 

Tuntutan yang tinggi pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah 

daerah serta pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan. 

Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan 

akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk 

mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak 

dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran. Oleh karena itu perlu ukuran yang 

berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang-kadang membuat 

konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada 

dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002:299). 

Sebuah kinerja pada sektor publik dapat dijelaskan sebagai suatu kajian 

tentang kemampuan suatu organisasi publik dalam pencapaian tujuan. Tujuan 

yang telah dicapai nantinya akan dinilai sebagai bahan penilaian kinerja. Penilaian 

kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam 

pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa depan. 

Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen 

yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Penilaian manajemen melalui 

sistem penilaian kinerja dilakukan dengan menciptakan mekanisme rewards and 

punishment. 

Pengukuran keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama ini sulit untuk dilakukan secara 

objektif. Kesulitan ini disebabkan belum disusunnya sistem pengukuran kinerja 
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yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi (LAN, 

2000:1). 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan suatu 

instansi pemerintah yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan melalui 

upaya memadukan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat atau perencanaan 

pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola 

pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat 

dimana masyarakat bukan saja sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek 

pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan 

pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach) dengan kebijakan 

pembangunan kota, kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan 

nasional. 

Penyusunan rencana pada BAPPEDA Kabupaten Semarang yang 

dikehendaki atas dasar peraturan perundang-undangan adalah memadukan 

pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down 

process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi 

kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel 

yaitu konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana 

(sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. 

Kinerja pada sektor publik juga dapat dinilai dari keakuntabilitas dalam 

membuat laporan pertanggungjawaban. Salah satu laporan pertanggungjawaban 

pada BAPPEDA Kabupaten Semarang yang bersifat finansial yaitu laporan 

keuangan masih kurang baik. Hal tersebut disebabkan karena pada BAPPEDA 
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Kabupaten Semarang tidak ada staf akuntansi yang khusus membuat laporan 

pertanggungjawaban. Staf yang ditunjuk membuat laporan pertanggungjawaban 

adalah staf perbendaharaan dimana staf tersebut bukan merupakan lulusan dalam 

bidang akuntansi. Hal tersebut berimbas pada hasil laporan keuangan yang tidak 

sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta masih banyak akun-akun dan 

penyajian transaksi yang terjadi seperti pada jurnal umum tidak sesuai dengan 

SAP. Sehingga hasil audit pada BAPPEDA Kabupaten Semarang selalu tidak 

sesuai SAP. Hal tersebut memunculkan pertanyaan sebenarnya bagaimana kinerja 

BAPPEDA Kabupaten Semarang, mengingat BAPPEDA Kabupaten Semarang 

merupakan induk dari semua dinas pemerintahan di Kabupaten Semarang. 

Apabila kinerja BAPPEDA Kabupten Semarang baik itu akan menjadi tolak ukur 

kinerja di dinas-dinas pemerintahan Kabupaten Semarang adalah baik, begitu pula 

sebaliknya. Apabila kinerja BAPPEDA Kabupaten Semarang kurang baik itu akan 

menjadi tolak ukur bagi dinas-dinas pemerintah yang ada di Kabupaten Semarang 

adalah kurang baik. 

Penilaian terhadap kinerja pada BAPPEDA Kabupaten Semarang lebih 

ditekankan pada penilaian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 

yang dibuat setiap tahun anggaran. Penilaian kinerja melalui LAKIP hanya 

bertumpu pada output yang diperoleh oleh BAPPEDA Kabupaten Semarang 

dengan membandingkan rencana yang ingin dicapai tanpa memperhatikan 

outcome. 

Tuntutan akan kualitas dan profesionalisme sektor publik dapat dinilai 

dengan konsep value for money (Nilai daripada uang) dalam menjalankan 
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aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor 

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

efektivitas. Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas publik dan 

privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik publik untuk menciptakan good 

publik and corporate governance (Mardiasmo, 2002:27). 

Model value for money atau yang dikenal dengan model 3E (ekonomi, 

efisiensi, dan efektivitas), mengukur dengan analisis varian yakni 

membandingkan antara input dan output yang direncanakan dengan input dan 

output aktualnya. Ekonomi diukur melalui rasio antara masukan aktual dengan 

masukan rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi aktual dengan rasio 

efisiensi yang direncanakan. Efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran 

realisasian (aktual) dengan keluaran menurut rencana (Mardiasmo, 2002:27). 

 Value for money dalam konteks otonomi daerah merupakan jembatan  

untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. Untuk 

mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (publik money) yang 

mendasarkan konsep value for money, maka diperlukan sistem pengelolaan 

keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai 

apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik. Mengingat 

pentingnya tema yang telah diuraikan maka judul penelitian ini “Analisis Value 

for Money pada Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kabupaten Semarang”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini berdasarkan latar 

belakang di atas adalah bagaimana konsep atas pengukuran kinerja menggunakan 

value for money untuk menilai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kabupaten Semarang? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis konsep pengukuran kinerja menggunakan 

value for money untuk menilai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kabupaten Semarang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

1. Secara teoritis mencoba menerapkan konsep value for money dalam penilaian 

kinerja. 

2. Bagi civitas akademika, dapat menambah informasi sumbangan pemikiran 

dan bahan kajian dalam penelitian. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis  

1. Bagi Peneliti 

a. Dapat mengetahui konsep value for money sebagai penilaian kinerja pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang. 
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b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep value for money 

sebagai penilaian kinerja. 

c. Mengetahui relevansi antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan 

praktek sebenarnya di dunia kerja.  

2. Bagi Instansi  

a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan khususnya mengenai konsep 

value for money sebagai penilaian kinerja. 

b. Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang dalam hal 

penilaian kinerja. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan 

sebagai bahan kajian dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan penilaian kinerja menggunakan konsep value for money. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Good Governance 

2.1.1 Pengertian Good Governance 

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. 

World Bank sebagaimana dikutip Mardiasmo (2002) memberikan definisi 

governance sebagai “the way state power is used in managing economic and 

social resources for development of society”. Sementara itu, United Nation 

Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exercise 

of political, economic, and administrative authority to manage nation’s affair at 

all levels”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah 

mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan 

masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, 

dan administratif dalam pengelolaan Negara. Political governance mengacu pada 

proses pembuatan kebijakan (policy atau strategy formulation). Economic 

governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang 

berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan 

kualitas hidup. Adiminstrative governance mengacu pada sistem implementasi 

kabijakan. 

Mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan 

sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good 

governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sementara itu, 

World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan 
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manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab yang sejalan dengan 

pronsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana 

investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework 

bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 

 

2.1.2 Karakteristik Good Governance 

UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, 

meliputi: 

a. Participation 

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 

aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi 

dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

b. Rule Of law 

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 

c. Transparency 

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. 

Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat 

diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 

d. Resposiveness 

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani 

stakeholder. 
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e. Consensus orientation 

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

f. Equity  

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh 

kesejahteraan dan keadilan. 

g. Efficiency and effectiveness  

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan 

berhasil guna (efektif). 

h. Accountability 

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. 

i. Strategic vision 

Pemerintahan dan masyarakat harus memilliki visi jauh kedepan. 

Dari kedelapan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang 

dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transaparansi, 

akuntabilitas publik, dan value for money (economic, efficiency dan effectiveness). 

