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ABSTRACT 

 
This study aimed to determine the effect of direct belanjang consisting of 

personnel expenditure, spending on goods and services and spending the capital 
on performance achievements in Klaten District Health Office. The results of this 
study can serve as an input for local governments in particular Klaten District 
Health Office. 

This study according to data analysis including quantitative research, the 
research data according shaped figure. The data used in this study were obtained 
from secondary data available in Klaten District Health Office began the period 
2011 to 2012. Secondary data in the form of budget realization report is available 
at the District Health Office in Klaten. Testing this hypothesis is done by non-
parametric analysis using the Mann-Whitney and Kruskal Wallis. 

Based on the survey results revealed that the effect of expenditure to 
achievement of performance Klaten District Health Office is known that the value 
of Zvalue is -0.327 with p = 0.744. Therefore, the calculation shows that the value 
of p> 0.05, H1 is rejected, meaning that personnel expenditure does not 
significantly influence the performance achievements of Klaten District Health 
Office. Effect of spending on goods and services to the achievement of 
performance Klaten District Health Office is known that the value of Zvalue is         
-1.352 with p = 0.176. Therefore, the calculation shows that the value of p > 0.05, 
then H2 is rejected, it means spending on goods and services does not significantly 
influence the performance achievements Klaten District Health Office. Capital 
expenditures to influence performance achievement Klaten District Health Office 
is known that the value of Zvalue is -1.507 with p = 0.132. Therefore, the 
calculation shows that the value of p> 0.05, H3 is rejected, meaning that capital 
spending does not significantly influence the performance achievements Klaten 
District Health Office. Influence of personnel expenditure, spending on goods and 
services and capital spending to performance achievements Klaten District Health 
Office is known that the value of 

2
value is 2.289 with p = 0.319. Therefore, the 

calculation shows that the value of p > 0.05, H4 is rejected, meaning that 
personnel expenditure, spending on goods and services as well as capital 
expenditure does not significantly influence the performance achievements of 
Klaten District Health Office. 
 
Keywords: personnel expenditure, spending on goods and services, capital 

expenditures, direct expenditures, performance achievements. 
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PENDAHULUAN 

Kinerja anggaran pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana 

sebuah unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi 

anggaran yang tersedia. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah 

direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Nugroho dan Rohman, 2012: 

1). Kinerja menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai 

sehubungandengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang 

terukur.Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi 

dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas 

bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, 

akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah 

dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengukuran kinerja suatu 

instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi pemerintah dalam 

menyerap anggaran. Dengan kata lain, suatu instansi dinyatakan berhasil jika 

dapat menyerap 100% (seratus persen) anggaran pemerintah, meskipun hasil hasil 

serta dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh 

di bawah standar (ukuran mutu) (Mahsun, 2006).  

Menurut Widodo (2011) anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi 

pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya 

pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran 

daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya 

pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan 

perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, 

ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di 

berbagai unit kerja. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi 

dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Anggaran adalah alat bagi Pemerintah 

daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan, serta meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat (Anggarini dan Puranta, 2010). Anggaran diperlukan 

karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus 
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berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan 

karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan 

(choice), dan trade offs.   

Untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja diperlukan 

tolak ukur kinerja setiap unit kinerja yang kemudian diterjemahkan melalui 

berbagai program dan kegiatan yang dapat ditentukan satuan ukur dan target 

kinerja serta analisis standar belanja (ASB). Analisa Standar Belanja (ASB) 

(Anggarini dan Puranto, 2010) merupakan standar atau pedoman yang 

dipergunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau setiap program atau 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD dalam satu tahun anggaran. 

ASB adalah pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

(TAPD) yang mempunyai tujuan untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan 

dan anggaran setiap SKPD dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari 

usulan program atau kegiatan yang bersangkutan dalam setiap SKPD. Beban kerja 

dan biaya merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan dalam penilaian 

kewajaran pembebanan belanja. 

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

yang diatur dalam Undung-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah 

menetapkan bidang kesehatan merupakan salah satu kewenangan wajib yang 

harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan kewenangan wajib 

oleh daerah merupakan perwujudan otonomi yang bertanggung jawab, yang pada 

intinya merupakan pengakuan/pemberian hak dan kewenangan setiap daerah 

dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh suatu daerah. Tanpa 

mengurangi arti serta pentingnya prakarsa daerah dalam penyelenggaraan 

pelayanan dasar kepada masyarakat. 

