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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) implementasi anggaran berbasis 

kinerja pada dinas yang berada di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (2) kinerja 

organisasi perangkat daerah (OPD) pada dinas yang berada di Pemerintahan Kabupaten 

Tasikmalaya (3) Pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja 

organisasi perangkat daerah (OPD) pada dinas yang berada di Pemerintahan Kabupaten 

Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  

deskriptif analisis dengan pendekatan sensus. Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi dengan bantuan software spss 

20.00 for windows untuk mengolah data  kuesioner.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 

(1) implementasi anggaran berbasis kinerja dinas yang berada Pemerintahan kabupaten 

Tasikmalaya sangat baik; (2) kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pada dinas yang 

berada di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya juga sangat baik; (3) ada pengaruh 

signifikan antara implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja organisasi 

daerah. 

Kata kunci: Implementasi anggaran berbasis kinerja dan kinerja organisasi perangkat 

daerah (OPD). 
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ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE BASED 

BUDGETING ON PERFORMANCE OF THE REGIONAL ORGANIZATION 

(OPD) 

(Census On Government Agencies Tasikmalaya District) 

 

The research aim to know (1) implementation of performance based budgeting in 

office located in Tasikmalaya District Government (2) performance of the regional 

organization (OPD) in the area Tasikmalaya District Government (3) the influence of 

implementation of performance based budgeting on performance of the regional 

organization (OPD) in Tasikmalaya District Government. The research method uses analysis 

descriptive method with cencus approach as a method of this research and the analysis 

method which in used namely correlation coefficient analysis and determination coefficient 

analysis with software spss 20.00 for windows to process quetionary of the data. Result of the 

research shows that : (1) implementation performance based budgeting on the local 

government offices at Tasikmaya is fine; (2) performance of the regional organization (OPD) 

in the area Tasikmalaya District government is fine too. (3) there is influence significant 

between implementation performance based budgeting towards performance of the regional 

organization (OPD). 

 

Key Word: implementation of performance based budgeting and performance of the regional 

organization (OPD). 

 

PENDAHULUAN 

 

     Anggaran merupakan permasalahan 

yang paling kompleks dan selalu menjadi 

problematika tersendiri bagi pemerintah 

walaupun tiap tahunnya pemerintah 

melakukan reformasi akan anggaran itu 

sendiri. Hampir sebagian berhasil 

dilaksanakan dengan baik dan sebagian 

lagi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan.  Secara konseptual,  hampir 

semua lini di sektor keuangan publik 

mengalami perbaikan baik itu secara 

sebagian maupun secara keseluruhan.  

Perbaikan mulai terlihat dari mulai 

pembenahan masalah penganggaran,  

pelaksanaan hingga pertanggungjawaban-

nya. Namun, pada kenyataannya seringkali 

terjadi masalah dalam perbaikan itu sendiri 

khususnya masalah anggaran ini yang 

kadang selalu di salahgunakan . 

 

Identifikasi Masalah 

      Berdasarkan latar belakang di atas, 

dalam penelitian ini penulis 

mengemukakan identifikasi masalah yaitu  

1) Bagaimana implementasi anggaran 

berbasis kinerja pada Pemerintahan 

Kabupaten Tasikmalaya  

2) Bagaimana kinerja organisasi 

perangkat daerah (OPD) pada 

Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya  

3) Berapa besar pengaruh Implementasi 

anggaran berbasis kinerja terhadap 

kinerja organisasi perangkat daerah 
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pada Pemerintahan Kabupaten 

Tasikmalaya 

 

Tujuan Penelitian 

 

1) Untuk mengetahui implementasi 

anggaran berbasis kinerja pada 

Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 

2) Untuk mengetahui kinerja organisasi 

perangkat daerah (OPD) pada 

Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 

3) Untuk mengetahui berapa besar 

pengaruh Implementasi anggaran 

berbasis kinerja terhadap kinerja 

organisasi perangkat daerah pada 

Pemerintahan kabupaten Tasikmalaya 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Anggaran Berbasis Kinerja 