Untuk mewujudkan good public ada corporate governance dalam rangka 

menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan serangkaian reformasi 

sektor publik (public sector reform). Dimensi reformasi sektor publik tersebut 

tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan 

alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik 

tersebut secara ekonomis, efisien, efektif transparan dan akuntabel 

Demi mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan 

(institutional reform) dan reformasi manajemen publik (public management 
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reform). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat 

pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Selain informasi 

kelembagaan dan reformasi manjemen sektor publik, untuk mendukung 

terciptanya good governance, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan 

terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintahan daerah, 

yaitu: 

1. Reformasi Sistem Penganggaran (budgeting reform) 

2. Reformasi Sistem Akuntansi (accounting reform) 

3. Reformasi Sistem Pemeriksaan (audit reform) 

4. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan (financial management reform) 

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan 

uang rakyat (public money) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan 

konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public 

accountability). Sebagai contoh laporan keuangan tersebut harus disajikan 

anggarannya dalam media massa. 

 

2.2 Kinerja 

2.2.1 Konsep Kinerja 

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance 

yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang. Menurut Vroom dalam As’ad (1991: 48), kinerja adalah tingkat sejauh 

mana keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Biasanya orang 

yang kinerjanya tinggi disebut sebagai orang yang produktif, tetapi sebaliknya 
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orang yang levelnya tidak mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif 

atau berkinerja rendah. 

Job Performance adalah hasil kesuksesan yang diperoleh seseorang dari 

perbuatan-perbuatannya, hal ini dikemukakan oleh Lawler dan Porter dalam 

As’ad (1987: 46). Sedangkan Suprihanto dalam Srimulyo (1999: 39), mengatakan 

bahwa kinerja atau prestasi kerja seseorang karyawan pada dasarnya adalah hasil 

kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan 

kemungkinan, misalnya standar target atau kinerja yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama. 

Dessler mengatakan bahwa kinerja sama halnya dengan prestasi kerja. 

Dimana prestasi kerja adalah perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata 

dengan standar kerja yang ditetapkan, jadi dalam hal ini kinerja lebih 

memfokuskan pada hasil kerjanya (Dessler, 1992: 513). Sedangkan menurut 

Cooper prestasi kerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai oleh 

seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan 

batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi atau 

perusahaan (Samsudin, 2006: 159). 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Bab I, Pasal 1:37) menyebutkan 

pengertian kinerja sebagai berikut, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan 

atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 

anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sehingga dapat 

disimpulkan, kinerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh karyawan menurut 
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ukuran atau standar yang telah ditentukan dan diberlakukan untuk pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

 

2.2.2 Penilaian Kinerja 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian 

kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau 

kegiatan. Mulyadi (2004:416) menjelaskan penilaian kinerja adalah penentuan 

secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan 

karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

Penilaian kinerja merupakan suatu cara manajemen dalam menilai 

keefektivitasan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada sasaran, standar, 

dan kriteria yang telah ditetapkan dalam sebuah anggaran. Penilaian kinerja ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menilai hasil kerja sehingga dapat membantu 

manajer unit kerja dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dalam rangka 

memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Pengertian penilaian kinerja menurut 

Mahmudi (2007:6) adalah sebagai berikut:  

“Suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan 

sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan 

sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, 

perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam 

mencapai tujuan”. 

 

Penilaian kinerja digunakan untuk menilai kemajuan pekerjaan atas 

pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, termasuk informasi efisiensi 

penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang 
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dan jasa, perbandingan hasil dan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai 

tujuan. Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh 

seseorang manajer atau pimpinan. Kegiatan penilaian ini penting, karena dapat 

digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan 

umpan balik kepada para karyawan tentang kinerja mereka. 

Penilaian prestasi kerja (performance appraisal) adalah proses oleh 

organisasi  untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Penilaian 

prestasi kerja yang dilaksanakan dengan baik dan tertib maka akan dapat 

membantu meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas organisasional dari 

karyawan (Samsudin, 2006:159). Hal ini tentu saja akan menguntungkan 

organisasi yang bersangkutan. Paling tidak para karyawan akan mengetahui 

sampai dimana dan bagaimana prestasi kerjanya dinilai oleh atasan atau tim 

penilai. Kelebihan dan kekurangan yang ada dapat menjadi motivasi bagi 

kemajuan-kemajuan mereka pada masa yang akan datang. 

Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen 

yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen 

melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme 

reward dan punishment. Sistem pemberian penghargaan (reward) dan hukuman 

(punishment) digunakan sebagai pendorong bagi perencanaan strategi. Sistem 

penilaian kinerja dan mekanisme rewards dan punishment harus didukung dengan 

manajemen kompensasi yang memadai. Manajemen kompensasi merupakan 

mekanisme penting untuk mendorong dan memotifasi manajer untuk mencapai 

tujuan organisasi. Insentif negatif jika tujuan tidak tercapai disebut hukuman 
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(punishment). Peran penting adanya penghargaan (reward) dalam sebuah 

organisasi adalah untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi dan untuk 

menciptakan kepuasan bagi setiap individu. 

Penilaian kinerja diperlukan untuk menentukan tingkat kontribusi individu 

atau tingkat kinerja individu. Tiga perangkat kinerja yang paling populer untuk 

menilai kinerja menurut Robbins (1997:259) yaitu: 

a. Hasil tugas individu, dengan menggunakan hasil tugas, maka seseorang 

pimpinan dapat menilai tinggi rendah kinerja pegawainya. 

b. Perilaku, dalam hal ini perilaku adalah kesegaran seseorang karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya. 

c. Ciri, dalam hal ini ciri adalah sikap baik, percaya diri, kooperatif, dapat 

diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

 

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan kinerja 

antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya, yang berada di bawah 

pengawasannya. Secara garis besar perbedaan kinerja ini disebabkan oleh dua 

faktor, yaitu faktor individual dan situasi kerja (As’ad, 1991: 49). 

Tiga perangkat variabel yang mempengaruhi perilaku dan kinerja menurut 

Gibson dalam Srimulyo (1999: 39) adalah: 

1. Variabel individual, meliputi kemampuan, ketrampilan, keluarga, dan umur. 

2. Variabel organisasional, meliputi sumber daya, kepemimpinan, dan imbalan. 
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3. Variabel psikologis, meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan 

motivasi. 

Bernardin dalam Robbins (1996:260), mengemukakan bahwa kinerja dapat 

dikatakan baik bila karyawan memenuhi hal-hal sebagai berikut : 

1. Kualitas kerja, diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan 

kemampuan karyawan. 

2. Kuantitas, diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas yang 

ditugaskan beserta hasilnya. 

3. Ketepatan waktu, diukur dari persepsi pegawai terhadap suatu aktivitas yang 

diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output. 

4. Efektivitas, persepsi karyawan dalam menilai pemanfaatan waktu dalam 

menjalankan tugas, efektivitas penyelesaian tugas yang dibebankan 

organisasi. 

5. Kemandirian, tingkat dimana karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya 

tanpa meminta bantuan atau bimbingan dari orang lain, diukur dari persepsi 

karyawan dalam melakukan fungsi kerjanya masing-masing, sesuai dengan 

tanggung jawabnya. 

6. Komitmen kerja, tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja 

dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. 

Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh 

seseorang berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, 

karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka kinerja 
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sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam memainkan peran yang mereka 

lakukan di dalam suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Sehingga 

indikator yang digunakan pada variabel kinerja adalah menggunakan teori dari 

Bernardin, yaitu kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, 

kemandirian, komitmen kerja. 

 

2.2.4 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Pengukuran atau penilaian kinerja merupakan bagian penting dari proses 

pengendalian manajemen, baik sektor publik maupun swasta. Menurut De Bruijn 

(2002); dan Mahmudi (2007), tujuan pengukuran atau penilaian kinerja dalam 

sektor publik antara lain sebagai berikut:  

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi 

Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk 

mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Ditinjau dari perspektif 

pengendalian internal, sistem pengukuran kinerja didesain untuk memonitor 

implementasi rencana-rencana organisasi, menentukan kapan rencana tersebut 

berhasil dan bagaimana cara memperbaikinya. Sistem pengukuran kinerja 

untuk memfokuskan perhatian pada pencapaian tujuan organisasi, mengukur 

dan melaporkan kinerja, serta untuk memahami bagaimana proses kinerja 

mempengaruhi pembelajaran organisasi.  
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2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 

Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha 

yang dilakukan oleh pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka 

bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau 

pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja 

terbaik.  