Kesehatan (Mahmudi, 2005) merupakan salah satu kebutuhan dasar 

masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat 

yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Dengan berkembangnya demokrasi dan 

reformasi serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, maka 

masyarakat pengguna pelayanan kesehatan semakin menuntut pelayanan yang 
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bermutu. Masyarakat yang pengguna pelayanan kesehatan tidak terbatas pada 

mereka yang membeli tetapi juga masyarakat miskin yang mendapat pelayanan 

dari dana bantuan pemerintah. Dinas kesehatan yang berkedudukan sebagai unsur 

pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan. Dinas kesehatan yang dipimpin 

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas kesehatan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Sebagaimana 

uang diuraikan dalam rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan: 1) Untuk 

menganalisis apakah ada pengaruh belanja pegawai terhadap capaian kinerja di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten; 2) Untuk menganalisis apakah ada pengaruh 

belanja barang dan jasa terhadap capaian kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Klaten; dan 3) untuk menganalisis apakah ada pengaruh belanja modal terhadap 

capaian kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anggaran  

Anggaran merupakan titik fokus dari persekutuan antara proses 

perencanaan dan pengendalian. Penganggaran (budgeting) adalah proses 

penerjemahan rencana aktivitas ke dalam rencana keuangan (budget). Dalam 

makna yang lebih luas, penganggaran meliputi penyiapan, pelaksanaan, 

pengendalian, dan pertanggungjawaban anggaran yang bisa dikenal dengan 

siklus anggaran. Dengan demikian, penganggaran perlu adanya standardisasi 

dalam berbagai formulir, dokumen, instruksi dan prosedur karena menyangkut 

dan terkait dengan operasional perusahaan sehari-hari (Yuwono et al, 2005). 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan 

dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam 

ukuran moneter (Mahsun et al, 2006). Dalam organisasi sektor publik 

anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan 

pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. 

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang 
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penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap 

program maupun aktivitas.  

Tiga aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi 

aspek perencanaan, aspek pengendalian dan aspek akuntabilitas publik. Dalam 

bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen 

yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi 

informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas (Mardiasmo, 2002). 

 

B. Belanja Daerah 

Belanja daerah atau belanja publik meliputi semua pengeluaran dari 

rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan 

kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh daerah (Anggarini dan Puranto, 2010). Belanja 

daerah juga dapat didefinisikan menjadi semua penerimaan kas daerah periode 

tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah (Utomo, 2005). 

Belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 

adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang 

mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun 

anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. 

Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, 

program, kegiatan, kelompok, jenisdan obyek dan rincian obyek belanja. 

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka menandai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang 

terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya 

dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara 

pemerintah dan pemerintah daerah atau antar peerintah daerah yang ditetapkan 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk 

melindungi dan meningkatkan kualitas hidupan masyarakat dalam upaya 

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 
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pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum 

yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 

 

C. Kinerja Instansi Pemerintah 

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan atau programatau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam stretegic 

planning suatu organisasi (Mahsun, 2006). 

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan 

untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan 

tujuan, sasaran, strategi. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi 

sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi 

pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menurut analisis datanya termasuk penelitian kuantitatif, 

yaitu penelitian yang menurut datanya berbentuk angka. Sedangkan menurut 

kegunaannya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Tujuan penelitian 

diskriptif ini untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang 

diamati (Indriantoro dan Supomo, 1999). 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2010: 401). Berdasarkan data yang digunakan adalah data sekunder, 

sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang (Sugiyono, 2010: 422). 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu 

keputusan, yaitu keputusan menerima dan menolak hipotesis itu. Uji hipotesis 

merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengambil kesimpulan apakah 

jawaban teoritis yang terkandung dalam hipotesis tersebut didukung oleh data dan 
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fakta dari analisis data yang ada. Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah One 

Way Anova. Pengujian One Way Anova harus memenuhi syarat normalitas dan 

homogenitas. Apabila data terbukti tidak mempunyai distribusi data yang normal 

dan homogen, maka pengujian dilakukan dengan analisis non parametrik 

menggunakan Mann-Whitney dan Kruskal Wallis. 