 

Menurut Indra Bastian (2006:171) 

mendefinisikan anggaran berbasis kinerja 

sebagai berikut : 

 “sistem penganggaran yang 

berorientasi pada „output‟ 

organisasi dan berkaitan erat 

dengan visi,  misi,  dan rencana 

strategis organisasi.  Anggaran 

yang beorientasi pada kinerja ini 

mengalokasikan sumber daya pada 

program,  bukan unit organisasi 

semata dan memakai „output 

measurement‟ sebagai indikator 

kinerja organisasi.”  

 

 Pendekatan kinerja disusun untuk 

mengatasi berbagai kelemahan yang 

terdapat di anggaran tradisional,  

khususnya kelemahan yang disebabkan 

oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja dalam 

pencapaian tujuan dan sasaran pelayan 

publik. 

Aktivitas utama dalam penyusunan 

Anggaran Berbasis Kinerja adalah 

mendapatkan data kuantitatif dan 

membuat keputusan penganggarannya. 

Proses mendapatkan data kuantitatif 

bertujuan untuk memperoleh informasi 

dan pengertian tentang berbagai program 

yang menghasikan output dan outcome 

yang diharapkan.  

Untuk itulah diperlukan indikator yang 

sesuai untuk mengimplementasikan 

anggaran berbasis kinerja dalam suatu 

organisasi dengan menggunakan konsep 

value for money dimana harus 

menggambarkan pencapaian tingkat 

pelayanan pada biaya ekonomi yang 

terbaik (economical cost). Ini berarti unit 

biaya yang terendah tidak selalu 

menggambarkan value for money yang 

terbaik karena unit biaya yang termurah 

tidak selalu merupakan yang terbaik. 

Untuk lebih jelasnya, efisiensi, efektivitas, 

dan ekonomis akan diuraikan sebagai 

berikut : 

 Efisiensi adalah hubungan antara input 

dan output di mana barang dan jasa 

yang dibeli oleh organisasi digunakan 

untuk mencapai output tertentu. 

 Efektivitas adalah hubungan antara 

output , kebijakan, dan prosedur 

organisasi mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan' 

 Ekonomis adalah hubungan antara 

pasar dan input dimana barang dan 

jasa dibeli pada kualitas yang 

diinginkan dan pada harga terbaik 

yang dimungkinkan. 

 Dari uraian di atas dapat dikatakan 

bahwa ekonomis membahas mengenai 

input, efektivitas membahas mengenai 

output, dan efisiensi membahas mengenai 

input dan output. Dan ketiganya tidak 

dapat dipisahkan satu dengan lainnya 

dalam mencapai tujuan suatu organisasi 

(Indra Bastian, 2006:280). 
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Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 

 

 Menurut Biro Organisasi Sekretaris 

Daerah,  Kinerja Organisasi Perangkat 

Daerah adalah Organisasi Pemerintah 

yang merencanakan operasional,  

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan 

kinerja meliputi pengembangan kinerja, 

akuntabilitas kerja instansi pemerintah 

serta monitoring dan evaluasi berdasarkan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku agar 

terwujudnya kinerja pemerintahan yang 

berpihak pada pemenuhan kebutuhan 

masyarakat dalam peningkatan 

kesejahteraaan masyarakat. 

Kinerja merupakan hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

(tugas pokok) yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 1995 : 45). 

Untuk lebih jelasnya indikator yang 

mempengaruhi kinerja khususnya kinerja 

Organisasi Perangkat Daerah diantaranya 

- Tugas Pokok adalah tugas yang 

paling pokok dari sebuah jabatan atau 

organisasi. Tugas pokok memberi 

gambaran tentang ruang lingkup atau 

kompleksitas jabatan atau organisasi 

tersebut.  