3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya 

Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk 

membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi. Budaya kinerja atau 

budaya berprestasi dapat diciptakan apabila sistem pengukuran kinerja 

mampu menciptakan atmosfir organisasi sehingga setiap orang dalam 

organisasi dituntut untuk berprestasi. Atmosfir tersebut dapat terwujud  

dengan perbaikan kinerja yang dilakukan secara terus menerus. Kinerja saat 

ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang 

harus lebih baik daripada sekarang. 

4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian reward dan punishment 

Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematik bagi manajer 

untuk memberikan reward (kenaikan gaji, tunjangan, promosi), atau 

punishment (pemutusan kerja, penundaan promosi, teguran). Sistem 

manajemen kinerja modern diperlukan untuk mendukung sistem gaji berbasis 

kinerja (performance based pay). Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha 
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menciptakan reward, insentif, dan gaji yang memiliki hubungan yang jelas 

dengan knowledge, skill, dan kontribusi individu terhadap kinerja organisasi. 

5. Memotivasi pegawai 

Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen 

kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. 

Reward tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi 

dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang 

tinggi.  

6. Menciptakan akuntabilitas publik 

Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, 

seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi 

dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan 

dalam bentuk laporan kinerja. 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), penilaian terhadap suatu kinerja 

bertujuan untuk: 

a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom 

up). 

b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang 

sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi. 

c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan 

bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. 

d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual 

dan kemampuan kolektif yang rasional. 
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Di samping tujuan pengukuran kinerja juga memiliki beberapa manfaat. 

Manfaat pengukuran kinerja (Mardiasmo, 2002:122) antara lain: 

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai 

kinerja manajemen. 

b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 

c. Untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkannya dengan 

target serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 

d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and 

punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai 

dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 

e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 

memperbaiki kinerja organisasi. 

f. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

 

2.2.5 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan 

Tujuan penilaian kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir 

(2000:31) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih. 
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2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi 

baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga 

atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat 

pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada 

para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. 

 

2.2.6 Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan 

Adapun manfaat yang didapat dari penilaian kinerja keuangan perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

kegiatannya. 

2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka 

pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu 

bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa 

yang akan datang. 
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4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada 

umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. 

5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. 

 

2.3 Value for Money 

2.3.1 Konsep Value for Money 

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik 

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

efektivitas. 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. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan 

cakupan layanan (equity & service coverage). Permasalahan yang sering dihadapi 

oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur 

output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, 

akan tetapi lebih banyak berupa intangible output. 

Penilaian kinerja berdasarkan value for money menurut Mahmudi 

(2007:81) adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan 

efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi. Pengukuran kinerja value for 

money merupakan bagian terpenting setiap pengukuran kinerja organisasi sektor 

publik. Karena pemerintah sebagai wakil rakyat yang dipercaya untuk mengatur 
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dan mengurusi rumah tangga Negara harus mempertanggungjawabkan setiap 

rupiah yang dikeluarkan. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengukur sampai 

sejauh mana akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan dana publik apakah 

telah memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas. 

Value for money merupakan penghargaan terhadap nilai uang dan 

merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Pengertian value 

for money menurut Bastian (2006:335) merupakan konsep yang meliputi penilaian 

efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya. 

Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, 

tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. 

Berdasarkan ketiga elemen tersebut organisasi dapat mengukur tingkat ekonomi, 

efisiensi dan efektivitas. 

Penilaian kinerja berdasarkan value for money dibangun atas tiga 

komponen utama (Mahmudi, 2007:93) yaitu sebagai berikut: 

1. Komponen misi, visi, tujuan, sasaran dan target  

2. Komponen input, proses, output, dan outcome  

3. Komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas 

 

2.3.2 Elemen-elemen Value for Money 

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik 

yang mendasarkan pada tiga elemen utama Secara skematis, value for money 

dapat dilihat pada gambar 2.1 dengan penjelasan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Value for Money Chain 

a. Ekonomi 

Ekonomi merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas 

tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input 

dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait 

dengan sejauh mana organisasi organisasi sektor publik dapat meminimalisir 

input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang 

boros dan tidak produktif. 

Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh 

unit input. Ekonomi adalah seluruh sumber daya input diperoleh dengan 

harga yang lebih rendah (spending less) yaitu harga yang mendekati pasar. 

Ukuran ekonomi berupa anggaran yang dialokasikan. Pengertian ekonomi 

(hemat atau tepat guna) sering disebut juga kehematan yang mencakup juga 

pengelolaan secara hati-hati atau cermat (prudency) dan tidak ada 

pemborosan. Pemanfaatan sumber daya di bawah anggaran menunjukkan 

adanya penghematan, sedangkan melebihi anggaran menunjukkan adanya 

pemborosan. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa seluruh 

sumber daya input tidak terjadi pemborosan. 

Ekonomi Efisiensi Efektivitas 

Outcome Output Input Nilai Input 

(Rp) 
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b. Efisiensi 

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input 

tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. 

Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan 

standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Suatu organisasi, program, 

atau kegiatan dikatakan efisiensi apabila mampu menghasilkan output 

tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu 

menghasilkan output sebesar-besarnya (spending well). Konsep efisiensi 

merupakan konsep yang bersifat relatif atau tidak absolut. 

c. Efektivitas 

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target 

yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan 

outcome dengan output. Efektivitas merupakan hubungan antara output 

dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, 

maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. 

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output 

yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (spending wisely). 

Karena output yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik lebih banyak 

bersifat output tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk 

dikuantifikasikan, maka pengukuran efektivitas sering mengalami kesulitan. 

Kesulitan tersebut adalah karena pencapaian hasil (outcome) tidak bisa 

diketahui dalam jangka pendek akan tetapi jangka panjang setelah program 
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berakhir sehingga ukuran efektivitas biasanya dapat dinyatakan secara 

kualitatif dalam bentuk pernyataan (judgment).  

Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money, namun 

beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup. Perlu ditambah 

dua elemen lain yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality). 

Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (social opportunity) yang sama 

untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan 

ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (equality). 

Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada 

kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata. 

Tingkat input, output, dan outcome harus diketahui terlebih dahulu agar 

dapat mengukur ekonomi, efisien dan efektivitas pada penilaian kinerja 

berdasarkan value for money. Tahap pertama organisasi harus membuat indikator 

input, output, dan outcome kemudian tahap berikutnya adalah pengukuran input, 

output, dan outcome tersebut. Indikator kinerja harus dikaitkan dengan pencapaian 

kinerja, tujuan, visi, dan misi organisasi. Konsep dasar input, output, dan outcome, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Input 

Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu 

kebijakan, program, dan aktivitas. Contoh input diantaranya seperti dokter di 

rumah sakit, tanah untuk jalan baru, guru di sekolah, dan sebagainya. Input dapat 

dinyatakan secara kuantitatif, misalnya jumlah dokter, luas tanah, jumlah guru, 

dan sebagainya. Input dapat pula dinyatakan dalam bentuk uang, misalnya biaya 
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dokter, harga tanah, gaji guru, dan sebagainya. Masalah yang terjadi dalam input 

adalah metode penentuan harga. 

b. Output 

Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan 

kebijakan. Ukuran Output menunjukan hasil implementasi program atau aktivitas. 

Mengukur output lebih sulit dilakukan terutama untuk pelayanan sosial seperti 

pendidikan, keamanan atau kesehatan. 

c. Outcome 

Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. 

Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan (objectives) atau target yang 

dikehendaki.  

