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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1. Tinjauan Pustaka  

2.1.1 Anggaran Berbasis Kinerja 

 Anggaran berbasis kinerja adalah sistem pengganggaran yang berorientasi 

pada output organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap Visi, Misi dan Rencana 

Strategis organisasi. Anggaran Berbasis Kinerja mengalokasikan sumber daya 

pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai output 

measurement sebagai indikator kinerja organisasi (Indra Bastian, 2012: 95). 

 Menurut Muhammad Syam Khusufi (2013:35) menjelaskan anggaran  

berbasis kinerja adalah sebagai berikut: Sistem anggaran yang lebih menekankan  

pada pendayagunaan  dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal. 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 52) anggaran kinerja adalah anggaran 

yang didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran 

digunakan  sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Dan menurut Mahmudi (2009:158) menjelaskan mengenai pengertian 

anggaran berbasis kinerja yaitu: Sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan 

tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. 

Maka dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis 

kinerja merupakan suatu sistem perencanaan program yang akan dilakukan 

pemerintah dengan menetapkan tolak ukur kinerja sebagai pembanding dalam 

mencapai tujuan.  
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Anggaran berbasis kinerja disusun untuk membantu pemerintah dalam 

melakukan koordinasi setiap kegiatan dan mengatasi berbagai kelemahan yang 

terdapat dalam sistem anggaran, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh 

tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam 

mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran Berbasis Kinerja pada 

pemerintah daerah pertama kali digulirkan dengan terbitnya Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang berisi panduan untuk membuat 

anggaran kinerja, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan pelaksanaan 

anggaran. Regulasi ini kemudian disempurnakan  dengan diterbitkannya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai penjabaran lebih lanjut dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun 2005. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, maka 

penyusunan APBD dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan 

masing-masig satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah untuk mencapai 

sasaran dan tujuan yang ditetapkan didalam dokumen perencanaan. Dengan 

demikian tercipta sinergi dan rasinalitas yang tinggi dengan mengalokasikan 

sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebetuhan masyarakat yang tidak 

terbatas. Hal tersebut juga untuk menghindari duplikasi rencana kerja serta 

bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan antara target dengan hasil yang 

dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Penganggaran 

berbasis kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas atau 

kegiatan. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. 

Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar 
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dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input 

yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang 

dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisisonal, tetapi 

juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun 

atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan terukur juga 

penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Berbeda dengan 

penganggaran dengan pendekatan tradisional, penganggaran dengan pendekatan 

kinerja ini disusun dengan orientasi output. Jadi, apabila kita menyusun anggaran 

dengan pendekatan kinerja, maka kita harus fokus pada apa yang ingin dicapai. 

Jika fokus ke output berarti pemikiran tentang tujuan kegiatan harus sudah 

tercakup disetiap langkah ketika menyusun anggaran. 

 Penyusunan APBD berbasis kinerja dilakukan berdasarkan capaian 

kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan 

standar pelayanan minimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi 

berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan 

memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Dalam  

penyelenggaraannya, pemerintah daerah dituntut lebih responsif, transparan, dan 

akuntabel terhadap kepentingan masyarkat. 

 Indikator kinerja yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran berbasis 

kinerja meliputi masukan (input), keluaran (output) dan (outcome). Masukan 

(input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat 

berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini merupakan tolak ukur kinerja 

berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber dana, sumber daya manusia, 
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material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan 

program atau kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu organisasi 

dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah susuai dengan 

rencana strategik yang telah ditetapkan. 

 Keluaran (output) adalah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan 

dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. Indikator 

keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan 

yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Dengan membandingkan indicator keluaran 

organisasi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan 

rencana. Indikator keluaran hanya dapat menjadi landasan untuk menilai 

kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran 

kegiatan yang  terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indicator 

keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. 

 Hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya  

keluaran kegiatan pada jangka mencengah (efek langsung). Indikator hasil adalah 

sesuatu manfaat yang diharapkan diperoleh dari keluaran. Tolak ukur ini 

menggambarkan hasil nyata dari keluaran. Pada umumnya para pembuat 

kebijakan paling tertarik pada tolak ukur hasil dibandingkan dengan tolak ukur 

lainnya. Namun untuk mengukur indikator hasil, informasi yang diperlukan 

seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karenanya setiap 

organisasi perlu mengkaji berbagai pendekatan untuk mengukur hasil dari 

keluaran suatu kegiatan. 
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2.1.1.1  Karakteristik  Anggaran  Berbasis  Kinerja 

 Karakteristik anggaran berbasis kinerja menurut Mursyidi (2013:58) 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan 

aktivitas juga berdasarkan unit organisasi dan rincian benlanja. 

2. Menyelidiki dan mengukur aktifitas guna mendapatkan efisiensi maksimum 

dan untuk mendapatkan standar biaya. 

3. Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya per unit 

standar dikalikan dengan unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan 

pada periode tertentu. 

Anggaran  berbasis  kinerja  melakukan  pengklasifikasian  akun-akun 

dalam setiap anggaran berdasarkan berdasarkan dengan menggunakan standar 

biaya untuk memperoleh efisiensi maksimal yang anggarannya disusun 

berdasarkan pada perkiraan biaya per unit standar dikalikan dengan jumlah unit  

aktivitas yang akan dilakukan dalam periode tersebut. 

2.1.1.2.  Proses Perencanaan Anggaran  Berbasis  Kinerja 

 Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja menurut Indra Bastian (2012: 45) 

adalah Suatu proses yang tidak pernah berakhir. Apabila sebuah perencanaan telah 

ditetapkan, maka dokumen menyangkut perencanaan terkait harus 

diimplementasikan. Sedangkan definisi perencanaan menurut Deacon (2010: 52) 

adalah Upaya penyusunan berbagai keputusan yang bersifat pokok, yang 

dipandang  paling penting dan yang akan dilaksanakan menurut urutannya guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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 Maka dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

adalah proses guna mengupayakan penetapan rencana dari berbagai keputusan 

yang bersifat pokok dan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2.1.1.3.  Tahap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 

 Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan yang dilakukan 

dengan memperlihatkan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang 

diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.  

Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 2004 Kementrian Negara/Lembaga 

diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja,  

standar biaya dan evaluasi kinerja. 

Anggaran berbasis kinerja sebagai suatu organisasi dalam memperoleh 

hasil yang maksimal, dimana seluruh aktivitas yang akan dilakukan harus selalu 

dalam kerangka tujuan yang ditetapkan setara dalam jangka panjang dapat 

mewujudkan strategi yang dimiliki. Oleh karena itu, suatu anggaran yang akan 

didesain dan disusun harus mampu menjadi panduan yang baik bagi pelaksana 

aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dan strategi 

yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam penyusunan 

anggaran berbasis kinerja harus melalui beberapa tahap penyusunan seperti yang 

telah disebutkan Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2004 diatas yaitu: 

Tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja: Indikator kinerja, standar 

biaya, evaluasi kinerja.Adapun penjelasan dari kutipan diatas yang kembali di 

pertegas oleh pasal 5 ayat (3) PP Nomor 90 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: 
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1. Indikator kinerja 

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu 

program atau kegiatan. Dalam konteks penerapan anggaran berbasis kinerja 

ini, indikator kinerja dibagi menjadi 3 level, yaitu: 

a) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menilai tingkat keberhasilan 

Program. 

b) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk menilai tingkat keberhasilan 

Kegiatan. 

c) Indikator Keluaran untuk menilai tingkat keberhasilan Subkegiatan. 

2. Standar biaya 

Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan 

jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk 

memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis 

kinerja. Standar Biaya dapat bersifat umum atau bersifat khusus. Standar 

Biaya Umum (SBU) adalah satuan biaya yang merupakan batas tertinggi 

yang berlaku secara nasional, dimana penggunaannya bersifat lintas 

Kementerian Negara/Lembaga atau lintas wilayah. Sedangkan Standar Biaya 

Khusus (SBK) adalah standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang 

khusus dilaksanakan Kementerian Negara/Lembaga tertentu atau di wilayah 

tertentu. Idealnya standar biaya yang digunakan adalah standar biaya 

keluaran. Akan tetapi pada tahap awal penerapan PBK, standar biaya yang 

digunakan adalah standar biaya masukan. 
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3. Evaluasi kinerja 

Evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja 

yg telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran (dalam hal ini 

RKA-KL). Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target 

kinerja dengan hasil yang dicapai, serta membandingkan rencana penggunaan 

dana dengan realisasinya. Proses ini sangat penting untuk menunjukkan 

adanya keterkaitan antara pendanaan dengan capaian kinerja. Tujuan lain dari 

evaluasi kinerja adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan kegiatan serta sebagai umpan balik (feedback) untuk penyusunan 

RKA-KL dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Penganggaran 

merupakan proses penerjemahan rencana aktivitas kedalam rencana 

keuangan. Perencanaan aspek kegiatan selalu diawali dengan bagaimana 

menjabarkan visi atau misi dan strategi ke dalam berbagai tema tujuan 

strategi hingga dimensi aktivitas. Pada tahap pelaksanaan dan pengendalian 

aspek strategis akan mengendalikan arah organisasi melalui analisis laporan 

kinerja, baik strategis maupun operasional dari berbagai lapisan manajemen. 

Anggaran yang sudah disahkan merupakan kesanggupan atau komitmen 

manajemen untuk melaksanakan rencana seperti yang tercantum dalam 

anggaran tersebut. 