- Kuantitas Pekerjaan adalah jumlah 

kerja yang dilaksanakan oleh 

seseorang pegawai dalam suatu 

periode tertentu.  

- Kualitas Pekerjaan adalah Mutu kerja 

yang didasarkan pada standar yang 

ditetapkan. Biasanya diukur melalui 

ketepatan, ketelitian, ketrampilan, dan 

kebersihan hasil kerja 

 Proses penyusunan anggaran 

memerlukan kerjasama para pimpinan 

organisasi perangkat daerah datam 

organisasi pemerintahan. Struktur 

organisasi perangkat daerah menunjukkan 

tanggung jawab setiap pelaksana 

anggaran. Setiap pelaksana anggaran 

bertanggungiawab untuk menyiapkan dan 

mengelola elemen anggarannya masing-

masing. Partisipasi pelaksana penyusunan 

anggaran dinilai dapat meningkatkan 

kinerja manajerial organisasi perangkat 

daerah yang ada akhirnya meningkatkan 

kinerja pemerintahan secara keseluruhan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Penelitian dilakukan pada Dinas-dinas 

yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.  

Dengan objek penelitian Implemetasi 

anggaran berbasis kinerja dan Kinerja 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 

Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya 

 

     Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitis dengan pendekatan sensus.  

  

Teknik Analisis Data 

 

     Analisis yang digunakan adalah uji 

kualitas data, analisis koefisien korelasi, 

analisis koefisien determinasi, uji hipotesis 

dan analisis deskriptif yaitu menganalisis 

masalah dengan cara mendeskripsikannya 

melalui tabel, dengan menggunakan 

software SPSS 20.  

 

Pengujian  Hipotesis 

 

1. Analisis koefisien korelasi 

Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui kuat atau lemahnya hubungan 

antara implementasi anggaran berbasis 

kinerja dengan kinerja organisasi 

perangkat daerah (OPD). 

Berikut ini dikemukakan rumus 

koefisien Korelasi Produk Moment dari 

Pearson: 

  

       








2222 YYnXXn

YXXYn
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2. Analisis koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi 

merupakan pengkuadratan dari nilai 

korelasi (r
2
) Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh 

Implementasi anggaran berbasis kinerja 

terhadap Kinerja Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD). Mengemukakan rumus 

koefisien determinasi sebagai berikut:  

Kd = r
2
 x 100                                

3. Prosedur pengujian hipotesis 

Adapun pengujian hipotesis penelitian 

yang akan penulis lakukan dengan 

prosedur sebagai berikut : 

 

a) Hipotesis Operasional 

 

Hipotesis yang digunakan adalah . 

Ho : ρ = 0  :  Implementasi Anggaran 

Berbasis Kinerja tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Kinerja Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) 

Ha : ρ ≠ 0  :  Implentasi Anggaran 

Berbasis Kinerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap Kinerja Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) 

 

Penetapan tingkat signifikan : 

Tingkat keyakinan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 95% dengan 

taraf nyata 50% (α=0,05). Hal ini sering 

digunakan dalam ilmu sosial yang 

menunjukkan kedua variabel mempunyai 

korelasi yang cukup nyata. 

 

 

 

 

b)  Uji Signifikan  

Untuk mengetahui tingkat 

signifikan atas pengaruh implementasi 

anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja 

organisasi perangkat daerah (OPD) maka 

dilakukan pengujian parameter dimulai 

dengan penetapan hipotesis nol Ho dan 

hipotesis alternatif Ha  

 

b) Kaidah Keputusan 

 

Untuk mengetahui hipotesis ditolak 

atau tidak, maka dibandingkan antara nilai 

dari thitung dan ttabel mengikuti kriteria 

sebagai berikut. 