 

2.3.3 Indikator Kinerja dalam Value for Money 

Pada organisasi pemerintah value for money merupakan inti dari penilaian 

kinerja. Kinerja instansi pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang 

dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome 

secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran 

distribusi dan cakupan layanan (equity & service coverage). 

Istilah ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan istilah indikator 

kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, 

sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak 

langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. 

Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-
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indikator sebagai dasar penilaian kinerja. Mekanisme untuk menentukan kinerja 

tersebut memerlukan hal-hal sebagi berikut: 

1. Sistem perencanaan dan pengendalian. 

2. Spesifikasi teknis dan standardisasi. 

3. Kompetensi teknis dan profesionalisme. 

4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. 

5. Mekanisme sumber daya manusia. 

Permasalahan teknis yang dihadapi pada saat pengukuran value for money 

organisasi adalah bagaimana membandingkan input dengan output untuk 

menghasilkan ukuran efisiensi yang memuaskan jika output yang dihsilkan tidak 

dapat dinilai dengan harga pasar. Solusi praktis atas masalah tersebut adalah 

dengan cara membandingkan input finansial (biaya) dengan output nonfinansial, 

misalnya biaya unit (unit cost statistic). Unit cost statistic tersebut dapat 

digunakan sebagai benang merah untuk mengukur kinerja. Unit-unit kerja 

pemerintah dapat menghasilkan sejumlah unit cost statistic yang spesifik untuk 

unit kerjanya. 

 

2.3.4 Langkah-langkah Pengukuran Value for Money 

Langkah-langkah pengukuran value for money diantaranya: 

1. Pengukuran ekonomi  

Pada pengukuran efektifitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, 

sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang 
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dipergunakan. Ekonomi ini merupakan ukuran relatif. Pertanyaan sehubungan 

dengan pengukuran ekonomi adalah; 

a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh 

organisasi? 

b. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang 

sejenis yang dapat diperbandingkan? 

c. Apakan organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara 

optimal? 

2. Pengukuran efisiensi 

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar 

output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. 

3. Pengukuran efektivitas 

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi 

tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal yang terpenting yang perlu 

dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya 

yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi 

apa yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau 

tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Pengukuran outcome  

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap 

masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya dari pada output, karena output hanya 

mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan 
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outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan (Smith, 1996). 

Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif dan peran 

prospektif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Salah satu syarat keberhasilan suatu penelitian adalah bila didukung oleh 

penelitian yang lengkap. Keberhasilan dalam pengumpulan data sangat tergantung 

pada metode yang digunakan sehingga data yang dihasilkan berupa data yang 

objektif dan lengkap sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang akan 

diselesaikan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah sebagai berikut: 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan subjek dari sebuah penelitian. Penelitian ini 

dilakukan dengan mengambil lokasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kabupaten Semarang yang terletak di Jalan Gatot Subroto No.20 

Ungaran 50517. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek kajian penelitian adalah objek penelitian atau yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto,2007:100). Objek kajian dalam penelitian ini 

adalah rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. 

 

3.3 Populasi 

Populasi menurut Hadi (2000:20) adalah sejumlah penduduk atau  

individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama. Sedangkan populasi 
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menurut Sudjana (2005:6) adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil 

menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai 

karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang 

ingin dipelajari sifat-sifatnya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan 

realisasi anggaran (LRA), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

(LAKIP) serta rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 

2009 sampai dengan 2010. 

 

3.4 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau hasil dari populasi yang diteliti 

(Arikunto,2007:117). Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan cara sampel 

berurutan dengan observasi kontinue yaitu mengadakan analisa terhadap laporan 

realisasi anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Semarang dari 

tahun ke tahun, sehingga diperoleh informasi yang cukup untuk menggambarkan 

kinerja pada BAPPEDA Kabupaten Semarang tahun 2009 dan 2010. Sampel 

dalam penelitian ini adalah  laporan realisasi anggaran, data pengukuran kinerja 

dan data realisasi pendapatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Semarang tahun 2009 dan 2010. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam 
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penelitian untuk pengumpulan data dengan menggunakan dokumen perusahaan. 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan 

khususnya laporan realisasi anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu 

analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Rasio 

yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui konsep value for money yang 

dikembangkan dalam keuangan (Mardiasmo:2002) adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Ekonomi 

Rasio ekonomi menggambarkan keterkaitan konsep biaya untuk memperoleh 

unit input. Dimana rasio ekonomi merupakan perbandingan antara pengeluaran 

instansi dengan anggaran yang ditetapkan. Apabila kinerja keuangan diatas 100% 

ke atas dapat dikatakan tidak ekonomis, 90% - 100% adalah kurang ekonomis, 

80% - 90% adalah cukup ekonomis, 60% - 80% adalah ekonomis dan dibawah 

dari 60% adalah sangat ekonomis (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Rasio 

ekonomi dirumuskan sebagai berikut: 

            Pengeluaran institusi 

Rasio Ekonomi =                                                              x 100%   

Anggaran yang ditetapkan pemda 

2. Rasio Efisiensi 

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian output yang maksimum dengan 

input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output 
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tertentu. Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak 

efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% 

- 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien (Medi, 1966 

dalam Budiarto, 2007). Rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut: 

      Pengeluaran dalam rangka memperoleh pendapatan 

Rasio Efisiensi=                                                                                             x 100% 

Realisasi pendapatan 

 

3. Rasio Efektivitas 

Rasio efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil dari program 

dengan target yang ditetapkan. Nilai efektifitas diukur dengan kriteria penilaian 

kinerja  keuangan (Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007). Apabila persentase kinerja 

keuangan di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90% - 100 % adalah 

efektif, 80% - 90% adalah cukup efektif, 60% - 80% adalah kurang efektif dan 

kurang dari 60% adalah tidak efektif. Rasio efektivitas dirumuskan sebagai 

berikut: 

                   Realisasi pendapatan 

Rasio efektivitas =                                                                                 x 100%   

Target pendapatan yang ditetapkan pemda 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kabupaten Semarang 

4.1.1 Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 

Semarang berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Kabupaten Semarang yang 

dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Semarang merupakan badan yang 

membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan serta 

pengendalian pembangunan dan tata ruang serta penelitian dan pengembangan. 

Program yang dilakukan BAPPEDA secara nyata ada sekitar 3 (tiga) 

urusan wajib dan 2 (dua) urusan pilihan dan 15 (lima belas) program. Program 

setiap SKPD adalah pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan 

sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program 

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program perencanaan, program 

pengembangan data atau informasi, program kerjasama pembangunan, program 

pengembangan wilayah perbatasan, program perencanaan pembangunan daerah, 

program perencanaan pembangunan ekonomi, program perencanaan sosial budaya 

program pengembangan dan pengelolaan jaringan, rawa, dan jaringan pengairan 

lainnya, program perencanaan  tata ruang, program pengembangan data atau 

informasi atau statistik daerah dan program peningkatan pemasaran hasil produk 
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pertanian atau perkebunan. BAPPEDA juga melaksanankan kegiatan lain yang 

berjumlah 53 (lima puluh tiga) kegiatan, diantaranya adalah  penyediaan jasa 

surat-menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, 

penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pemeliharaan 

dan perijinan kendaraan dinas atau operasional, penyediaan jasa administrasi 

keuangan, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dan lain sebagainya. 

 

4.1.2 Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Semarang 

Pembangunan daerah Kabupaten Semarang akan dapat terlaksana dengan 

terarah dan sinergis apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan 

profesional. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah 

memiliki kewenangan yang lebih luas dan mandiri dalam menentukan arah 

pembangunannya. 

