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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Agar dapat mencapai cita-cita bernegara yang menyesuaikan dengan

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap penyelenggaraan

pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu Provinsi/Kabupaten/Kota wajib

melaksanakan pemerintahan yang baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan

yang baik harus melibatkan berbagai pihak secara ter integrasi.

Dalam mewujudkan Sistem pemerintahan yang baik maka harus di tunjang

oleh tindakan aparatur pemerintahan selaku penanggung jawab dan penanggung

gugat. Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

(ASN) pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang

selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam

menciptakan ke-pemerintahan yang baik atau Good Governance diperlukan

adanya netralitas dan integritas ASN. Dalam Undang-Undang ASN juga sudah

dibentuk sebuah mekanisme ideal yang bertujuan agar tercipta nya organisasi

pemerintahan yang profesional. Penempatan berdasarkan kualifikasi, kompetensi,

moralitas, dan integritas pegawai sangat dibutuhkan dalam mekanisme ideal yang

dibentuk dalam tercipta nya kondisi “the right man on the right place” yang

sampai saat ini masih diusahakan oleh pemerintah.
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Selain penempatan pegawai untuk mencapai pemerintahan yang baik, maka

pemerintah membentuk KASN (Komisi ASN) dan Tim Penilaian Kinerja yang

berperan sebagai Lembaga Pengawas Kebijakan Pegawai dan Lembaga Pengukur

Efektivitas kinerja pegawai.

Dari pernyataan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja pegawai

pemerintah akan membawa pengaruh dalam pencapaian sistem pemerintahan

yang baik. Selain dari kinerja pegawai, kementerian/lembaga dalam

pelaksanaannya untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik juga harus

memperhatikan mengenai anggaran agar dapat digunakan sebaik mungkin. Dalam

anggaran kementerian/lembaga di tuntut untuk memperhatikan penyerapan

anggaran. Penyerapan di sini juga memperhatikan tingkat efisiensi dari anggaran

tersebut. Efisiensi dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 (5) tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pencapaian keluaran yang

maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk

mencapai keluaran tertentu.

Dalam suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja seperti yang kita

ketahui bahwa tingkat penyerapan anggaran di jadikan sebuah pencapaian dan

target. Yaitu apabila anggaran yang dialokasikan ternyata tidak terealisasikan

seluruhnya hingga saat tahun terakhir, maka akan dikenakan sanksi pemotongan

atau pengurangan anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Sisa anggaran itu

dianggap sebagai in-efisiensi pengalokasian anggaran dan dianggap bahwa

alokasi anggaran kurang optimal. Dikutip dari (kompasiana) menurut wisnu

yogswara “karena adanya pemotongan anggaran tahun berikutnya jika terdapat
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sisa anggaran, maka biasanya satuan kerja pemerintahan akan menghabiskan

sisa anggaran tersebut untuk kegiatan yang tidak perlu untuk menghindari

pemotongan anggaran tahun berikutnya. Hal ini bisa dikatakan sebagai suatu

pemborosan dalam hal ini pun sering terjadi setiap tahunnya dikarenakan

penyerapan anggaran tidak disejajarkan dengan suatu hal yang paling penting

dalam organisasi yaitu pencapaian kinerja”.

Hal terpenting dalam suatu organisasi yaitu pencapaian kinerja atas rencana

kinerja yang telah disusun untuk mencapai tujuan dari organisasi. Apabila

pencapaian kinerja juga diperhatikan dan disejajarkan, maka kegiatan-kegiatan

yang tidak perlu pada akhir tahun anggaran tidak dikatakan sebagai pemborosan

mengatasnamakan penyerapan anggaran. Mindset lama tentang anggaran

berimbang yang menyebutkan bahwa jika anggaran tidak terserap habis maka

instansi dianggap tidak becus melaksanakan kegiatan sudah terpecahkan dengan

mindset baru yaitu Jika suatu kinerja sudah tercapai walaupun dalam realisasi

anggaran terdapat sisa maka itu bisa diartikan bahwa Kementerian / Lembaga atau

Satuan Kerja melakukan penghematan anggaran.