 

2.1.1.4.  Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 

Anggaran berbasis kinerja akan memberikan informasi kinerja atas 

pelaksanaan suatu program atau kegiatan pada suatu kementrian atau lembaga, 
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serta dampak hasilnya bagi masyarakat. Informasi kinerja yang dicantumkan tidak 

hanya keluaran dan hasil pada tingkatan kegiatan tetapi juga menjelaskan 

hubungan erat antar tingkatan tersebut. 

Menurut Indra Bastian (2012:53) dalam rangka penerapan anggaran 

berbasis kinerja yang lebih menekankan pada informasi kinerja sebagaimana 

gambaran diatas, maka siklus yang harus dijalani terdiri dari delapan tahapan 

yaitu: 

a. Penetapan sasaran strategis. 

b. Penetapan outcome, program, output dan kegiatan. 

c. Penetapan indikator kinerja utama program dan indikator kinerja kegiatan. 

d. Penetapan standar biaya. 

e. Penghitungan kebutuhan anggaran. 

f. Pelaksanaan kegiatan dan pembelanjaan. 

g. Pertanggung jawaban. 

h. Pengukuran dan evaluasi kinerja. 

 

2.1.1.5. Keunggulan dan Kelemahan Anggaran Berbasis Kinerja 

Anggaran berbasis kinerja merupakan bagian dari New Public 

Management yang merupakan penyempurnaan dari anggaran tradisional, dimana 

anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai 

kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran publik. 
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Meskipun demikian, anggaran kinerja disusun sebagai dasar 

penyempurnaan anggaran tradisional tidak terlepas dari adanya kelebihan dan 

kekurangan. 

Menurut Dedi Nordiawan (2009:27) dijelaskan bahwa kelebihan dan 

kekurangan dari anggaran kinerja ini adalah sebagai berikut: 

a) Keunggulan dari penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah penekanan 

pada dimasukannya deskripsi secara negatif dari setiap aktivitas di setiap 

anggaran yang diajukan. 

b) Anggaran disusun berdasarkan aktivitas yang didukung oleh estimasi 

biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif. 

c) Penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur output dan input. 

d) Anggaran kinerja memasyarakatkan adanya data-data kinerja 

memungkinkan legislatif untuk menambah atau mengurangi dari jumlah 

yang diminta dalam fungsi dan aktivitas tertentu. 

e) Menyediakan pada eksekutif pengendalian yang lebih terhadap 

bawahannya. 

f) Anggaran kinerja menekankan aktivitas yang memakai anggaran dari pada 

berapa jumlah anggaran yang terpakai. 

Kelemahan dari anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut: 

a) Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf 

anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk 

mengidentifikasikan unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya. 
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b) Banyak jasa dan aktivitas pemerintah telah secara khusus dibuat dengan 

dasar anggaran yang dikeluarkan (cash basis). 

c) Kadang, aktivitas diukur biaya secara detail dan dilakukan pengukuran 

secara detail lainnya tanpa adanya pertimbangan memadai yang diperlukan 

pada perlu atau tidaknya aktivitas itu sendiri. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebaik apapun anggaran 

kinerja tersebut direncanakan pada dasarnya akan terdapat kekurangan atau 

kelemahan. 

2.1.1.6 Elemen – Elemen Anggaran Berbasis Kinerja 

Elemen-elemen Anggaran Berbasis Kinerja,  Menurut Mardiasmo (2009; 

55) dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja terdapat elemen-elemen 

utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu, yaitu: 

1. Visi dan misi yang hendak dicapai  

Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka 

panjang sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana 

visi akan dicapai. 

2. Tujuan 

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan 

tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang 

menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi 

dan misi yang telah ditetapkan. 
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3. Sasaran  

Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk 

mencapai tujuan. Kriteria sasaran yang baik adalah dilakukan dengan 

menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batasan 

waktu (specific, measurable, achievable, relevant, timely). 

4. Program  

Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian 

dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran. Program harus 

disertai dengan target sasaran output dan outcome serta memiliki keterkaitan 

dengan tujuan dan sasaran. 

5. Kegiatan  

Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud 

menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian program. 

Menurut Dedi Nordiawan (2009: 55), elemen-elemen yang diperlukan 

untuk menyusun anggaran berbasis kinerja adalah: 

1.  Penetapan Strategi Organisasi (visi dan misi)  

Visi dan misi merupakan cara pandang jauh kedepan dan memberikan 

gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh suatu organisasi. Visi 

dan misi organisasi harus dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai; 

memverifikasi arah dan fokus strategi yang jelas; menjadi perekat dan 

menyatukan berbagai gagasan strategis; memiliki orientasi masa depan; 

menumbuhkan seluruh unsur organisasi; menjamin kesinambungan 

kepemimpinan organisasi.  
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2. Tujuan  

Tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam 

kurun waktu satu tahun atau tujuan operasional. Tujuan operasional harus 

memiliki beberapa karakteristik seperti: 

 Harus mempresentasikan hasil akhir (true ends / outcome) bukannya 

keluaran (output). 