Visi BAPPEDA Kabupaten Semarang dalam rangka mewujudkan kondisi 

yang diinginkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah “Menjadi 

Fasilitator Daerah Melalui Perencanaan Pembangunan yang Profesional”. Untuk 

mewujudkan visi BAPPEDA Kabupaten Semarang, ditetapkan 4 (empat) misi 

sebagai berikut: 

a. penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana umum, 

rencana tata ruang, rencana pengembangan bidang strategis dan rencana 

anggaran pendapatan dan belanja daerah 

b. penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan daerah 
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c. penelitian dan pengkajian untuk kepentingan perencanaan pembangunan 

daerah 

d. penyelenggaraan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 

 

4.1.3 Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Semarang  

Kebijakan merupakan langkah yang akan diambil oleh BAPPEDA dalam 

menentukan susunan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Menurut 

targetnya, kebijakan pada dasarnya terdiri dari: 

1. Kebijakan Internal 

Kebijakan internal merupakan kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan 

program-program pembangunannya. 

2. Kebijakan Eksternal 

Kebijakan eksternal merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh satuan kerja 

perangkat daerah dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi 

kegiatan masyarakat. 

Mengacu pada strategi, maka kebijakan yang dilakukan oleh BAPPEDA 

adalah: 

1. Strategi pengembangan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan yang 

dilakukan adalah: 

a. Meningkatkan kualitas perencanaan umum pembangunan daerah 

b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penataan ruang daerah dalam 

rangka pengembangan investasi pemerintah dan swasta 
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c. Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan bidang-bidang 

strategis 

2. Strategi pengembangan sistem koordinasi perencananan pembangunan 

daerah, kebijakan yang dilakukan adalah: 

a. Mengoptimalkan peran parstisipatif stakeholder dalam membantu kinerja 

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta 

penumbuhkembangkan investasi yang dibutuhkan 

b. Meningkatkan komunikasi di semua sektor guna mengantisipasi konflik 

kepentingan dan untuk menyamakan persepsi perencanaan pembangunan 

daerah 

c. Memantapkan sistem koordinasi perencanaan pembangunan 

3. Strategi pendayagunaan penelitian dan pengembangan, kebijakan yang 

dilakukan adalah: 

a. Meningkatkan inovasi kajian-kajian perencanaan, ketersediaan data atau 

informasi daerah dan meningkatkan pemanfaatan teknologi guna 

meningkatkan kualitas perencanaan san penyebaran informasi 

perencanaan secara luas 

b. Meningkatka kualitas atau profesionalisme SDM dan kesejahteraan aparat 

perencana untuk meningkatkan produk perencanaan pembangunan 

daerah 

4. Strategi pendayagunaan evaluasi dan analisa pembangunan daerah, kebijakan 

yang dilakukan adalah mengoptimalkan kegiatan evaluasi dan analisa untk 

kepentingan perencana pembangunan daerah 
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4.1.4  Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Semarang 

BAPPEDA memiliki kedudukan tugas pokok dan fungsi yang berbeda 

dalam pemerintah kabupaten Semarang dengan badan atau dinas yang lain. 

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari BAPPEDA adalah sebagai berikut : 

1. Kedudukan BAPPEDA 

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka kedudukan, tugas, dan fungsi 

BAPPEDA adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan pembangunan dan tata ruang daerah. 

b. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.  

c. Penyusunan evaluasi rencana pembangunan. 

d. Penelitian dan pengembangan. 

e. Pengelolaan ketatausahaan Badan.   

2. Tugas Pokok BAPPEDA 

Tugas pokok BAPPEDA adalah membantu bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintah di bidang perencanaan serta pengendalian pembangunan dan tata 

ruang serta penelitian dan pengembangan. 

3. Susunan Organisasi BAPPEDA 

 BAPPEDA Kabupaten Semarang dipimpin oleh seorang kepala, yang 

membawahi: 

a. Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri atas: 

1) Subbagian Perencanaan 
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2) Subbagian Keuangan 

3) Subbagian Umum 

b. Kepala Bidang Ekonomi, terdiri atas: 

1) Subbidang Produksi Pertanian 

2) Subbidang Produksi Nonpertanian 

c. Kepala Bidang Sosial dan Budaya, terdiri atas: 

1) Subbidang Pemerintahan 

2) Subbidang Kesejahteraan Sosial 

d. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, terdiri atas: 

1) Subbidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

2) Subbidang Prasarana Wilayah. 

e. Kepala Bidang Statistik Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas: 

1) Subbidang Statistik 

2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Hasil Perhitungan Rasio Ekonomi 

Kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika mampu menghilangkan 

atau mengurangi munculnya biaya-biaya yang tidak perlu. Semakin kecil nilai 

rasio ekonomis, maka semakin baik kinerja BAPPEDA Kabupaten Semarang 

dalam penggunaan dan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Rasio Ekonomi 

BAPPEDA Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini: 
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Tabel 4.1 Rasio Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Semarang Tahun 2009 dan 

Tahun 2010 

Tahun Pengeluaran Belanja Anggaran Belanja 
Rasio 

Ekonomi 

2009 Urusan Pembangunan 

Rp 2.665.889.871 

Urusan Pembangunan 

Rp 2.898.905.000 

91,96% 

Terdiri dari: Terdiri dari: 

1. Belanja Pegawai 

Rp 461.402.229 

1. Belanja Pegawai 

Rp 511.658.000 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 2.153.100.171 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 2.333.875.000 

3. Belanja Modal 

Rp 51.387.471 

3. Belanja Modal 

Rp 53.372.000 

 

Urusan Pekerjaan Umum 

Rp 83.172.650 

Urusan Pekerjaan Umum 

Rp 100.000.000 

83,17% 

Terdiri dari: Terdiri dari: 

1. Belanja Pegawai 

Rp 200.000 

1. Belanja Pegawai 

Rp 9.845.000 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 75.072.650 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 82.255.000 

3. Belanja Modal 

Rp 7.900.000 

3. Belanja Modal 

Rp 7.900.000 

 Urusan Penataan Ruang 

Rp 792.888.900 

Urusan Penataan Ruang 

Rp 894.569.000 

88,63% 

 

 Terdiri dari: Terdiri dari:  

 1. Belanja Pegawai 

Rp 15.550.000 

1. Belanja Pegawai 

Rp 15.550.000 
 

 

 
2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 777.338.900 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 879.019.000 
 

 Urusan Statistik 

Rp 358.532.890 

Urusan Statistik 

Rp 361.952.000 

99,06% 

 

 Terdiri dari: Terdiri dari: 

 1. Belanja Pegawai 

Rp 15.710.000 

1. Belanja Pegawai 

Rp 16.110.000  

 
2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 342.882.890 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 345.842.000 

 Urusan Pertanian 

Rp 21.783.000 

Urusan Pertanian 

Rp 21.783.000 

100% 

 

 Terdiri dari: Terdiri dari: 

 1. Belanja Pegawai 

Rp 3.270.000 

1. Belanja Pegawai 

Rp 3.270.000 
 

 

 
2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 18.513.000 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 18.513.000 
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Tahun Pengeluaran Belanja Anggaran Belanja 
Rasio 

Ekonomi 

2010 Urusan Pembangunan 

Rp 2.051.301.946 

Urusan Pembangunan 

Rp 2.180.755.000 

94,06% 

 Terdiri dari: Terdiri dari:  

 

1. Belanja Pegawai 

Rp 322.974.500 

1. Belanja Pegawai 

Rp 357.258.000 

 
2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 1.660.296.246 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 1.754.907.000 

3. Belanja Modal 

Rp 68.031.200 

3. Belanja Modal 

Rp 68.590.000 

Urusan Pekerjaan Umum 

Rp 54.431.550 

Urusan Pekerjaan Umum 

Rp 75.000.000 

72,58% 

 

Terdiri dari: Terdiri dari: 

1. Belanja Pegawai 

Rp 1.325.000 

1. Belanja Pegawai 

Rp 5.925.000 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 53.106.550 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 69.075.000 