Terima Ho, jika  : -t 1/2α df (n2)  ≤ thitung ≤ 

thitung ≤ -t 1/2α df (n-2) 

Tolak Ha, jika  : thitung < -t 1/2α df (n-2) 

atau thitung > t 1/2α df (n-2) 

 

d) Kesimpulan 

 

     Apabila Ho diterima berarti bahwa 

Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) sedangkan Ho ditolak berarti 

Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 
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         HASIL DAN PEMBAHASAN 
       Tabel 1 

            Rekapitulasi Indikator Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja 

 
 

No 

 

 

Uraian 
Skor yang 

ditargetkan 

Skor yang 

diperoleh 
Kategori 

1 Pengadaan barang atau jasa dengan prinsip kualitas atau 

jasa yang terbaik. 
70 61 Sangat Baik 

2 Pengadaan barang atau  jasa dilakukan dengan prinsip 

pengadaan barang atau jasa dengan metode evaluasi biaya 

terendah. 

70 63 Sangat Baik 

3 Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan melalui proses 

lelang menghasilkan kontrak kerja. 
70 60 Sangat Baik 

4 Barang atau jasa yang diterima sesuai dengan kontrak kerja 

yang ada. 
70 58 Baik 

5 Standar harga dalam perencanaan Kegiatan Anggaran 

(RKA) menggunakan harga terendah antara satuan harga 

dan harga pasar. 

70 57 Baik 

6 Seluruh kegiatan  biaya  kegiatannya tidak melebihi biaya 

yang dianggarkan. 
70 59 Baik 

7 Nilai guna barang atau jasa dalam suatu kegiatan sama 

sekali tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya. 
70 62 Sangat Baik 

8 Seluruh sumber daya finansial  telah digunakan secara 

optimal dan persentase kegiatan pendukung (bukan 

kegiatan pokok) alokasinya kurang dari 10%. 

70 60 Sangat Baik 

9 Suatu  program yang sama yang dilakukan berturut-turut, 

maka pos biaya di tahun ke dua lebih kecil daripada pos 

biaya yang dikeluarkan di tahun sebelumnya. 

70 52 Baik 

10 Suatu kegiatan yang anggarannya naik dibanding tahun 

sebelumnya, maka manfaat yang diperoleh akan naik juga 

sebanding dengan kenaikan anggaran tersebut. 

70 59 Baik 

11 Penyelenggaraan fungsi organisasi atau unit kerja selalu 

dilakukan dengan baik. 
70 60 Sangat Baik 

12 Pelaksanaan suatu kegiatan yang memerlukan anggaran 

yang besar , penggunaannya selalu dapat 

dipertanggungjwabkan. 

70  

61 

 

Sangat Baik 

13 Seluruh program yang  telah mengacu pada visi dan misi 

organisasi. 
70 63  

Sangat Baik 

14 Keseluruhan program yang telah dilaksanakan dapat 

menghasilkan pelayanan publik yang baik. 
70 59 Baik 

15 Semua program yang telah dilaksanakan ternyata mampu 

meningkatkan partisipasi masyarakat. 
70 59 Baik 

16 Pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan selalu tepat 

guna sesuai dengan tujuan kegiatan. 
70 61 Sangat Baik 

17 Seluruh kegiatan yang disusun telah sesuai dengan visi dan 

misi organisasi berjalan dengan baik dan lancar. 
70 62 Sangat Baik 

18 Pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan selalu tepat 

waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 
70 60 Sangat Baik 

19 Seluruh program yang telah dilaksanakan dapat 

menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik 
70 58 Baik 

20 Keseluruhan program yang telah dilaksanakan ternyata 

mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
70 59 Baik 

Jumlah 1400 1193  
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Dengan demikian bahwa nilai yang diperoleh dari tanggapan responden mengenai Implementasi 

Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 1193. Di 

samping itu ada beberapa kriteria yang diajukan ternyata yang memiliki skor tertinggi adalah 

Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan prinsip pengadaan barang atau jasa dengan 

metode evaluasi biaya terendah dan seluruh program yang telah disusun mengacu pada visi dan 

misi organisasi dengan jumlah skor 63, sedangkan yang memiliki skor yang paling kecil yaitu 

mengenai suatu  program yang sama yang dilakukan berturut-turut, maka pos biaya di tahun ke dua 

lebih kecil daripada pos biaya yang dikeluarkan di tahun sebelumnya dengan jumlah skor 52. Dari 

hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja ini 

menunjukkan dalam klasifikasi sangat baik. 