 Harus dapat diukur dalam jangka pendek agar dapat dilakukan tindakan 

koreksi (corrective action); 

 Harus dapat diukur menentukan apakah hasil akhir (outcome) yang 

diharapkan telah dicapai; 

 Harus tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk 

menimbulkan interpretasi individu. 

3.  Penetapan aktivitas 

Aktivitas harus dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional. 

4. Evaluasi dan pengambilan keputusan  

Proses ini dapat dilakukan dengan standar baku yang ditetapkan oleh 

organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit 

untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat 

2.1.2 Kinerja Layanan Publik 

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering 

diartikan sebagai penempilan, unjuk kerja atau  prestasi. Kinerja pada dasarnya 

dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. 

Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. 
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Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu 

oraganisasi. 

Kinerja menurut Irham Fahmi, (2010:2) adalah: 

”Kinerja adalah hasil yang diperolh oleh suatu organisasi baik organisasi 

bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu 

periode”. 

Sedangkan Indra Bastian (2013: 25) menyatakan bahwa kinerja adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ 

kebijaksanaan dalam mewujudukan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang 

tertuang dalam perumusan skema startegis (strategic planning) suatu organisasi. 

Menurut hamdaniPasolong yang dikutip oleh Irham Fahmi (2010:5)bahwa 

kinerja mempunyai beberapa elemen yaitu : 

a. Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti 

kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri – sendiriatau 

kelompok. 

b. Dalam melaksanakan tugas,lembaga diberikan wewenang dan tanggung 

jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaaan untuk 

ditindaklanjuti sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik 

c.  Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan 

tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan. 
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d. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral dan etika, artinya selain 

mengikuti aturan yang ditetapakan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah 

sesuai moral dan etika yang berlaku. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas 

atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta 

sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam 

jangka waktu tertentu. 

2.1.2.1 Kinerja Pelayanan Publik 

Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat (public service).Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan 

publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari 

terwujudnya good governance. 

Menurut Widodo (2010:60) menyatakan bahwa pengertian pelayanan 

publik adalah : 

“pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 

memepunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah di tetapkan.” 

Sedangkan menurut KEPMEN PAN NO.63/KEP/M.PAN/7/2003 yang 

dikutip oleh Indra Sufian pengertian pelayanan publik adalah: 

“segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan penerima pelayanan maupun 

ketentuan peraturan perundang-undangan .” 
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Dari segi konseptual, pengertian pelayanan publik dapat ditelusuri melalui 

istilah layanan civil. Istilah civil berasal dari kata Latin civil (kata sifat), yaitu 

segala sesuatu yang menyangkut kehidupan sehari-hari warganegara di luarurusan 

militer dan ibadah. Pelayanan civil semula diartikan sebagai suatu cabang 

pelayanan publik, menyangkut semua fungsi pemerintahan di luar pelayanan 

militer. Seiring dengan perkembangan masyarakat ilmu pengetahuan, setiap 

disiplin memakai konsep-konsep itu dalam konteks yang berbeda-beda, sehingga 

setiap pemakaian mempunyai konteks yang berbeda pula. 

Layanan civil dapat dibedakan menjadi layanan civil guna memenuhi hak 

bawaan (asasi) manusia dan layanan sipil guna memenuhi hak derivatif, hak 

berian, atau hak sebagai akibat hukum yang menyangkut diri seseorang. Misalnya, 

wajib minta ijin jika seseorang ingin membuka usaha. Provider (penyedia) 

layanan sipil yang disebut belakang di atas adalah birokrasi. Oleh karena itu, 

layanan sipil jenis itu dapat juga disebut layanan birokrasi atau layanan publik. 

Jadi, layanan birokrasi atau layanan publik termasuk di dalam layanan sipil. 

Mengingat produk birokrasi itu bersifat jasa,maka birokrasi adalah pabrik jasa 

pemerintahan. Dalam hubungannya dengan pelayanan publik, di Indonesia, 

konsep pelayanan administrasi pemerintahan seringkali dipergunakan secara 

bersama – sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsep pelayanan perijinan, 

pelayanan umum, serta pelayanan publik. Keempat istilah pelayanan itu dipakai 

sebagai terjemahan dari public service. 

Secara normatif, Keputusan Menpan No. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman 
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Tatalaksana Pelayanan Umum, yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan 

Menpan No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 

mendefinisikan pelayanan umum sebagai berikut : 

”Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan instansi pemerintah di Pusat, 

di Daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang 

dan atauasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalamrangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” 

Dalam kaitan pengertian ini, indeks kepuasan masyarakat yang dilayani 

adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang diperoleh 

dari penyelenggara atau pemberi pelayanan sesuai dengan harapan dan kebutuhan 

masyarakat. 

Definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa pelayanan publik atau 

pelayanan umum dapat diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam 

bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 

tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan 

dilingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Keputusan Menpan No.63 

Tahun 2003). 

2.1.2.3 Karakteristik Pelayanan Publik 

Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 menyatakan bahwa hakikat 

pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang 
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merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. 

Berdasarkan Keputusan Menpan di atas, maka untuk dapat memberikan pelayanan 

yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus 

memenuhi Krakteristik pelayanan sebagai berikut : 

1. Transparan (bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti) 

2. Akuntabilitas (dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kebutuhan 

perundangan) 

3. Kondisional (sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi serta 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan 

efektivitas) 

4. Partisipatif (mendorong peranserta masyarakat dalam pelaksanaan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 

masyarakat) 

5. Kesamaan hak (tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, 

ras,agama, golongan, gender, dan status ekonomi) dan 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban (pemberi dan penerima pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak). 

2.1.2.4 Hakikat Pelayanan Publik 

Menurut Amin Ibrahim (2008:19) Hakikat Pelayanan publik atau 

pelayanan umum (pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat luas) menurut 

Amin Ibrahim secara ringkas antara lain yaitu: 
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1) meningkatkan mutu atau kulaitas dan kuantitas /produktivitas pelaksanaan 

tugas dan fungsi instansi (lembaga) pemerintah/pemerintahan di bidang 

pelyanan umum . 

2) mendorong segenap upaya untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan 

sistem dan tata laksana pelaksanaan , sehingga pelyanan umum dapat 

diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna 

3) mendorong tumbuhnya kreativitas , prakrsa dan peran serta partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat luas. 

Adapun penjelasan dari pengertian diatas adalah : 

a) Pemerintah daerah sebagai regulator (rule government) dalam 

menjalankan monopoli pelayanan publik harus mengubah pola fikir 

dan kerjaannya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi 

daerah ,yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang 

memuaskan masyarakat , Agar masyarakatmerasa haknya sebgai 

warga negara terpenuhi. 

b) Pelayanan yang diberika oleh pemerintah kepada masyarakat 

terkadang menyulitkan masyarakat itu sendiri, dengan rumitnya 

prosedur yang dilalui. Salah satu tujuan diberlakukannya otonomi 

daerah menurut UU No.22 tahun 2004 adalah peningkatan kualitas 

pelayanan publik.Hal ini ditandai dengan berubahnya bentuk 

pelayanan, dari pelayanan yang sulit menjadi mudah, yang mahal 
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menjadi murah, yang tadinya memakan waktu yang lama menjadi 

cepat, dan yang jauh menjadi dekat. 

c) Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan 

publik dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Melalui 

peningkatan publik dan pemberdayaan peran serta masyarakat, daerah 

diharapakan mampun mengembangkan kreativitas, inovasi, dan 

dengan komitmennya berupaya untuk, meningkatkan kulitas 

pelayanan publik. Pada saatnya diharapkan mampu mengembangkan 

potensi unggulannya dan mendorong peningkatan daya saing daerah, 

serta meningkatkan perekonomian daerah. 

2.1.2.5 Prinsip Pelayanan Publik 

Prinsip Pelayanan publik atau pelayananumum (pelayanan oleh 

pemerintah kepada masyarakat luas) menurut AminIbrahim (2008:21)secara 

ringkas antara lain yaitu 

1. Kesederhanaan (prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami, 

danmudah dilaksanakan) 

2. Kejelasan (misalnya kejelasan persyaratan teknis dan administrasi 

pelayananpublik) 

3. Kepastian waktu (dapat dilaksanakan dalam kurun waktu yang 

telahditentukan) 

4. Akurasi (produk layanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah) 
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5. Keamanan (proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 

dankepastian hukum) 

6. Tanggung jawab (pimpinan penyelenggara pelayanan publik 

bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau 

persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik 

7. Kelayakan sarana dan prasarana (tersedianya sarana dan prasarana kerja, 

peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan 

sarana teknologi dan informatika atau telematika) 

8. Kemudahan akses (termpat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, 

mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan telematika) 

9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan (pemberian pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan santun, ramah, serta memberikan pelayanan yang 

ikhlas) dan 

10. Kenyamanan (lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman. 

2.1.2.6 Asas –Asas Pelayananan publik 

Asas-asas pelayanan publik menurut Amin Ibrahim (2008:19) adalah 

sebagai berikut : 

1. Hak dan kewajiaban ,baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik 

tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing - masing pihak, 

sehingga tidak ada keragu - raguanan dalam pelaksanaannya. 