Urusan Penataan Ruang 

Rp 324.832.250 

Urusan Penataan Ruang 

Rp 344.000.000 

94,43% 

Terdiri dari: Terdiri dari: 

1. Belanja Pegawai 

Rp 9.250.000 

1. Belanja Pegawai 

Rp 10.850.000 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 315.582.250 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 333.150.000 

 
Urusan Statistik 

Rp 153.002.000 

Urusan Statistik 

Rp 154.000.000 

99,35% 

 Terdiri dari: Terdiri dari:  

 
1. Belanja Pegawai 

Rp 83.120.000 

1. Belanja Pegawai 

Rp 84.000.000 
 

 
2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 69.882.000 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Rp 70.000.000 

 
Urusan Pertanian 

Rp 18.460.000 

Urusan Pertanian 

Rp 18.460.000 

100% 

 Terdiri dari: Terdiri dari: 

 
Belanja Barang dan Jasa 

Rp 18.460.000 

Belanja Barang dan Jasa 

Rp 18.460.000 

   Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Semarang Tahun 

2009-2010 
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Rasio ekonomi pada tiap urusan mengacu pada Tabel 4.1 dikelompokan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Perbandingan Rasio Ekonomi Tahun Anggaran 2009-2010 

No Urusan 
Rasio Ekonomi 

Keterangan 
2009 2010 

1. Pembangunan 91,96 % 94,06 % Naik sebesar 2,1 % 

2. Pekerjaan Umum 83,17 % 72,58 % Turun sebesar 10,59 % 

3. Penataan Ruang 88,63 % 94,43 % Naik sebesar 5,8 % 

4. Statistik 99,06 % 99,35% Naik sebesar 0,29 % 

5. Pertanian 100 % 100 % Konstan 

Rasio ekonomi pada BAPEDA Kabupaten Semarang dibagi menjadi 5 

(lima) urusan yaitu urusan perencanaan pembangunan, urusan pekerjaan umum, 

urusan penataan ruang, urusan statistik dan urusan pertanian. Tabel 4.2 

menunjukan bahwa tingkat ekonomis BAPPEDA Kabupaten Semarang tahun 

2009 pada program perencanaan pembangunan sebesar 91,96% sedangkan pada 

tahun 2010 naik menjadi 94,06%. Rasio ekonomis urusan pekerjaan umum 

menurun dari 83,17% di tahun 2009 menjadi 72,58% di tahun 2010. Rasio 

ekonomis urusan penataan ruang di tahun 2009 sebesar 99,06% dan 99,43% 

ditahun 2010, sedangkan untuk rasio ekonomis urusan statistik pada tahun 2009 

sebesar 99,06% dan naik di tahun 2010 menjadi 99,35% . Berbeda dengan urusan 

lain, rasio ekonomis untuk urusan pertanian baik tahun 2009 maupun 2010 tidak 

mengalami perubahan yaitu tetap 100%. 

 

4.2.2 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi 

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input 

tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. 

Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan 
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standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Kinerja BAPPEDA Kabupaten 

Semarang dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah < 1 

atau tidak lebih dari 100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik 

kinerja BAPPEDA Kabupaten Semarang. Rasio efisiensi BAPPEDA Kabupaten 

Semarang dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 Rasio Efisiensi BAPPEDA Kabupaten Semarang Tahun 2009 dan 

Tahun 2010 

Tahun Pengeluaran Institusi Realisasi pendapatan Rasio Efisiensi 

2009 3.922.267.311 261,048,859,833 1,5% 

2010 2.696.550.746 245,634,887,748 1,1% 

Sumber: Laporan realisasi anggaran dan data realisasi pendapatan BAPPEDA 

Kabupaten Semarang Tahun 2009 dan 2010 

Tabel 4.3 menunjukan bahwa tingkat efisiensi BAPPEDA pada tahun 

2009 adalah sebesar 1,5 %. Kemudian pada tahun 2010 tingkat efisiensi menurun 

menjadi 1,1%. Tingkat efisiensi ini dikatakan bagus karena mengalami penurunan 

sebesar 0,4 % . 

 

4.2.3 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas 

Rasio efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil dari program 

dengan target yang ditetapkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai 

efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan 

(spending wisely). Karena output yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik 

lebih banyak bersifat output tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk 

dikuantifikasikan, sehingga ukuran efektivitas dinyatakan secara kualitatif dalam 

bentuk pernyataan (judgment).  
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Pada BAPPEDA Kabupaten Semarang output yang dihasilkan lebih 

banyak bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dikuantitaskan. Beberapa contoh 

output yang dihasilkan dalam suatu program yang dirinci oleh berbagai kegiatan 

sebagai acuan perhitungan rasio efektivitas untuk tahun 2009 dan 2010 dapat 

dilihat pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.4 Rasio Efektivitas BAPPEDA Kabupaten Semarang Tahun 2009 

Tahun Realisasi Pendapatan 
Target Pendapatan dari 

Pemda 

Rasio 

Efekivitas 

2009 Sebesar Rp  4.469.565.000 

Terdiri dari: 

Sebesar Rp  4.191.132.274 

Terdiri dari: 

93,77% 

 Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Rp 540.435.000 Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Rp 480.707.938 88,94% 

 Program 

Peningkatan 

Sarpras 

Rp 170.744.000  Program 

Peningkatan 

Sarpras 

Rp 161.858.250 94,80% 

 Program 

Peningkatan 

disiplin 

Aparatur 

Rp     7.270.000 Program 

Peningkatan 

disiplin 

Aparatur 

Rp     7.059.999 97,11% 

 Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Sumber Daya 

Rp   87.600.000  Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Sumber Daya 

Rp   83.779.847 95,64% 

 Program 

Peningkatan 

Sistem 

Pelaporan 

Rp   95.472.000  Program 

Peningkatan 

Sistem 

Pelaporan 

Rp   95.154.480 99,67% 

 Program 

Perencanaan 

Rp   78.734.000  Program 

Perencanaan 

Rp   68.508.500 87,01% 

 Program 

Pengembangan 

Data nformasi 

Rp 175.272.000  Program 

Pengembangan 

Data Informasi 

Rp 173.975.500 99,26% 

 Program 

Kerjasama 

Pembanggunan 

Rp 128.492.000  Program 

Kerjasama 

Pembanggunan 

Rp 122.781.613 95,56% 

 Program 

Pengembangan 

Wilayah 

Perbatasan 

Rp 100.000.000  Program 

Pengembangan 

Wilayah 

Perbatasan 

Rp   97.470.000 97,47% 

 Program 

Perencanaan 

Pengembangan 

Wilayah 

Rp   75.000.000  Program 

Perencanaan 

Pengembangan 

Wilayah 

Rp   30.285.000 40,38% 



46 
 

 
 

Tahun Realisasi Pendapatan 
Target Pendapatan dari 

Pemda 

Rasio 

Efektivitas 

 Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Rp   50.000.000  Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Rp     8.275.000 96,55% 

