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AHSTRAK
Analisis Penila ian Kincrja Menggunakan Konstp Val11e For Money p11da
Dinas Pcndidikan Kota Palcmbani

Oleh:
Novia Khainmnisa

I ujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kmerja Keuangan Dinas
Pendidikan Kola Palembang yang dapat diukur dari Laporan Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintahan lahun 2016 deogan mcngguokan konscp Value For Money
(ckonomi. efisien. dan cfektivitas). Penelitian ini bcrsitat deskriptif dengan
menggunakan dam sekunder dari ·website resmi Dinas Pcndidikan Kota
Palembang.Hasil penelilian ini menunjukan bahwa Laporan Kinerja Dinas
Pendidikun Kaui Palembang dari segi ekonomi dapat dikatakon ekonomis terlihal
dalam setiap program sclalu melakukan pcnghematnn anggaran. Scgi cfi~-icn <lapat
dikatakun tidak cfisicn, dan dari segi efektivitas Dinas Pendidikun ini sangal efektif
dalam menggunakan anggaranya karcna mcncapai rasio 100% pada seriap
programnya.
Kata kunci: Dinas Pendidikan , Value For Mottey, ekonomi, efisien, efektif.
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Perfqrn,on,:e Appraisal Analysis Using the Value For Money Cqn cepl on

Educalio11 O.ffJCe of Palonb1mg City
By:

Novia Khairunni.sa
The purpose of this srudy is to determine the perfonnancc of the Dinas
Pendidikan Kota Palembang which can be measured from the Pcrfonnance
Accountability Report of Government Agencies in 2016 by using the concept of
Value For Money (cc-0nomic, efficient. and effectiveness). This research is
descriptive by using secondary data from 1he official website of Dinas Pendidi.kan
KoUt Palembang. The results of this study show that the Performance Report of the
Education Department of Palembang City in terms of economics can he said Lo be
economically seen in every prognlm always make budget savings. Efficient facets
can be said 10 be inefficient, und in terms of effectiveness of the Office of Education
is very effective in using its members because it reaches a ratio of I00% in each

program.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Sejak gerakan reformasi pada tahun 1999 terjadi perubahan yang besar

terhadap struktur dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia karena
diberlakukan otonomi daerah dengan UU No. 22 Tahun 1999. Pada tahun 2004
terjadi perubahan dari Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32
Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-undang tersebut memberi dasar
bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam rangka menciptakan good
governance (Nugrahani, 2007). Good governance bisa dicapai apabila pemerintah
transparan, efektif, ekonomis, efisien, akuntabel, dan juga responsive.
Pemerintahan yang baik akan membawa dampak yang baik pula sehingga
masyarakat bisa sejahtera.
Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan

pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah diberikan
kebebasan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Kristanti (2016)
mengatakan bahwa tugas umum pemerintah sebagai organisasi sektor publik
terbesar adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang
sejahtera tidak hanya dilihat dari kesejahteraan material saja, namun juga nonmaterial. Kesehatan, pendidikan, pelayanan umum, pariwisata, fasilitas umum,
dan lain-lain merupakan beberapa faktor dari non-material tersebut.
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Meningkatkan kesejahteraan dari segi material membutuhkan dana yang
besar untuk membangun negeri ini. Pemerintah juga berperan untuk mengelola
dana yang diberikan untuk menyejahterakan masyarakat. Pengelolaan dana ini
membutuhkan susunan sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit
moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam jangka waktu tertentu yang
biasanya disebut dengan anggaran. Anggaran untuk daerah merupakan rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia selama satu tahun yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran tersebut sebagai
pedoman suatu instansi pemerintahan daerah guna menilai keberhasilan maupun
kegagalan dari kegiatan dan program yang dilakukan.
Dalam suatu instansi atau organisasi, baik sektor swasta maupun sektor
publik pasti mempunyai tujuan dan target. Oleh karena itu, agar seluruh tujuan
tercapai dengan baik, maka diperlukan strategi–strategi tertentu. Strategi yang
dapat dilakukan oleh organisasi dan pemerintah adalah dengan mengadakan
program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Program
dan kegiatan tidak akan berjalan baik, apabila tidak dikendalikan, maka dari itu
diperlukan sebuah sistem pengendalian manajemen yang andal, terutama pada
bidang sektor publik. Sistem pengendalian manajemen organisasi sektor publik
berfokus pada bagaimana strategi dapat dilakukan secara efektif dan efisien
sehingga tujuan organisasi dapat tercapai (Mardiasmo,2009).
Efektif dan efisien merupakan hal yang sangat tepat bila dilakukan dalam
suatu organisasi, karena apabila strategi dilakukan secara efektif dan efisien maka
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program tersebut akan dengan cepat mencapai tujuan dan menimbulkan manfaat
yang lebih untuk masyarakat. Namun, untuk mencapai target yang efektif dan
efisien, bukanlah hal yang mudah. Perkembangan dari berbagai teori manajemen
menunjukkan bahwa menciptakan organisasi yang efektif dan efisien bukan
pekerjaan yang mudah dan sederhana, melainkan sangat rumit dan multidimensional (Mahmudi, 2007 dalam Halim, 2014). Guna menuntaskan kerumitan
dalam mencapai target organisasi yang efektif dan efisien, maka dibutuhkan
program-program yang tepat sasaran agar target tersebut dapat segera tercapai dan
dibutuhkan juga perangkat-perangkat yang menunjang agar sistem pengendalian
manajemen dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
Mardiasmo (2009) dalam Halim (2014) menyatakan bahwa perangkat
yang dibutuhkan untuk menunjang sistem pengendalian manajemen adalah
struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang
digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung.
Perangkat–perangkat tersebut berperan penting dalam membuat pengendalian
manajemen berjalan sesuai keinginan dan target yang direncanakan organisasi.
Adapun tipe pengendalian manajemen secara umum dibagi menjadi tiga
kelompok,

yaitu pengendalian preventif, pengendalian operasional, dan

pengendalian kinerja. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai
pengendalian kinerja saja, karena pengendalian kinerja selalu dibutuhkan untuk
meningkatkan kualitas kinerja yang ada di suatu instansi maupun pemerintahan.
Tolak ukur pengendalian kinerja ini memerlukan sistem pengendalian kinerja.
Dalam sistem pengendalian kinerja, strategi program dan kegiatan yang dibuat
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setiap organisasi berbeda sehingga menyebabkan tolak ukur yang berbeda bagi
masing – masing organisasi, baik dari cara pencapaian maupun pengendalian
organisasinya. Kinerja yang baik mencerminkan kemakmuran organisasinya,
yakni tercapainya tujuan sesuai dengan target. Hal ini dapat terlihat pada dinasdinas yang ada di Indonesia, apabila kinerja pemerintahan baik provinsi maupun
kota baik, maka akan mencerminkan wilayah tersebut makmur dan sejahtera.
Sistem pengukuran sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk
membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui tolak ukur
kinerja yang ditetapkan. Tolak ukur tersebut dapat berupa pengukuran kinerja
keuangan yang ditetapkan. Pentingnya pengukuran ini adalah untuk menilai
akuntabilitas dan kinerja manajer dalam pelayanan publik agar lebih baik lagi.
Penilaian keuangan juga perlu diperhatikan karena sektor publik membutuhkan
dana yang besar untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka dari itu dari segi
penilaian keuangan tidak hanya mencerminkan bagaimana dana itu dibelanjakan,
melainkan apakah dana untuk publik tersebut sudah dibelanjakan dengan baik,
yaitu menerapkan konsep value for money (ekonomis, efektif, efisien).
Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik
yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan
efektivitas (Mardiasmo, 2002:4). Konsep value for money merupakan konsep
untuk mengukur kinerja program, kegiatan, dan organisasi. Konsep value for
money (VFM) adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik
sehingga sering kali disebut sebagai inti dari pengukuran kinerja sektor publik.
Dalam konsep value for money terdapat tiga elemen, yaitu :
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1. Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu
pada harga yang terendah. Perbandingan input dengan input value yang
dinyatakan dalam suatu moneter.
2. Efisiensi : Pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu atau
penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu.
Perbandingan output / input yang berkaitan dengan standar kinerja.
3. Efektivitas : Tingkat pencapaian hasil program dengan tingkat yang
ditetapkan. Perbandingan antara output dan outcome.
Konsep value for money ini merupakan jembatan untuk mengetahui apakah
kinerja sektor publik seperti sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor pariwisata
dan kebudayaan, dan lainnya ini sudah memberikan manfaat sesuai dengan apa
yang diharapkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah berperan dalam mengurus
dan mengatur anggaran yang diberikan agar bagian-bagian sektor publik berjalan
dengan baik. Anggaran yang diberikan diharapkan dapat terealisasi dengan
ekonomis, efisien, dan efektif sehingga dapat mencapai target. Sebelum value for
money diimplementasikan, maka dibutuhkan indikator kinerja yang berfungsi
sebagai perkembangan variabel kunci guna mengetahui tingkat pencapaian
kinerja. Indikator tersebut nanti akan dibandingkan dengan target kinerja atau
standar kinerja.
Setiap