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap 

berpegang pada efesiensi dan efektifitasnya. 

3. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan 

agar dapat memeberikan keamanan ,kenyamanan, kelancaran dan kepastian 

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, 

4. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga 

pemrintah/pemerintahan “terpaksa harus mahal” maka instasi atau lembaga 

pemerintah/pemerintahan yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang 

kapada masyarakat untuk ikut menyelggarakannya, sesuai dengan perundang 

– undangan yang berlaku. 

2.1.2.7 Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelnggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan 

dan publikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang wajib di taati oleh pemberi/penerima pelayanan, 

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelnggaraan pelayanan 

publik, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi : 

1. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanant 

ermasuk pengaduan 

 

 



40 

 

2. Waktu penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelsaian pelayanan termasuk pengaduan 

3. Biaya pelayanan  

Biaya /tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan. 

4. Produk Pelayanan. 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

5. Sarana dan Prasarana  

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh  

penyelenggara pelayanan. 

Sistem yang sederhana lebih mudah dipahami dan dipelajari 

olehpemberi/penerima pelayanan dalam menjalankannya dan lebih cepat 

memberikan hasil . Oleh karena itu tujuan yang hendak dicapai dalam standar 

pelayanan publik adalah menciptakan tata cara yang sedrhana sejalan dengan hasil 

dan tujuuan yang 

hendak di capai. Standar pelayanan harus dalam kenyataannnya mencapai tujuan – 

tujuan bersangkutan yang sesuai dengan program yang direncanakan. Dalam 

prosedur pelayanan hasil yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan pelayanan 

yang mudah dan cepat. 

2.1.3 Akuntabilitas Publik  
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Tidak hanya perusahaan-perusahaan yang selalu memerlukan 

pertanggungjawaban atas kegiatan usahanya, lembaga pemerintahan juga 

memerlukan pertanggungjawaban yang baik untuk menilai kinerja sektor publik 

juga untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang 

diterima sektor publik yang berasal dari masyarakat. Pemberlakuan undang-

undang otonomi daerah harus dapat meningkatkandaya inovatif dari pemerintah 

daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai 

pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD 

maupun masyarakat luas (Dedi, 2009: 56) 

Pengertian akuntabilitas menurut Ihyaul (2009: 84) adalah sebagai berikut: 

“Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas 

terhadap kinerja pelaksana kegiatannya”. 

Mardiasmo (2009: 20) mengemukakan bahwa : 

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak 

dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut” 

 

Adapun menurut PP No. 71 Tahun 2010 tantang SAP adalah sebagai 

berikut: 

“Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya 

Serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. 
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Menurut Sulistoni (2008:44) pemerintah yang akuntabel memiliki ciri ciri 

sebagai berikut:  

(1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, 

tepat kepada masyarakat,  

(2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, 

(3)  Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses 

pembangunan dan pemerintahan,  

(4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan 

publik secara proporsional, dan  

(5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui 

pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian 

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas sektor 

publik memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan karena akuntabilitas itu merupakan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat yang harus dilakukan oleh pemegang amanah (agent) yang bertujuan 

memberikan pertanggungjawaban. 

Berdasarkan beberapa akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut 

pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk 

menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau 

lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. 

Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban 

yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance. Pemikiran ini 
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bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu menuju clean 

goverment atau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas dilihat dari sudut 

pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan. 

2.1.3.1  Sifat Akuntabilitas  

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat 

dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas 

pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. 

Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali 

dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak 

pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang accountable 

untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh 

kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan 

pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.  

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah 

tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang 

informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana 

masyarakat beserta penggunaannya. Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai 

perspektif. Dari perspektif akuntansi, American Accounting Association (2005: 

77) menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi 

dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:  

1. Sumber daya finansial  

2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrasi  

3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan  
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4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian 

tujuan, manfaat dan efektivitas. 

Sedangkan dari menurut Mardiasmo (2009: 22) perspektif fungsional, 

akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang 

diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (legal 

compliance) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. 

Tahap-tahap tersebut adalah: 

1. Probility and legality accountability Hal ini menyangkut pertanggungjawaban 

penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance).  

2. Process accountability Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau 

ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (planning, 

allocating and managing).  

3. Performance accountability Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang 

dilakukan sudah efisien (efficient and economy).  

4. Program accountability Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan tersebut (outcomes and effectiveness).  

5. Policy accountability Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai 

kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (value).  

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi 

sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di 

tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan 

rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil 
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dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan 

pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat. Seiring 

dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan 

industri, perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta penyediaan jasa sosial, 

timbul kesadaran yang luas untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban 

pemerintah yang lebih komprehensif. Sistem tersebut antara lain meliputi sistem 

anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan pemerintah, manajemen 

wilayah yang profesional serta pengembangan praktik akuntansi dan pelaporan 

keuangan.  

Ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang 

akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi 

keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang 

dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif. Beberapa teknik 

yang dikembangkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi 

oleh metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti 

management by objectives, anggaran kinerja, riset operasi, audit kepatuhan dan 

kinerja, akuntansi biaya, analisis keuangan dan survey yang dilakukan terhadap 

masyarakat sendiri. Teknik-teknik tersebut tentunya juga dipakai oleh pemerintah 

sendiri untuk meningkatkan kinerjanya.  

2.1.3.2 Ciri-Ciri Pemerintahan Yang Akuntabel  

Herman (2007: 65) menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang 

berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan 

birokrasi. Pengendalian dari luar (external control) menjadi sumber akuntabilitas 
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yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas 

sebagai penilai objektif yang akan menetukan accountable atau tidaknya sebuah 

birokrasi. Dadang Sadeli (2008: 104) menyatakan ciri-ciri akuntabilitas 

yangberkualitas adalah sebagai berikut:  

1. Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk 

menjalankan program dan aktivitas pemerintahan, apakah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

2. Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan 

Akuntabilitas keuangan harus berisi pengungkapan penilaian kinerja 

keuangan dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta pengungkapan 

penilaian pencapaian tujuan (output) yang telah dibiayai, dengan manfaat 

yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut (outcome). 

3. Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal 

Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan system informasi yang andal. 

Informasi yang andal (reliable informasi) sangat diperlukan untu kmelakukan 

evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Reliabilitas informasi 

akan tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data,tingginya 

ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan netritas dalam pengungkapan. 

 

 

4. Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen 
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Untuk menjamin reliabilitas informasi yang terdapat pada akuntabilitas 

keuangan perlu adanya pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan atas 

keandalan informasi yang disajikan dalam akuntabilitas. Adanya penilaian 

yang objektif dan independen atas akuntabilitas keuangan merupakan ciri dari 

akuntabilitas yang efektif. 

2.1.3.3 Macam Akuntabilitas  

Menurut Mardiasmo (2009: 25) dalam Akuntabilitas publik ada dua 

macam akuntabilitas diantaranya akuntabilitas vertikal (vertical accountability) 

dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) yang mempunyai definisi 

sebagai berikut:  

1. Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability)  

Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah 

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, 

misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah 

daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, 

dan pemerintah pusat kepada MPR.  

2. Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability)  

Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) adalah 

pertanggungjawaban pada masyarakat luas.  

2.1.3.4 Dimensi Akuntabilitas  

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh seorang sektor publik 

terdiri dari beberapa dimensi. Elwood (1993) yang dikutip oleh Mardiasmo (2009: 
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22) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harusdipenuhi oleh 

organisasi sektor publik yaitu: 

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for Probity and 

legality)  

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga 

publik untuk berprilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum 

yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan 

telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam 

menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan 

penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), korupsi dan kolusi. 

Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (law enforcement), 

sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang 

sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.  

2. Akuntabilitas Proses (Process Accountability) 

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam 

melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem 

informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur 

administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian 

pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biaya.  

3. Akuntabilitas Program (Program Accountability) 

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang 

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah 
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mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal 

dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus 

mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada 

pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa 

program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu 

yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi,dan tujuan organisasi. 

4. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability) 

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik 

atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik 

hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah 

ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam 

membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, 

mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan 

(stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan 

dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.  

Pasal 7 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 menjelaskan bahwa : 

“Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.” 

 

Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus 

mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya 

kepercayaan. 
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2.1.3.5 Indikator Akuntabilitas  

Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan di atas 

yang bersumber dari (Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993) yang dikutip 

oleh oleh Mardiasmo (2009: 22) dimensi tersebut dapat di turunkan menjadi 

indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:  

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran  

a. Kepatuhan terhadap hukum.  

b. Penghindaran korupsi dan kolusi  

b. Akuntabilitas Proses  

a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur  

b. Adanya pelayanan publik yang responsive, cermat dan biaya murah 

c. Akuntabilitas program:  

a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal  

b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat  

d. Akuntabilitas Kebijakan  

a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil. 

b. Pertanggungjawaban Pemerintah 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti 

pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan good 

governance. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik 

merupakan isu menuju clean goverment atau pemerintahan yang bersih. 

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada 
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pencapaian tujuan. Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mampu 

mempertanggungjawabkan akuntabilitas kerjanya kepada publik melalui 

dukungan anggaran berbasis kinerja dan kinerja pelayanan publik. 

Menurut Bastian (2012: 95) anggaran Berbasis Kinerja merupakan 

perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan 

antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari program 

tersebut. 