Anggaran melalui pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan hasil

kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Anggaran kinerja yang efektif lebih dari sebuah objek anggaran program atau

organisasi dalam outcome yang telah di antisipasi. Hal ini akan menjelaskan

hubungan biaya dengan hasil (result). ini merupakan kunci dalam penanganan

program secara efektif. Sebagai variasi antara perencanaan dan kejadian
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sebenarnya. Manajer dapat menentukan input-input resource dan bagaimana

input-input tersebut berhubungan dengan outcome untuk menentukan efektivitas

dan efisiensi program. Seperti yang yang kita ketahui mengenai anggaran berbasis

kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi

dan berkaitan erat dengan Visi, misi dan rencana strategis organisasi. Dalam

penelitian yang akan dilakukan maka bisa dilihat bahwa anggaran di sini sebagai

input dan kinerja pegawai sebagai output dari organisasi.

Melihat dari uraian di atas, maka jika realisasi anggaran disejajarkan dengan

kinerja maka dengan menekankan efisiensi penggunaan anggaran dalam

pencapaian kinerja pemotongan anggaran seharusnya tidak terjadi.

Kinerja pegawai merupakan suatu tingkatan dalam capaian atau hasil kerja

seseorang atau individu sesuai dengan sasaran dan/atau tugas yang harus dicapai

dengan tanggung jawab perorangan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan

efisiensi bisa diartikan sebagai pemaksimalan dan pemanfaatan seluruh sumber

daya untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D)

Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran yang

selanjutnya disebut LRA dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang

selanjutnya disebut LKIP 2016 sampai dengan 2019 sudah mencapai hasil yang

baik. Bisa dilihat dari table - tabel berikut :
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Tabel 1.1

Realisasi Anggaran BP2D Prov.Jabar

No. Anggaran Realisasi %
Tahun

Anggaran

1 Rp.37,900,548,739.00; Rp.31,984,222,082.00; 84,39 2016

2 Rp.27,358,454,404.00; Rp.24,181,259,984.00; 88,39 2017

3 Rp.21,459,506,952.00; Rp.19,628,449,755.00; 91,47 2018

4 Rp.20,418,731,428.00; Rp.18,549,446,832.00; 90.85 2019

Sumber : LRA &LKIP BP2D Prov.Jabar 2016-2019

Dilihat dari tabel 1 di atas, maka dapat di deskripsi kan bahwa anggaran

setiap tahun mengalami penurunan akibat pemotongan yang diberikan sebagai

sanksi akibat realisasi anggaran dari BP2D tidak mencapai 100%. Seperti yang

dijelaskan sebelumnya bahwa jika terdapat sisa dari anggaran maka akan

dikenakan pemotongan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya. Dan

pernyataan tersebut terbukti di anggaran BP2D yang menurun akibat dari

pemotongan. Akan tetapi dengan adanya pemotongan anggaran, persentase

realisasi anggaran BP2D mengalami peningkatan. Dari penjelasan sebelumnya

maka menurut peneliti dilihat dari tabel menunjukkan bahwa kinerja sebagai

output dari instansi masih belum baik karena masih terdapat sisa anggaran yaitu

sumber daya yang tidak ter pakai untuk memaksimal kan kinerja dalam program

yang dilaksanakan.
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Tabel 1.2

Capaian Kinerja BP2D Prov.Jabar

No Target Capaian Tahun Capaian

1 100% 85,42% 2016

2 100% 96,75% 2017

3 100% 105,04% 2018

4 100% 94,5% 2019

Sumber : LKIP BP2D Prov.Jabar 2016 - 2018

Dari table di atas, dapat di deskripsi kan bahwa capaian dari BP2D meningkat

dari tahun ke tahun nya. Dan jika dilihat dari persentase capaian nya maka dapat

di kategori kan baik dalam kinerja. Dan mungkin untuk dua tahun ke belakang

bisa di kategori kan sangat baik. Maka peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat

dari tabel 2 maka fenomena yang terjadi merupakan masalah yang positif. Akan

tetapi jika dibandingkan dengan tabel 1 maka capaian tersebut masih harus

ditingkatkan dengan meningkatkan penyerapan dari anggaran yang dimiliki oleh

instansi.
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Tabel 1.3

Analisa Efisiensi BP2D Prov.Jabar

No. % Capaian

Kinerja

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

Tahun

1 85,42 84,39 Cukup efisien 2016

2 96,75 88,39 Cukup efisien 2017

3 105,04 91,47 Efisien 2018

4 94,5 90.85 Efisien 2019

Sumber : LKIP BP2D Prov.Jabar 2016 - 2019

Dilihat dari tabel di atas maka dapat di deskripsi kan bahwa setiap tahunnya

ada efisiensi yang diusahakan oleh BP2D. oleh karenanya pada tahun 2016

sampai 2018 BP2D Prov.Jabar melakukan efisiensi walaupun capaian kinerja

yang mencapai lebih dari 85% di tahun 2016, 96% di tahun 2017 dan 105% di

tahun 2018. Bisa dilihat bahwa tingkat efisiensi tertinggi yaitu di tahun 2017

sebesar 22,24% yang bisa di lihat terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dan sayangnya pada tahun 2018 tingkat efisiensi nya menurun di angka 12,90%.

Lalu meningkat persentase nya pada tahun 2019 diangka 17,1%. Meski pun

terjadi penurunan, akan tetapi itu terjadi karena anggaran yang diberikan kepada

instansi lebih kecil namun capaian kinerja nya lebih dari 100%. Dapat dikatakan

bahwa efisiensi menurun akibat terlampaui nya capaian kinerja Badan.
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Gambar 1.1

Grafik Capaian anggaran, kinerja dan efisiensi

Dari gambaran yang dibuat dari bagan di atas, bisa terlihat bahwa dalam

pencapaian target kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D)

Prov.Jabar sudah dalam posisi baik. Selain target capaian kinerja meningkat,

dalam realisasi anggaran pun objek telah melakukan efisiensi yang

mengakibatkan realisasi anggaran bersisa. Hal demikian menjadikan peneliti

berspekulasi bahwa realisasi anggaran Badan Penelitian dan Pengambangan

Daerah (BP2D) Prov.Jabar dapat dikategorikan optimal. Ditinjau dari paparan

tersebut diatas yang menyebutkan bahwa jika terdapat sisa dari anggaran, maka

harus dikenakan sanksi berupa pemotongan anggaran untuk tahun anggaran

berikutnya. Walaupun adanya pemotongan akan tetapi capaian kinerja dari BP2D

Prov.Jabar tetap meningkat. Yang menjadi pertanyaan, apakan efisiensi yang

dilakukan oleh Badan tersebut akan mempengaruhi kinerja dari pegawainya?
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Karena pada saat dilakukan efisiensi dalam anggaran maka akan membuat

pegawai harus memiliki kemampuan dan motivasi dalam melakukan pekerjaanya

yang mengharuskan pegawai meminimalisir kontribusi dari input dalam program

akan tetapi harus memaksimalkan hasil atau outcome yang harus didapatkan.

Selain dari pada itu, dalam pencapaian efisiensi harus memperhatikan sikap

mental pegawai dalam melaksanakan program dari renstra.

Efisiensi mengharuskan pegawai untuk dapat mengelola sumber daya yang

sudah dirancang baik sedikit ataupun banyak agar mendapatkan hasil/keluaran

yang maksimal. Jadi mau atau tidak pegawai harus mengerahkan kemampuan,

motivasi dan sikap mental yang positif. Pengaruh efisiensi penyerapan anggaran

terhadap kinerja pegawai terutama dalam hal kemampuan, motivasi dan sikap

mental sangat penting untuk ditemukan agar dapat diketahui bahwa dalam kinerja

pegawai akan dipengaruhi oleh efisiensi yang dilakukan. Pengaruh dari efisiensi

bisas saja akan berbentuk sesuatu yang positif maupun negatif terhadap kinerja.