 

Tabel 2 

Rekapitulasi Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

 
 

No 

 

 

Uraian 
Skor yang 

ditargetkan 

Skor yang 

diperoleh 
Kategori 

1 Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan 

berjalan secara optimal kepada para stakeholder (pihak - 

pihak terkait). 

70 61 Sangat Baik 

2 Kemampuan pegawai dalam mengambil inisiatif dalam 

bekerja  sehari-hari. 
70 60 Sangat Baik 

3 Kemampuan pegawai yang kompeten dalam  merencanakan 

serta menyelesaikan tugas sehari-hari sehingga standar 

pekerjaan bisa tercapai. 

70 65 Sangat Baik 

4 Kemampuan pegawai secara mandiri dalam mengorganisasi 

pekerjaan agar tercapai tujuan pekerjaan yang sesuai 

standar kerja yang ada. 

70 63 Sangat baik 

5 Kemampuan seorang pegawai jika secara bersama-sama 

mengorganisasi pekerjaan maka akan tercapai tujuan 

pekerjaan yang sesuai dengan standar kerja yang ada. 

70 65 Sangat Baik 

6 Kreatifitas diperlukan bagi pegawai untuk menunjang 

pekerjaan secara mandiri untuk mencapai tujuan pekerjaan. 
70 62 Sangat baik 

7 Kreatifitas pegawai diperlukan jika pekerjaan ditangani 

secara bersama-sama untuk mencapai tujuan pekerjaan. 
70 61 Sangat Baik 

8 Kesesuaian hasil kerja akan tercipta jika ada standar kerja 

yang telah ditetapkan. 
70 62 Sangat Baik 

9 Keterampilan pribadi pegawai dibutuhkan dalam 

melakukan pengkajian pekerjaan. 
70 61 Sangat Baik 

10 Keterampilan pribadi pegawai dalam melakukan diagnosa 

masalah pekerjaan sangat diperlukan agar menunjang 

kualitas pekerjaan. 

70 59 Baik 

11 Kreatifitas dan  inovasi dalam kemampuan pegawai  

khususnya dalam  rencana pekerjaan agar sesuai dengan 

tujuan pekerjaan. 

70 62 Sangat Baik 
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12 Komunikasi merupakan faktor penunjang yang mendukung 

keterampilan pribadi pegawai dalam mengimplementasikan 

pekerjaan agar lebih baik dari sebelumnya. 

70 60 Sangat Baik 

13 Kedisiplinan yang kondusif dan nyaman akan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan serta memperbaiki kualitas 

pekerjaan menjadi lebih baik. 

70 65 Sangat Baik 

14 Motivasi dibutuhkan agar kemampuan pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. 
70 62 Sangat Baik 

15 Pengkajian kondisi pegawai dalam menyelesaikan 

pekerjaan diperlukan untuk menentukan sukses tidaknya 

pekerjaan. 

70 60 Sangat Baik 

16 Dalam  melakukan analisis pekerjaan dibutuhkan ketelitian 

dan ketelanenan agar tercapai hasil yang maksimal. 
70 65 Sangat Baik 

17 Dibutuhkan kecepatan pegawai dalam merencanakan 

pekerjaan agar sesuai dengan target program yang 

direncanakan. 