sektor

pemerintahan

pasti

memiliki

kerangka

organisasi,

perencanaan program kinerja, dan perencanaan jadwal kegiatan. Semua disusun
dengan rapi sebagai pedoman kerja selama masa periode tertentu, yang biasanya
disusun untuk satu tahun kerja. Program kinerja atau program kerja adalah suatu
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hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh organisasi maupun instansi, baik di
pemerintahan ataupun di swasta. Program kerja bertujuan untuk mencapai target,
visi, dan misi dalam organisasi maupun instansi. Perencanaan program kerja harus
sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan sebagai perkiraan dana yang akan
direalisasikan pada program tersebut. Pemerintah memiliki banyak program yang
akan dilaksanakan pada periode tertentu dalam masa jabatan. Setiap program yang
dibuat harus memenuhi target. Program kerja inilah yang membantu memudahkan
instansi atau pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Program
kinerja berbagai sektor pasti berbeda-beda.
Anggaran dari program kerja digunakan untuk memenuhi seluruh program
yang telah disusun. Anggaran program kerja dibuat untuk masa satu tahun kerja.
Anggaran dibuat sebagai pedoman keuangan pada saat program kerja
diselenggarakan. Dari anggaran maka kita akan tahu perencanaan dana yang
dibutuhkan. Dana anggaran yang diberikan pemerintah akan dipakai secara
ekonomis, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu dibutuhkan
penilaian kinerja menggunakan metode value for money, karena semakin banyak
kebutuhan setiap sektor dalam membangun negeri membuat pemerintah harus
bekerja dengan dana yang ekonomis, namun bisa mencapai efektif dan efisien.
Agustin (2017) menyebutkan bahwa laporan kinerja keuangan dalam
pengukuran kinerja pelayanan sektor publik di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kota Surabaya menggunakan konsep value for money, dalam rasio
yang baik dimana hasil penelitian ini ekonomis, efektif, dan efisien yang artinya
pemerintah dapat mengolah target anggaran yang diberikan dengan baik, sehingga
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pencapaian yang dilakukan bisa dikatakan maksimal. Namun beda halnya dengan
hasil penelitian Afran (2014) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja Dinas
Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi target secara ekonomis,
efektif dan efisien dalam keseluruhan programnya. Namun hanya satu program
yang belum mencapai efektif dalam capaian kinerjanya yaitu Program
Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan hasil 99,29%.
Setiap sektor publik memiliki dana anggaran sesuai kebutuhan yang akan
dijalankan. Dalam sektor pendidikan, dana anggaran yang dibutuhkan untuk
mencerdaskan anak bangsa memang tidak sedikit, miliaran rupiah harus
dikeluarkan pemerintah agar pendidikan di setiap daerah dapat berkembang dan
mencapai standar yang ada. Maka dari itu anggaran yang diberikan pun harus
sesuai dengan kondisi setiap daerah, tetapi dengan pengelolaan dana yang
ekonomis, efektif, dan efisien dalam setiap daerah tersebut.
Anggaran disusun atas program kerja yang dibuat, agar setiap rupiah
dikeluarkan nyata dan sesuai dengan tujuannya. Program kinerja pada sektor
pendidikan sesuai dengan visi dinas pendidikan sangat penting untuk seluruh
masyarakat Indonesia. Namun, program kerja pendidikan tidak akan berhasil
dilakukan apabila masyarakat tidak merubah kualitas hidupnya masing-masing.
Karena, sektor pendidikan dapat dikatakan berhasil, apabila outcome yang
dihasilkan, menunjukkan anak negeri memiliki kesuksesan atau kecerdasan. Agar
outcome ini dapat tercapai, maka wadah untuk menuntut ilmu pun harus
difasilitasi. Pembenahan dan penilaian dari program pemerintah khususnya untuk
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sektor pendidikan perlu dilakukan agar wadah untuk menuntut ilmu bisa terpenuhi
dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah dan masyarakat.
Dana anggaran yang diberikan untuk meningkatkan pendidikan di
Indonesia cukup besar maka penelitian ini melihat apakah anggaran yang
diberikan sudah di realisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien, juga penelitian
dibidang pendidikan ini masih minim adanya. Dari sisi lain hasil penelitian
Hidayat (2015) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja pemerintah daerah yaitu
pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya menunjukkan hasil yang baik yaitu target
anggaran lebih ekonomis, rasio cukup efisien dan sangat efektif. Semua kegiatan
dapat direalisasikan sesuai target yang diharapkan. Sehingga peneliti juga ingin
melihat apakah kinerja Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah berjalan baik
sama dengan halnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Maka dari itu peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul “Analisis Penilaian
Kinerja Menggunakan Konsep Value For Money pada Dinas Pendidikan Kota
Palembang.”