 Program 

Perencanaan 

Pembanggunan 

Rp 233.877.000  Program 

Perencanaan 

Pembanggunan 

Rp 231.698.300 99,07% 

 Program 

Perencanaan 

Pembanggunan 

Ekonomi 

Rp 227.432.000  Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Ekonomi 

Rp 218.410.400 99,03% 

 Program 

Perencanaan 

Pembanggunan 

Sosbud 

Rp 108.500.000  Program 

Perencanaan 

Pembanggunan 

Sosbud 

Rp 108.410.000 99,92% 

 Program 

Perencanaan 

Pembanggunan 

Prasarana 

Wilayah 

Rp   90.000.000  Program 

Perencanaan 

Pembanggunan 

Prasarana 

Wilayah 

Rp   88.497.000 98,33% 

 Program 

Manajemen 

Pelayanan 

Pendidikan 

Rp 100.000.000  Program 

Manajemen 

Pelayanan 

Pendidikan 

Rp   99.995.000 100% 

 Program 

Pengembangan 

Lingkungan 

Sehat 

Rp   70.000.000 Program 

Pengembangan 

Lingkungan 

Sehat 

Rp   70.000.000 100% 

 Program 

Standarisasi 

Pelayanan 

Kesehatan 

Rp   70.000.000  Program 

Standarisasi 

Pelayanan 

Kesehatan 

Rp   69.985.000 99,98% 

 Program 

Pengembangan 

Irigasi 

Rp   61.561.000  Program 

Pengembangan 

Irigasi 

Rp   34.142.000 55,46% 

 Program 

Pengembangan 

Perumahan 

Rp   40.000.000  Program 

Pengembangan 

Perumahan 

Rp   38.881.800 97,20% 

 Program 

Lingkungan 

Sehat 

Perumahan 

Rp   47.500.000  Program 

Lingkungan 

Sehat 

Perumahan 

Rp   46.471.000 97,83% 

 

 Program 

Perencanaan 

Tata Ruang 

Rp 542.517.000  Program 

Perencanaan 

Tata Ruang 

Rp 504.341.400 92,96% 
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Tahun Realisasi Pendapatan 
Target Pendapatan dari 

Pemda 

Rasio 

Efektivitas 

 Program 

Pengembangan 

Kinerja 

Pengeluaran 

Sampah 

Rp   90.750.000  Program 

Pengembangan 

Kinerja 

Pengeluaran 

Sampah 

Rp   89.432.100 98,55% 

 

 

 Program 

Penguatan 

Kelembagaan 

Gender dan 

Anak 

Rp 140.900.000  Program 

Penguatan 

Kelembagaan 

Gender dan 

Anak 

Rp 140.800.000 99,93% 

 

 Program 

Peningkatan 

Keberdayaan 

Masyarakat 

Rp 911.509.000  Program 

Peningkatan 

Keberdayaan 

Masyarakat 

Rp 858.127.547 94,14% 

 

 Program 

Pengembangan 

Data Statistik 

Daerah 

Rp 178.000.000  Program 

Pengembangan 

Data Statistik 

Daerah 

Rp 175.072.100 98,36% 

 

 Program 

Peningkatan 

Pemasaran 

Hasil Pertanian 

Rp   48.000.000  Program 

Peningkatan 

Pemasaran 

Hasil Pertanian 

Rp   47.012.500 97,94 

   Sumber: Data pengukuran kinerja kegiatan BAPPEDA Kabupaten Semarang 

Tahun 2009  

 

Dari Tabel 4.4 diatas diketahui rasio efektivitas secara yang dihasilkan 

BAPPEDA pada tahun 2009 adalah sebesar 93,77%. Hasil ini merupakan hasil 

perhitungan gabungan dari rasio efektivitas per program. Sedangkan hasil 

perhitungan rasio efektivitas per program sendiri seluruhnya mencapai angka 90% 

keatas kecuali untuk program perencanaan pengembangan wilayah. 
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Tabel 4.5 Rasio Efektivitas BAPPEDA Kabupaten Semarang Tahun 2010 

Tahun Realisasi Pendapatan Target Pendapatan dari Pemda 
Rasio 

Efektivitas 

2010 Sebesar Rp 2.872.215.000 Terdiri 

dari: 

 Sebesar Rp 2.647.430.746 

Terdiri dari: 

92,17 % 

 

 Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Rp  55.725.000  Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Rp 411.740.402 90,35% 

 Program 

Peningkatan 

Sarpras 

Rp   70.000.000  Program 

Peningkatan 

Sarpras 

Rp   68.736.475 98,19% 

 Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya 

Rp   50.000.000  Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya 

Rp   48.368.600 96,74% 

 Program 

Peningkatan 

Sistem Pelaporan 

Rp   50.750.000  Program 

Peningkatan 

Sistem Pelaporan 

Rp   48.645.735 95,85% 

 Program 

Perencanaan 

Rp   25.000.000  Program 

Perencanaan 

Rp   21.935.000 87,74% 

 Program 

Pengembangan 

Data Informasi 

Rp 247.335.000  Program 

Pengembangan 

Data Informasi 

Rp 188.450.550 76,19% 

 Program 

Kerjasama 

Pembanggunan 

Rp 162.000.000  Program 

Kerjasama 

Pembanggunan 

Rp 155.267.410 95,84% 

 Program 

Bang.Wil  

Rp 184.000.000  Program 

Bang.Wil 

Rp 178.433.300 96,97% 

 

 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Rp   83.000.000  Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Rp   82.680.000 99,61% 

 Program 

Perencanaan 

Pembanggunan 

Rp 567.210.000  Program 

Perencanaan 

Pembanggunan 

Rp 521.316.474 91,91% 

 Program 

Perencanaan 

Pembanggunan 

Ekonomi 

Rp 195.735.000  Program 

Perencanaan 

Pembanggunan 

Ekonomi 

Rp 187.170.500 95,62% 

 Program 

Perencanaan 

Pembanggunan 

Sosbud 

Rp   90.000.000  Program 

Perencanaan 

Pembanggunan 

Sosbud 

Rp   89.437.500 99,38% 

 Program 

Pengembangan 

Irigasi 

 Rp 175.000.000  Program 

Pengembangan 

Irigasi 

Rp 148.954.550 85,12% 

 Program 

Perencanaan Tata 

Ruang 

Rp 344.000.000  Program 

Perencanaan Tata 

Ruang 

Rp 324.832.250 94,43% 
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Tahun Realisasi Pendapatan Target Pendapatan dari Pemda 
Rasio 

Efektivitas 

 Program 

Pengembangan 

Data Statistik 

Daerah 

Rp 154.000.000  Program 

Pengembangan 

Data Statistik 

Daerah 

Rp 153.002.000 99,35% 

 Program 

Peningkatan 

Pemasaran Hasil 

Pertanian 

Rp   18.460.000  Program 

Peningkatan 

Pemasaran Hasil 

Pertanian 

Rp   18.460.000 100% 

   Sumber: Data pengukuran kinerja kegiatan BAPPEDA Kabupaten Semarang 

Tahun 2010 

  

Dari Tabel 4.5 diatas diketahui rasio efektivitas yang dihasilkan 

BAPPEDA pada tahun 2010 tingkat efektivitas menurun menjadi 92,17%. 

Tingkat efektivitas ini mengalami penurunan sebesar 1,6 % dibanding tahun 2009. 

Hasil perhitungan rasio efektivitas per program pada tahun 2010 seluruhnya 

mencapai angka 90% lebih. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Analisis Rasio Ekonomi 

Tabel 4.1 menunjukan hasil perhitungan rasio ekonomi, dimana rasio 

ekonomis dibagi menjadi 5 (lima) urusan yang terdiri dari beberapa program. 

Tingkat rasio ekonomis yang baik adalah terjadinya penurunan pada hasil 

perhitungan. Penurunan tingkat rasio ekonomis menggambarkan peningkatan 

kinerja, karena dengan adanya penurunan maka kegiatan operasional yang telah 

dilaksanakan mampu menghilangkan atau mengurangi munculnya biaya-biaya 

yang tidak perlu. 