 

HASIL PENELITIAN 

Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal 

dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) 

untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi 

(Yuwono et al, 2005). Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang 

menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi 

mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai 

apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002).  

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau 

kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan 

ketentuan perundangundangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib 

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam 

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan 

fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 

Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh belanja langsung terhadap 

capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Capaian Kinerja 

Hasil perhitungan untuk pengaruh belanja pegawai terhadap capaian 

kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten diketahui bahwa besarnya nilai 

Zhitung adalah -0,327 dengan p = 0,744. Oleh karena hasil perhitungan 
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menunjukkan bahwa nilai p > 0,05, maka H1 ditolak, artinya belanja pegawai 

tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten. 

Tidak berpengaruhnya belanja pegawai terhadap capaian kinerja di 

sebabkan karena belanja pegawai lebih cenderung dilakukan untuk memenuhi 

kesejahteraan pegawai dan tidak memberikan kontribusi secara langsung 

terhadap capaian kinerja dalam sebuah instansi pemerintah sehingga belanja 

langsung tidak berpengaruh terhadap capaian kinerja di Dinas kesehatan 

Kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Vegirawati (2012) yakni belanja langsung tidak dapat 

memprediksi indeks Pembangunan Manusia. Belanja langsung diharapkan 

dapat mendorong efektivitas kinerja pemerintah dan percepatan pembangunan 

yang sesungguhnya. 

Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honarium/upah dalam 

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah (Kawedar, 2008). 

2. Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Capaian Kinerja 

Hasil perhitungan untuk pengaruh belanja barang dan jasa terhadap 

capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten diketahui bahwa besarnya 

nilai Zhitung adalah -1,352 dengan p = 0,176. Oleh karena hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa nilai p > 0,05, maka H2 ditolak, artinya belanja barang 

dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Klaten. 

Tidak berpengaruhnya belanja barang dan jasa terhadap capaian kinerja 

disebabkan karena alokasi belanja barang dan jasa diperuntukkan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan instansi yang bersifat jangka pendek dan 

terus bertambah secara berkala sehingga belanja barang dan jasa ini tidak 

memberikan keuntungan secara ekonomis bagi instansi untuk dapat 

menghasilkan umpan balik (feed back) sehingga belanja langsung tidak 

berpengaruh terhadap capaina kinerja di Dinas Kabupaten Klaten. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Vegirawati (2012). Hasil uji hipotesis dengan menggunakan analisis 
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regresi menunjukksn bahwa belanja langsung tidak dapat memprediksi indeks 

Pembangunan Manusia. Belanja langsung mengarahkan pada program 

kegiatan yang telah dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja 

pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. 

Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian atau 

pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan atau 

pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah 

daerah. Belanja barang dan jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan atau 

material, jasa kantor, cetak atau penggandaan, sewa rumah atau gedung atau 

gudang atau parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan 

dan peralataan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, 

pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, 

perjalanan dinas pidah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa 

konsultasi serta pengadaan barang dan jasa, dan belanja lainnya yang sejenis 

(Kawedar, 2008). 

3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Capaian Kinerja 

Hasil perhitungan untuk pengaruh belanja modal terhadap capaian 

kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten diketahui bahwa besarnya nilai 

Zhitung adalah -1,507 dengan p = 0,132. Oleh karena hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa nilai p > 0,05, maka H3 ditolak, artinya belanja modal 

tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten. 

Tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap capaian kinerja di Dinas 

kabupaten Klaten disebabkan oleh tingkat realisasi belanja modal yang tidak 

optimal sehingga banyak target kinerja yang terkait dengan belanja modal 

belum dapat terealisasi secara optimal. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Nugroho dan Rohman (2012) bahwa belanja modal secara signifikan 

berpengaruh secara negatif secara langsung terhadap kinerja keuangan. 

Artinya komponen belanja modal ternyata tidak mempengaruhi pertumbuhan 

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Tengah. 
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Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih 

dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap 

berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau 

bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau 

pembangunan aset sampai asset tersebut siap digunakan. Kepala daerah 

menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja 

modal (Kawedar et al, 2008). 