Menurut Dedi Nordiawan (2009), elemen-elemen yang diperlukan untuk 

menyusun anggaran berbasis kinerja adalah: penetapan strategi (visi dan misi), 

tujuan, penetapan aktivitas Serta evaluasi dan pengambilan keputusan. 

Pengaruh Anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas, hal ini sesuai 

dengan pendapat Mardiasmo (2009: 61) yang menyatakan Anggaran pada instansi 

pemerintah selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendaiian juga 

berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas dasar pengelolaan dana 

publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik. 

Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan 

hasil dari dipergunakannya dana publik tersebut. 

Pendapat ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Eldiani Chairunisa (2014), dimana hasil penelitian sistem pegukuran kinerja 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

Anggaran berbasis kinerja mempunyai hubungan dengan Kinerja 

pelayanan public, dapat terlihat dari pendapat berikut, Menurut Keputusan Kepala 
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LAN nomor 239/IX/6/8/2003 dalam sistem AKIP berkaitan dengan pengukuran 

kinerja yang memuat anggaran berbasis kinerja untuk mengetahui hasil capaian 

program dengan visi dan misi instansi pemerintah. Dari pendapat tersebut dapat 

diketahui bahwa anggaran berbasis kinerja di lakukan untuk mendukung kinerja 

atau capaian instansi pemerintah. 

Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Venni 

Avionita (2013). dimana hasil penelitian menunjukan implementasi anggaran 

berbasis kinerja berpengaruh secara positif terhadap kinerja program peningkatan 

disiplin aparatur pemerintah daerah 

Selain anggaran berbasis kinerja, hal lain yang mempengaruhi akuntabilitas 

adalah kinerja pelayanan publik. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar 

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

instansi pemerintah.  

Indra Bastian (2013: 25) menjelaskan tentang Pengertian Kinerja adalah 

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ 

program/ kebijaksanaan dalam mewujudukan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi 

yang tertuang dalam perumusan skema startegis (strategic planning) suatu 

organisasi. 

Pengertian pelayanan publik menurut Keputusan Menteri 

PendayagunaanAparatur Negara Nomor 63/KEP/M PAN/7/2003 adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakanoleh penyelenggara pelayanan publik 
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sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan maupun 

pelakasanaan ketentuan perundang-undangan. 

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja pelayanan 

publik adalah tingkat pencapaian pelaksanaan dari segala bentuk dan kegiatan 

pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mengacu pada keinginan dan tingkat 

kepuasan masyarakatdengan meningkatkan kinerja pelayanan. 

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan 

publik yang dijadikan indikator dalam penelitian ini, standar pelayanan sekurang-

kurangnya meliputi (1) Prosedur pelayanan, (2) Waktu penyelesaian, (3) Biaya 

pelayanan, (4) Produk Pelayanan dan (5) Sarana dan Prasarana. 

Pengaruh kinerja pelayanan publik terhadap akuntabilitas, dimuat dalam 

rangka penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya, pelaporan keuangan dan kinerja 

di lingkungan instansi pemerintah juga merupakan bagian yang penting 

meningkatkan akuntabilitas birokrasi pemerintahan.  

Dari Undang – undang tersebut dapat disimpulkan bahwa Kinerja Instansi 

Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui 

sistem pertanggungjawabkan dalam wujud akuntabilitas publik.  
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Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shinta 

Apriliani (2017). dimana hasil penelitian menunjukan kinerja layanan publik 

berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas di Samsat Tasikmalaya.  

Menurut Mardiasmo (2009:20) pengertian akuntabilitas adalah kewajiban 

pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan , melaporkan ,dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki 

hak dan kewenangan untuk memeinta pertanggungjawaban tersebut. 

Menurut Mardiasmo (2009:21) indikator akuntabilitas publik adalah (1) 

Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, (2) Akuntabilitas proses, (3) 

Akuntabilitas program dan  (4) Akuntabilitas kebijakan 

Agar terbentuk anggaran berbasis kinerja dan kinerja Pelayanan Publik 

yang baik, maka diperlukan akuntabilitas. Akuntabilitas digunakan sebagai 

pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi instansi pemerintah. Peratanggungjawaban tersebut tidak terlepas dari 

proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau 

penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap 

penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. 

2.3 Hipotesis 

Beranjak dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan tersebut, 

penulis menarik hipotesis sebagai berikut: 
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1. Terdapat Hubungan antara Anggaran Berbasis Kinerja dengan Kinerja 

Pelayanan Publik pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

Kota Tasikmalaya. 

2. Terdapat Pengaruh antara Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja Pelayanan 

Publik Terhadap Akuntabilitas Publik pada SKPD Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di Kota Tasikmalaya secara Parsial. 

3. Terdapat Pengaruh antara Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja Pelayanan 

Publik Terhadap Akuntabilitas Publik pada SKPD Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di Kota Tasikmalaya secara Simultan. 

 