1.2

Rumusan Masalah
Untuk mengetahui seberapa baik tingkat kinerja pada Pendidikan di Kota

Palembang, terutama pada program meningkatkan mutu pendidikan daerah, baik
bagi siswa maupun guru. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah penilaian kinerja finansial pada dinas pendidikan menggunakan
konsep value for money sudah ekonomis?
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2. Apakah penilaian kinerja finansial pada dinas pendidikan menggunakan
konsep value for money sudah efisien?
3. Apakah penilaian kinerja finansial pada dinas pendidikan menggunakan
konsep value for money sudah efektif?

1.3

Tujuan Penelitian
Dalam penelitian “Analisis Penilaian Kinerja pada Dinas Pendidikan

Menggunakan Konsep Value For Money di Kota Palembang Tahun 2016”
bertujuan:
1. Untuk

menganalisa

kinerja

finansial

pada

dinas

pendidikan

menggunakan konsep value for money dari elemen ekonomi.
2. Untuk

menganalisa

kinerja

finansial

pada

dinas

pendidikan

menggunakan konsep value for money dari elemen efisien.
3. Untuk

menganalisa

kinerja

finansial

pada

dinas

pendidikan

menggunakan konsep value for money dari elemen efektivitas.

1.4

Manfaat Penelitian.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoretis
Memberikan

sumbangan

terhadap

pengembangan

ilmu

pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang
berkaitan dengan pengukuran kinerja dengan analisis Value for Money dan
sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan
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penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis
•

Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan

menjadi wahana dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari
khususnya mengenai akuntansi sektor publik.
•

Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

sekaligus umpan balik mengenai pengukuran kinerja pendidikan di
Kota Palembang sehingga dalam melaksanakan program/kegiatan
di masa depan dapat berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
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