Kinerja BAPPEDA Kabupaten Semarang dilihat dari segi rasio ekonomis 

dapat dikatakan kurang baik. Hasil penelitian pada Tabel 4.2 menunjukan bahwa 
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dari kelima urusan yang dilaksanakan tiga diantaranya mengalami kenaikan, 

sedangkan yang mengalami penurunan hanya 1 (satu) urusan dan 1 (satu) urusan 

lagi tidak mengalami penurunan maupun kenaikan. Rincian dari hasil penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Rasio ekonomis urusan perencanaan pembangunan pada tahun 2009 adalah 

sebesar 91,96% dan pada tahun 2010 menjadi 94,06%. Hasil 91,96% dan 

94,06% masuk dalam kategori kurang ekonomis. Rasio ekonomis mengalami 

kenaikan sebesar 2,1%. Kenaikan sebesar 2,1% menunjukan kinerja 

BAPPEDA Kabupaten Semarang pada urusan perencanaan pembangunan 

kurang baik. Naiknya rasio ekonomi berarti naik pula biaya-biaya yang 

dikeluarkan, sehingga terjadi pemborosan. 

2. Rasio ekonomis urusan pekerjaan umum pada tahun 2009 adalah sebesar 

83,17% dan pada tahun 2010 turun menjadi 72,58%. Hasil 83,17% masuk 

dalam kategori cukup ekonomis sedangkan hasil 72,58% masuk dalam 

kategori ekonomis. Rasio ekonomis mengalami penurunan sebesar 10,59%. 

penurunan sebesar 10,59% menunjukan kinerja BAPPEDA Kabupaten 

Semarang pada urusan pekerjaan umum baik. Turunnya rasio ekonomi berarti 

ada penghematan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. 

3. Rasio ekonomis urusan penataan ruang pada tahun 2009 adalah sebesar 

88,63% dan pada tahun 2010 naik menjadi 94,43%. Hasil 88,63% masuk 

kategori cukup ekonomis sedangkan hasil 94,43% menunjukan kategori 

kuranng ekonomis. Rasio ekonomis mengalami kenaikan sebesar 5,8%. 

Kenaikan sebesar 5,8% menunjukan kinerja BAPPEDA Kabupaten Semarang 



51 
 

 
 

pada urusan penataan ruang kurang baik. Naiknya rasio ekonomi ini 

merupakan hasil yang tertinggi dibanding 2 urusan lain yang mengalami 

kenaikan. 

4.  Rasio ekonomis urusan statistik pada tahun 2009 adalah sebesar 99,06% dan 

pada tahun 2010 naik menjadi 99,35%. Hasil 99,06% dan 99,35% 

menunjukan kategori kurang ekonomis. Rasio ekonomis mengalami kenaikan 

sebesar 0,29%. Kenaikan sebesar 0,29% menunjukan kinerja BAPPEDA 

Kabupaten Semarang pada urusan statistik kurang baik. Naiknya rasio 

ekonomi berarti naik pula biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga terjadi 

pemborosan. Akan tetapi kenaikan ini tidak begitu besar karena masih di 

bawah 1%. 

5. Rasio ekonomis urusan pertanian pada tahun 2009 adalah sebesar 100% dan 

pada tahun 2010 tetap 100%. Hasil 100% menjukan kategori yang kurang 

baik karena rasio ekonomis tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. 

Kinerja pada urusan ini dikatakan kurang baik karena hal tersebut juga 

menunjukan tidak adanya usaha penghematan. 

 

4.3.2 Analisis Rasio Efisiensi 

Hasil penelitian terhadap rasio efisiensi pada BAPPEDA Kabupaten 

Semarang ditunjukan oleh Tabel 4.3. Hasil perhitungan menunjukan bahwa rasio 

efisiensi mengalami penurunan sebesar sebesar 0,4%, di mana pada tahun 2009 

rasio efisiensi menunjukan angka sebesar 1,5% dan pada tahun 2010 menunjukan 

angka sebesar 1,1%. Penurunan yang terjadi menunjukan bahwa kinerja 
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BAPPEDA Kabupaten Semarang dilihat dari segi rasio efisiensi adalah sangat 

baik. Angka 1,5% dan 1,1% masuk dalam kategori sangat efektif karena dibawah 

60%.  

 

4.3.3 Analisis Rasio Efektivitas 

Hasil penelitian terhadap rasio efektivitas pada BAPPEDA Kabupaten 

Semarang ditunjukan oleh Tabel 4.3. Hasil perhitungan menunjukan bahwa rasio 

efektivitas mengalami penurunan sebesar sebesar 1,6%, di mana pada tahun 2009 

rasio efisiensi menunjukan angka sebesar 93,77% dan pada tahun 2010 

menunjukan angka sebesar 92,17%. Angka 93,77% dan 92,17% masuk dalam 

kategori efektiv, akan tetapi mengalami penururunan sebesar 1,6% ini berarti 

efektivitas BAPPEDA mengalami penurunan walaupun dari segi kinerja masih 

dapat dikatakan baik.  

Kinerja BAPPEDA dikatakan baik dari segi efektivitas bukan hanya 

ditunjukan pada angka penurunan rasio efektivitas akan tetapi dapat dilihat dari 

pencapaian program yang telah dilaksanakan selama 1 tahun. Pada tahun 2009 

program yang dilaksanakan ada 27 program sedangkan pada tahun 2010 ada 16 

program yang telah dilaksanakan. Sejumlah 11 program tidak dilaksanakan pada 

tahun 2010, ini menunjukan program tersebut telah berhasil dilaksanakan pada 

tahun 2009. Program yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2009 dan tidak 

dilaksanakan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: 

1. Program peningkatan disiplin aparatur 

2. Program perencanaan pengembangan wilayah 
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3. Program perencanaan pembangunan sarana prasarana 

4. Program peningkatkan pelayanan pendidikan 

5. Program pengembangan lingkungan sehat 

6. Program standarisai pelayanan kesehatan 

7. Program pembangunan perumahan 

8. Program lingkungan sehat perumahan 

9. Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah 

10. Program penguatan keutamaan gender dan anak 

11. Program peningkatan keberdayaan masyarakat 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Kabupaten Semarang berdasarkan penelitian yang di ukur melalui konsep value 

for money adalah baik. Di mana hasil penelitian menunjukan rasio ekonomi 

BAPPEDA Kabupaten Semarang adalah kurang baik, rasio efisiensi adalah sangat 

baik, dan rasio efektivitas baik. Hal tersebut juga dapat dilihat akan keberhasilan 

BAPPEDA Kabupaten Semarang menjalankan 11 (sebelas) program pada tahun 

2009 sehingga pada tahun 2010 program-program tersebut tidak dilaksanakan. Di 

sisi lain penggunaan dana yang tidak melebihi anggaran juga turut mempengaruhi. 

Penilaian kinerja dengan hasil baik pada BAPPEDA Kabupaten Semarang dapat 

menjadi acuan bagi kinerja dinas-dinas di Kabupaten Semarang adalah baik 

mengingat BAPPEDA Kabupaten Semarang adalah induk dari dinas-dinas yang 

ada di kabupaten Semarang. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi manajemen BAPPEDA Kabupaten Semarang 

Ada 2 (dua) usulan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi manajemen 

BAPPEDA Kabupaten Semarang yaitu: 
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a. Hendaknya BAPPEDA Kabupaten Semarang melakukan penghematan akan 

biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Sehingga kinerja BAPPEDA dari 

segi ekonomis dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun berikutnya. 

b. BAPPEDA Kabupaten Semarang diharapkan dapat menghasilkan output 

yang lebih. Penggunaan anggaran yang tidak melebihi dari yang telah 

ditetapkan bukan merupakan satu-satunya patokan penilaian kinerja 

melainkan harus dibandingkan dengan output yang telah dihasilkan. 

2. Bagi peneliti lain 

a. Apabila ada peneliti lain tertarik mengadakan penelitian yang hampir sama, 

sebaiknya mengambil sampel yang lebih luas, agar generalisasi dapat 

dilakukan dengan baik. 

b. Selain rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas yang dijadikan 

patokan penilaian kinerja dalam penelitian ini, peneliti menyarankan rasio 

lain sebagai pendukung ketiga rasio tersebut seperti rasio kemandirian dan 

rasio keadilan. 
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