4. Pengaruh Belanja Langsung terhadap Capaian Kinerja 

Belanja langsung (Anggarini dan Puranto, 2010) merupakan belanja 

yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan. Besar kecilnya belanja dipengaruhi secara langsung oleh adanya 

kegiatan. Semakin banyak volume kegiatan maka akan semakin meningkat 

belanjanya. Belanja langsung juga dapat dihubungkan secara langsung dengan 

kegiatan. Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi 

karena adanya program atau kegiatan daerah. 

Berdasarkan hasil uji Kruskal Wallis hasil perhitungan untuk pengaruh 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap capaian 

kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten diketahui bahwa besarnya nilai 


2

hitung adalah 2,289 dengan p = 0,318. Oleh karena hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa nilai p > 0,05, maka H4 ditolak, artinya belanja pegawai, 

belanja barang dan jasa serta belanja modal tidak berpengaruh signifikan 

terhadap capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. 

Tidak berpengaruhnya belanja langsung terhadap capaian kinerja 

dikarenakan dalam penelitian ini belanja langsung lebih didominasi oleh 

belanja barang dan jasa yang bersifat konsumtif dan tidak produktif sehingga 

hasil dari belanja langsung tidak memberikan umpan balik (feed back) bagi 

kinerja instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amaliana (2012), 

berdasarkan hasil analisis kolerasi antara capaian kinerja program wajib 

belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan belanja pendidikan dasar secara 
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statistik menunjukkan kolerasi yang positif dan signifikan pada taraf 5%. 

Hasil ini mengindikasi bahwa pemerintah kabupaten Boyolali telah menyerap 

belanja pendidikan dasarnya sesuai dengan capaian kinerja yang direncanakan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vegirawati (2012) alokasi 

belanja langsung yang ada di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan 

53% masih dibawah 50% dari total belanja langsung. Ini menunjukkan belum 

tingginya program dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing daerah. 

Belanja lebih banyak pada belanja tidak langsung yaitu belanja untuk gaji, 

bunga, subsidi dan lain-lain. Sehingga belanja langsung tidak dapat 

memprediksi indeks Pebangunan Manusia. Penelitian ini juga didukung oleh 

penelitian Widodo (2011) bahwa hasil studi menunjukkan alokasi peneluaran 

pemerintah sektor publik tidak secara langsung mempengaruhi IPM atau 

kemiskinan, namun secara bersama-sama (simultan) pengeluaran sektor publik 

dan IPM dapat mempengaruhi kemiskinan. 

Karakteristik Belanja Langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) 

yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan Ouput yang 

dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen Belanja Langsung sebagian besar 

dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan 

yang diharapkan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh belanja langsung terhadap 

capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klatendapat ditarik kesimpulan: 

1. Pengaruh belanja pegawai terhadap capaian kinerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten diketahui bahwa besarnya nilai Zhitung adalah -0,327 dengan 

p = 0,744. Oleh karena hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai p > 0,05, 

maka H1 ditolak, artinya belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan 

terhadap capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. 

2. Pengaruh belanja barang dan jasa terhadap capaian kinerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten diketahui bahwa besarnya nilai Zhitung adalah -1,352 dengan 

p = 0,176. Oleh karena hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai p > 0,05, 
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maka H2 ditolak, artinya belanja barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan 

terhadap capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. 

3. Pengaruh belanja modal terhadap capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten 

Klaten diketahui bahwa besarnya nilai Zhitung adalah -1,507 dengan p = 0,132. 

Oleh karena hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai p > 0,05, maka H3 

ditolak, artinya belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian 

kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. 

4. Pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal 

terhadap capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten diketahui bahwa 

besarnya nilai 
2

hitung adalah 2,289 dengan p = 0,318. Oleh karena hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa nilai p > 0,05, maka H4 ditolak, artinya 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten 

Klaten. 

Adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan dari penelitian ini, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan lebih meningkatkan kinerja 

pelayanan kesehatan melalui peningkatan dalam melakukan optimalisasi 

belanja, sehingga capaian kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten akan 

semakin baik. 

2. Optimalisasi belanja dapat dilakukan dengan mengurangi berbagai belanja 

yang ada pada pemerintah yang sekiranya tidak memberikan kontribusi yang 

cukup berarti bagi capaian kinerja.  

3. Peneliti lain, perlu dikaji lebih mendalam variabel-variabel lain yang tidak 

masuk dalam penelitian yang terkait dengan capaian kinerja serta memperluas 

obyek penelitian. 
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