70 62 Sangat Baik 

18 Penggunaan waktu dan  kecepatan kerja pegawai harus 

terukur agar sesuai dengan rencana pekerjaan yang ada. 
70 62 Sangat Baik 

19 Kecepatan pegawai dalam mengimplementasikan rencana 

pekerjaan dapat mempercepat tujuan pekerjaan dalam setiap 

kegiatan. 

70 58 Baik 

20 Kecepatan pegawai dalam mendokumentasikan hasil 

pekerjaan dapat mempercepat kuantitas pekerjaan secara 

tepat guna. 

70 52 Baik 

Jumlah 1400 1227  

 

Dengan demikian nilai yang diperoleh dari tanggapan responden mengenai Kinerja Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) pada Dinas-dinas di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 

1227 hal ini termasuk dalam klasifikasi sangat baik. Dari beberapa kriteria yang ada, ternyata yang 

memiliki skor yang paling tinggi ada 4 pernyataan dengan jumlah skor 65, sedangkan yang memiliki 

skor yang paling kecil adalah 52 mengenai pernyataan tentang kecepatan pegawai dalam 

mendokumentasikan hasil pekerjaan dapat mempercepat kuantitas pekerjaan secara tepat guna. Dari 

hasil penelitian di atas menunjukan bahwa variabel kinerja organisai perangkat daerah (OPD) 

termasuk dalam klasifikasi sangat baik yang berarti bahwa kinerja organisasi perangkat daerah 

(OPD) sudah menerapkan tugas pokok, kualitas pekerjaan dan kuantitas pekerjaan secara sangat baik 

dan sesuai dengan visi dan misi dinas-dinas itu sendiri 
 

Tabel 3 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) 
 

Item Pertanyaan/ 

Pernyataan 
R hitung R tabel Kesimpulan 

1 0.763 0.532 Valid 

2 0.832 0.532 Valid 

3 0.851 0.532 Valid 

4 0.774 0.532 Valid 

5 0.854 0.532 Valid 

6 0.840 0.532 Valid 

7 0.782 0.532 Valid 

8 0.733 0.532 Valid 
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9 0.874 0.532 Valid 

10 0.815 0.532 Valid 

11 0.806 0.532 Valid 

12 0.802 0.532 Valid 

13 0.821 0.532 Valid 

14 0.865 0.532 Valid 

15 0.830 0.532 Valid 

16 0.829 0.532 Valid 

17 0.755 0.532 Valid 

18 0.877 0.532 Valid 

19 0.775 0.532 Valid 

20 0.814 0.532 Valid 

Kriteria : r hitung > r tabel  : Valid  

Tabel 4 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Y) 

 
Item Pertanyaan/ 

Pernyataan 
R hitung R tabel Kesimpulan 

1 0.818 0.532 Valid 

2 0.743 0.532 Valid 

3 0.781 0.532 Valid 

4 0.822 0.532 Valid 

5 0.808 0.532 Valid 

6 0.834 0.532 Valid 

7 0.828 0.532 Valid 

8 0.787 0.532 Valid 

9 0.855 0.532 Valid 

10 0.821 0.532 Valid 

11 0.762 0.532 Valid 

12 0.759 0.532 Valid 

13 0.831 0.532 Valid 

14 0.845 0.532 Valid 

15 0.755 0.532 Valid 

16 0.806 0.532 Valid 

17 0.834 0.532 Valid 

18 0.722 0.532 Valid 

19 0.790 0.532 Valid 

20 0.848 0.532 Valid 

 Kriteria : r hitung > r tabel  : Valid 
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Hasil Uji Realibilitas Variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.858 20 

Hasil Uji Realibilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.805 20 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables  

Entered 

Variables  

Removed 

 

Method 

1 
Implementasi Anggaran 

Berbasis Kinerjab 
. Enter 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .939a .881 .871 2.05235 

 

 

a. Predictors: (Constant), Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja  

b. Dependent Variable: Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
 

Coefficientsa 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized  

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 12.709 7.964  1.596 .137 

Implementasi Anggaran 

Berbasis Kinerja 
.880 .093 .939 9.431 .000 

 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Kinerja Organisasi Daerah (OPD) 

 

a. Predictors: (Constant), Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja 

ANOVAa 

 

Model 

Sum of Squares Df Mean Square 
F Sig. 