Jika pengaruhnya positif maka akan lebih menunjang tujuan instansi kearah yang

lebih baik. Sedangkan, jika pengaruhnya negatif maka akan sedikit ada hambatan

dalam pekerjaan pegawai yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap

pencapaian tujuan dari instansi. Maka dari itu peneliti merasa tertambat dalam

melakukan penelitian perihal “Pengaruh Efisiensi Penyerapan Anggaran

terhadap Kinerja Pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Jawa Barat 2016 - 2019”
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1.2. Identifikasi masalah

Berlandaskan atas fenomena dari paparan diatas maka teridentifikasi

masalah :

1. Pemotongan anggaran yang merupakan sumber daya terlihat dalam

anggaran yang diberikan dari tahun 2016 di angka

Rp.37,900,548,739.00; lalu tahun 2017 menurun di angka

Rp.27,358,454,404.00; dan turun lagi pada tahun 2018 di angka

Rp.21,459,506,952.00; dan terus menurun hingga diangka

Rp.20,418,731,428.00;

2. Capaian kinerja yang merupakan keluaran/hasil yang bersumber dari

LKIP sudah mencapai hasil yang baik terjadi peningkatan yaitu tahun

2016 di angka 85,42 persen, tahun 2017 di angka 96,75 persen, tahun

2018 di angka 105,04 persen dan tahun 2019 diangka 94,5 persen.

3. Tingkat efisiensi penyerapan anggaran tahun 2016 di angka 6,76

persen, tahun 2017 di angka 22,24 persen, pada tahun 2018 di angka

12,90 persen dan pada tahun 2019 di angka 17,1% dengan capaian

kinerja yang baik.

1.3. Rumusan Masalah

Berlandaskan paparan teridentifikasi dari permasalahan diatas maka

dirumuskan beberapa masalah yaitu:
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1. Seberapa besar pengaruh masukan/sumber daya terhadap kinerja

pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D)

Provinsi Jawa Barat?

2. Seberapa besar pengaruh hasil / keluaran terhadap kinerja pegawai di

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa

Barat?

3. Seberapa besar pengaruh efisiensi penyerapan anggaran terhadap kinerja

pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D)

Provinsi Jawa Barat?

1.4. Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu

untuk mengetahui besarnya pengaruh :

1. Masukan / sumber daya terhadap kinerja pegawai di Badan Penelitian

dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat.

2. hasil / keluaran terhadap kinerja pegawai di Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat.

3. Efisiensi terhadap kinerja pegawai di Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan yaitu :
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I. Kegunaan Teoritis

1. Bagi penulis :

a. Diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini akan berguna

untuk pengembangan pengetahuan penulis mengenai ilmu

administrasi, khususnya mengenai efisiensi anggaran dan kinerja

pegawai sebuah instansi pemerintahan.

b. Diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini bisa memberikan

wawasan dan pengetahuan serta informasi lebihbanyak terkait

dengan efisiensi anggaran yang mempengaruhi kinerja pegawai.

2. Bagi perguruan tinggi dan peneliti lain,:

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi sivitas

akademika dan dapat dijadikan bahan pemikiran dan referensi bagi

penelitian sejenis atau dapat dikembangkan lebih lanjut.

b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna untuk studi

pihak yang membutuhkan terutama yang berkaitan dengan efisiensi

anggaran.

II. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti :

a. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk

mendapatkan gelar S.AP.

b. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menerapkan ilmu dan

pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dan menambah

suatu pengalaman dan wawasan.
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2. Bagi perguruan tinggi dan peneliti lain

a. Penelitian ini diharapkan akan menjadi gambaran dan bahan studi

leterasi untuk penelitian lanjutan mengenai efisiensi anggaran.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam

penelitian serupa.

1.6. Kerangka Pemikiran

Proses aktivitas operasional bisa disebut efisien jikalau suatu hasil kerja atau

produk tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ada seperti

uang, manusia, metode, mesin, dan lain sebagainya. Efisiensi suatu kajian yang

terdapat dalam keuangan publik yang juga berdiferensiasi dari ilmu administrasi.

Menurut Effendie (2017 : 3) keuangan negara bisa didefinisikan sebagai

sesuatu yang berhubungan dengan uang yang dimiliki Negara. Sedangkan,

maksud dari sesuatu disini ialah segala hal yang memiliki keterkaitan dengan

kekayaan dan/atau aset seperti uang atau semua yang bisa dinilai dengan uang

yang terhimpun dan berada didalam pengadministrasian kas negara. Uang tersebut

didapatkan dari lebih dari satu sumber penerimaan pemerintah atau negara, baik

uang itu secara fisik masih berada di kas negara ataupun yang telah beredar di

masyarakat.