1 

Regression 374.669 1 374.669 88.950 .000b 

Residual 50.545 12 4.212   

Total 425.214 13    

a. Dependent Variable: Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
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Pengujian Validitas 

Pada tabel 3 dan tabel 4 adalah 

hasil uji validitas bahwa dalam penelitian 

ini sampel berjumlah 14. Sehingga dalam 

besarnya df dapat dihitung sebesar dengan 

df = 14-2= 12 maka diperoleh sebesar rtabel 

sebesar 0,532 dengan signifikan 5%. Uji 

validitas dilakukan dengan cara 

menghitung korelasi dari masing-masing 

pernyataan dengan skor total. Rumus yang 

digunakan adalah produk moment 

(product moment) sebagai berikut: 

  

       








2222 YYnXXn

YXXYn
rxy

 

Hasil dari rumus produk momen yang 

diolah melalui SPSS 20 semua pertanyaan 

memperoleh r hitung > r tabel dan itu 

artinya semua data valid. 

Pengujian Reabilitas 

 Teknik yang digunakan untuk 

mengukur reliabilitas ialah teknik Alpha 

cronbach. Pengujian reliabilitas dengan 

teknik alpha cronbach ini dilakukan untuk 

jenis data interval (Sugiyono, 2011 : 365). 

Alpha cronbach dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

∝=   
𝑘

𝑘 − 1
  1 −

 𝜎
2

𝑏

𝜎
2

𝑡

  

Statistik ini berguna untuk mengetahui 

apakah pengukuran yang dibuat reliabel. 

Jika nilai dari Alfa Cronbach lebih dari 

0,60 maka dinyatakan reliabel, setelah 

dilakukan pengujian dengan program 

SPSS versi 20 maka diperoleh Alfa 

Cronbach untuk variabel Implementasi 

Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 0,858  

sedangkan untuk variabel Kinerja 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

sebesar 0,805 maka kedua variabel 

tersebut dinyatakan reliable (hal. 10). 

Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil perhitungan 

SPSS 20 dengan submenu Regresi linier 

sederhana didapat thitung sebesar 9,431 

kemudian thitung ini dibandingkan dengan 

ttabel pada tingkat keyakinan 95 % dan 

degree of freedom (df) 14-2 = 12 maka 

diperoleh ttabel sebesar 2,178. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa thitung 

(9,431) > ttabel (2,178) , maka Ho ditolak 

ttabel < thitung artinya : Implementasi 

Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) pada Dinas-dinas 

Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.  

Hal ini sejalan dengan pendapat 

Mardiasmo (2005; 105) yang menyatakan 

bahwa anggaran berbasis kinerja adalah 

suatu sistem penyusunan dan pengelolaan 

anggaran daerah yang berorientasi pada 

pencapaian hasil atau kinerja. 

      Juga dapat dilihat pada tabel Anova 

bahwa nilai signifikan t (p) lebih kecil 

daripada taraf signifikan yang dikehendaki 

sebesar 0.05, dengan nilai Sig 0.000 < α 

(0.05). Hal ini berarti bahwa implementasi 

anggaran berbasis kinerja mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja 

organisasi perangkat daerah (OPD) pada 

Dinas-dinas Pemerintahan Kabupaten 

Tasikmalaya. Dengan demikian, hipotesis 

yang menyatakan bahwa Implementasi 

Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) (Ha) diterima.  
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Analisis Koefisien Korelasi 

Hasil Analisis Korelasi 
 

Correlations 

 Implementasi 

Anggaran Berbasis 

Kinerja 

Kinerja Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) 