Nurkholis (2019 : 4) dalam bukunya yang berjudul penganggaran sektor

publik memberikan pengertian penganggaran yaitu proses dari perencanaan

keuangan seperti pendapatan dan pembiayaan, lalu mengatur alokasi dana untuk
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masing-masing dari kegiatan sesuai sasaran dan fungsi yang hendak diraih.

Masing-masing dari kegiatan itu kemudian dikelompokan kedalam program kerja

dan tanggungjawab dari unit kerja tertentu.

Penganggaran sector publik (Public Budgeting) menurut Rubenstein (2002)

dikutip dari Nurkholis (2019) adalah : “A plan for introducing programs deal with

objectives and goals within a period, including an estimate of resources required,

usually compared with past periode and showing future requirements”.

Dalam bukunya Handoko (2009 : 7) mengemukakan bahwa efisiensi adalah

kemampuan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau kegiatan dengan benar.

Kegiatan dikatakan efisien bila pencapaian keluaran (output) lebih tinggi

dibanding masukan-masukan (input) yang digunakan. Handoko mengatakan

bahwa output terdiri dari hasil, produktivitas, dan performance. Sedangkan input

terdiri dari tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu.

Dikutip dari Martono ( 2019 : 1 ) Output adalah hasil yang diinginkan

konsumen dari pengolahan input, sesuai jumlah, jenis dan waktu dibutuhkannya.

Output dihitung dengan berbagai satuan, seperti man dihitung dengan jam kerja;

material dihitung dengan satuan kilogram, volume; money dihitung dengan satuan

mata uang; machine dengan jam kerja produktif mesin; dan method dituangkan

dalam aturan cara kerja, Standard Operating Procedure (SOP).

Maka anggaran yang efisien adalah anggaran yang dapat di gunakan untuk

mencapai keluaran yang lebih tinggi dengan meminimumkan biaya dalam

penggunaan sumber daya yang telah dianggarkan.
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Mangkunegara (2016 : 67) mengemukakan bahwa faktor yang memengaruhi

kinerja diantaranya :

a. Kemampuan. Dilihat dari segi psikologis, kemampuan (ability) pegawai

itu terdiri atas kemampuan dari segi potensi (IQ) dan kemampuan dalam

segi Realita (Pendidikan).

b. Motivasi. motivasi ini terlahir atas sikap (attitude) individu pegawai

dalam menghadapi segala situasi dalam pekerjaan,

c. Sikap mental. Merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang

untuk melakukan usaha untuk meraih potensi kerja secara optimal.

H3

Efisiensi (X)

H1

H2

Handoko [2009 : 7]

Sumber
daya/Masukan

Hasil/keluaran

Kinerja Pegawai (Y)

Mangkunegara [2016 :
67]
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Gambar 1.2 Kerangka pemikiran

1.7. Hipotesis

Berlandaskan dari kerangka pemikiran yang dibuat di atas maka peneliti

merumuskan hipotesis :

Hipotesis 1 :

Ho : ρ = 0 (tidak terdapat pengaruh sumber daya/masukan terhadap

Kinerja Pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat.)

Ha : ρ ≠ 0 (terdapat pengaruh sumber daya /masukan terhadap Kinerja

Pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D)

Provinsi Jawa Barat.)

Hipotesisi 2 :

Ho : ρ = 0 (tidak terdapat pengaruh Positif antara hasil/keluaran terhadap

Kinerja Pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat.)

Ha : ρ ≠ 0 (terdapat pengaruh positif antara hasil/keluaran terhadap

Kinerja Pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat)

Hipotesisi 3 :
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Ho : ρ = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan Efisiensi terhadap

Kinerja Pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat.)

Ha : ρ ≠ 0(terdapat pengaruh yang signifikan Efisiensi terhadap Kinerja

Pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D)

Provinsi Jawa Barat)
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