Implementasi 

Anggaran Berbasis 

Kinerja 

Pearson 

Correlation 
1 .939

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 14 14 

Kinerja Organisasi 

Perangkat Daerah 

(OPD) 

Pearson 

Correlation 
.939

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 14 14 

 

Hasil perhitungan paket program 

statistik SPSS 20.0 submenu Correlate, 

diperoleh korelasi antara variabel 

Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja 

dengan Organisasi Perangkat daerah 

(OPD) bernilai 0.939 dengan tingkat 

signifikansi 0.000. Angka 0.939 berarti 

berkorelasi sangat kuat antara kedua 

variabel tersebut. Berdasarkan hasil 

perhitungan korelasi ini, maka dapat 

diartikan bahwa variabel Implementasi 

Anggaran berbasis Kinerja dengan Kinerja 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

mempunyai hubungan yang sangat kuat. 

Analisis Koefisien Determinasi 

 Dari hasil koefisien korelasi 

didapat r (0.939), maka: 

Kd  =  r
2
 x 100% 

Kd  =  (0.939)
2
 x 100% 

Kd  =  0.881 = 88.17 % 

Koefisien non determinasi: 

Knd  =  (1 – r
2
) x 100% 

Knd  =  (1 – 0,881) x 100% 

Knd  =  0.118  11.83% 

Perhitungan koefisien determinasi dan 

koefisien non determinasi menghasilkan 

nilai sebesar Kd = 88.17 % dan Knd = 

11.83%. Ini berarti sebesar 88.17% 

pelaksanaan pengolahan data keuangan 

dipengaruhi oleh teknologi informasi. 

Dengan nilai sebesar 88.17% berarti 

sisanya sebesar 11.83% dipengaruhi faktor 

luar yang tidak diteliti seperti kemampuan 

individu yang kurang mengatasi 

penurunan kinerja maupun sistem 

akuntabilitas kinerja.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan 

mengenai pengaruh Implementasi 

Anggaran Berbasis Kinerja terhadap 

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) pada Dinas-dinas Pemerintahan 

Kabupaten Tasikmalaya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Implementasi anggaran berbasis 

kinerja yang ada pada Dinas-dinas di 

Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 

telah dilakukan dengan sangat baik 

dengan jumlah skor sebesar 1193 yang 

diukur dengan indikator Efisiensi, 

Efektivitas dan Ekonomis  
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2. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) pada Dinas-dinas di 

Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 

telah dilakukan dengan sangat baik 

dengan jumlah skor sebesar 1227 

diukur dengan indikator  Tugas Pokok, 

Kuantitas Pekerjaan dan Kualitas 

Pekerjaan 

3. Dari hasil perhitungan dan analisis 

statistik, diperoleh bahwa 

Implementasi Anggaran Berbasis 

Kinerja terhadap Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) mempunyai pengaruh 

sebesar 88.17% dengan pengaruh 

faktor luar yang tidak diteliti sebesar 

11.83%. 

Saran 

 

1. Bagi Pemerintahan Kabupaten 

Tasikmalaya 

Bagi pihak Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) khususnya Dinas-dinas 

Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 

diharapkan dapat mengimplementasikan 

anggaran berbasis kinerja sebaik mungkin 

agar tercapai target yang sesuai. Di 

samping itu diharapkan juga kinerja 

organisasi perangkat daerah (OPD) 

khususnya di lingkungan kedinasan bisa 

lebih baik lagi agar tujuan dari kinerja itu 

sendiri dapat dicapai dengan baik melalui 

program maupun kegiatan yang telah 

dicanangkan. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya yang 

akan meneliti dan tertarik dengan judul ini 

ataupun ada variabel yang mungkin sama, 

diharapkan untuk lebih mengembangkan 

variabel yang dapat mempengaruhi baik 

itu untuk variabel implementasi anggaran 

berbasis kinerja maupun kinerja organisasi 

perangkat daerah (OPD). 
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