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ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE VALUE FOR MONEY PADA BADAN PENGELOLA 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 

2018-2020 

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan konsep Value 

For Money. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data selama 3 tahun yaitu 

dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif dengan objek yang diteliti adalah data Laporan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdapat pada 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada tahun 2018-2020. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian mengenai kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Jawa Tengah dengan menggunakan konsep Value For Money berdasarkan 3 

pokok unsur-unsur seperti ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Dari kegiatan yang 

dianalisis menunjukkan bahwa dari elemen ekonomi diketahui periode tahun 

2018-2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 

menunjukkan bahwa rasio ekonomi diperoleh kategori “ekonomis”. Dari elemen 

efisiensi diketahui periode tahun 2018-2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Jawa telah memenuhi rasio efisien diperoleh kategori “efisiensi”. 

kemudian dari elemen efektivitas diketahui periode tahun 2018-2020 Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi 

rasio efektif diperoleh kategori “efektivitas”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

maka konsep Value For Money sangat baik untuk diterapkan pada BPKAD 

Provinsi Jawa Tengah karena dapat memberikan gambaran yang lebih terstruktur 

dan gambaran kinerja yang komprehensif. 

 

Kata Kunci: kinerja, value for money, ekonomi, efisiensi, efektivitas. 
 

Abstract 

This study aimed to determine the performance of the Regional Financial and 

Asset Management Agency (BPKAD) of Central Java Province by using the 

Value For Money concept. This research was conducted by taking data for 3 

years, from 2018 to 2020. This research is a descriptive study with the object 

being studied is the data of the Regional Revenue and Expenditure Budget Report 

(APBD) and the Government's Regional Revenue and Expenditure Budget 

Realization Report (RAPBD). Central Java Province contained in the Government 

Agency Performance Report (LKJIP) in 2018-2020. The data collection method 

used is documentation. The data analysis technique used is quantitative and 

qualitative descriptive analysis. Based on the results of research on the 

performance of the Regional Financial and Asset Management Agency of Central 

Java Province using the Value For Money concept based on 3 main elements such 
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as economy, efficiency and effectiveness. From the activities analyzed, it shows 

that from the economic element it is known that the period 2018-2020 the 

Regional Financial and Asset Management Agency of Central Java Province 

shows that the economic ratio is obtained in the "economical" category. From the 

efficiency element, it is known that for the period 2018-2020 the Regional 

Financial and Asset Management Agency of the Java Province has met the 

efficient ratio, the category "efficiency" is obtained. then from the element of 

effectiveness, it is known that the period 2018-2020 the Regional Financial and 

Asset Management Agency of Central Java Province has met the effective ratio 

obtained in the "effectiveness" category. Based on the results of these studies, the 

Value For Money concept is very good to be applied to the Central Java Province 

BPKAD because it can provide a more structured and comprehensive  

performance overview. 

Keywords:  performance, value for money, economics, efficiency, effectiveness 

 
1. PENDAHULUAN 

Organisasi sektor publik atau pemerintah sejak awal pendiriannya sampai saat ini 

selalu berkomitmen untuk menjadi organisasi yang berguna bagi masyarakat dan 

senantiasa melayani masyarakat dengan banyak pelayanan baik dibidang 

kesehatan, keamanan, pendidikan dan yang lainnya. Selain hal itu tentunya tidak 

hanya sebatas sebagai pelayanan masyarakat saja tetapi juga harus dibarengi 

berupa peningkatan mutu pelayanannya kepada masyarakat yang mana tujuan 

utamanya adalah bukan sebagai organisasi non profit yang tidak berorientasi 

untuk semata mata mencari keuntungan tetapi hanya untuk pelayanan kepada 

masyarakat umum. Organisasi publik atau pemerintah sendiri mempunyai 

karakteristik yang justru lebih terkesan sebagai lembaga  politik dibanding 

lembaga ekonomi. Namun sebagaimana bentuk dari kelembagaan yang lainnya, 

organisasi/lembaga pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. 

Perkembangan organisasi publik telah mengalami perubahan yang cukup bagus 

salah satunya pada perkembangan akuntansi pada sektor publik. Perkembangan 

yang pesat pada akuntansi sektor publik itu sendiri disebabkan seiring 

dilaksanakannya otonomi daerah. Menurut Kurniawati (2016) semakin 

meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik diharapkan dapat 

mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-

program yang tidak layak secara ekonomi.   
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Pengukuran atas kinerja dalam organisasi sektor publik atau pemerintah 

merupakan hal yang penting karena digunakan sebagai dasar untuk menilai 

akuntabilitas organisasi sektor publik dalam rangka menghasilkan pelayanan 

publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja sektor publik 

dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor 

publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, 

ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan 

pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk 

mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan (Ulum, 2012). Hasil pengukuran kinerja sektor publik harus 

dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja. Pembuatan laporan 

tersebut merupakan manifestasi dilakukannya akuntabilitas publik (Mahmudi, 

2007). Kinerja organisasi sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak 

terdapat indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja 

secara komprehensif. Berbeda dengan yang terjadi pada sektor swasta, karena 

sifat output yang dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat 

intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja 

organisasi sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja 

nonfinansial. Ukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan anggaran berbasis 

kinerja dapat diukur menggunakan konsep value for money, yakni ekonomis, 

efisiensi, dan efektifitas (Khikmah,2014). Untuk dalam rangka melaksanakan 

kinerjanya dengan baik BPKAD provinsi Jawa Tengah diharapkan agar bisa 

memperhatikan dan menerapkan konsep value for money dengan baik. 

Value for money merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menilai 

kinerja pada organisasi sektor publik yang tidak hanya sebatas ditinjau dari aspek 

keuangannya saja tetapi juga menggunakan aspek non keuangan sebagai dasar 

untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja pada organisasi sektor 

publik. Menurut Mardiasmo (2004) value for money merupakan konsep 

pengelolaan organisasi publik yang berdasarkan tiga elemen utama,yaitu ekonomi, 

efisiensi dan efektifitas. Kemudian menurut Mahmudi (2005) value for money 

adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian 
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penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap rupiah harus 

dihargai secara layak dan digunakan sebagaimana mestinya. Konsep value for 

money merupakan suatu konsep yang penting dalam organisasi sektor publik 

karena value for money adalah inti dari pengukuran kinerja pada organisasi sektor 

publik. Kinerja pemerintah daerah tidak hanya bisa dinilai dari satu sisi saja yaitu 

sisi output yang dihasilkan,tetapi harus mempertimbangkan input, output dan 

outcome secara bersama sama. Value for money memiliki tujuan seperti mengutip 

kepada (Geoffrey dkk. 2002) bahwa tujuan value for money adalah untuk 

meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja 

pemerintah. Dalam konteks otonomi daerah, value for money merupakan faktor 

penting yang untuk meraih keberhasilan pemerintah daerah mencapai good 

governance yaitu pemerintahan yang transparan, ekonomis, efisien, efektif dan 

akuntabel. Sehingga konsep value for money adalah hal yang sangat dibutuhkan 

untuk pendukung dalam pengelolaan keuangan dan dana daerah. Untuk 

mendukung agar pengelolaan keuangan dan dana publik yang berdasarkan pada 

konsep value for money hal tersebut juga harus dibarengi dengan tata kelola 

sistem pengelolaan keuangan dan anggaran daerah yang baik. Mengutip dari Abu 

dan Kabir (2003) yang menyatakan manfaat dari implementasi konsep value for 

money pada organisasi sektor publik antara lain meningkatkan efektivitas 

pelayanan publik dalam  artian pelayanan yang diberikan tepat sasaran, alokasi 

belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan 

kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. 

Jelaslah bahwa APBD sebagai instrumen utama dalam meraih visi dan misi 

daerah harus dibuat dalam proses perencanaan yang sehat, terpenuhi fungsi 

alokasi, distribusi, dan stabilisasi ke dalam program dan kegiatan yang tepat, 

sehingga pada saat dilaksanakan dapat meraih tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian, maka sudah semestinya dapat dibuktikan bahwa 

alokasi APBD ke dalam sektor-sektor, program/kegiatan dan jenis-jenis belanja 

dapat meningkatkan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat di daerahnya. 

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terpadat di Indonesia  

yang mendapatkan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kebebasan bagi 
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setiap daerah untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatan daerahnya 

demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya. Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah merupakan badan 

satuan kerja perangkat daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di 

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada provinsi Jawa Tengah 

memiliki pola yang jelas dan jumlah anggaran yang semakin besar. BPKAD 

merupakan badan yang sangat penting perannya karena mengelola keuangan dan 

aset di daerah yang sangat besar jumlahnya agar baik dan bisa digunakan oleh 

kepentingan masyarakat banyak dengan baik. Hal ini tidak bisa tercapai atau 

terlaksana dengan baik jika tanpa profesionalitas dan independensi serta 

akuntabilitas yang baik bagi setiap pegawainya.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan 

Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2018-2020.” 

 

2. METODE 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang didapat dari dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan 

studi pustaka yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan 

cara mengumpulkan teori dan konsep dari kepustakaan berupa buku-buku ilmiah 

dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data 

menggunakan konsep value for money yaitu dengan menghitung rasio ekonomis, 

rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. 

Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya 

(input) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (spending less) atau harga yang 

mendekati harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input 

value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Pengukuran ekonomi merupakan 

pengukuran yang hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan.  
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Penelitian ini menggunakan data selama tiga tahun yaitu tahun 2018, 2019  

dan 2020.  Untuk mengetahui suatu ekonomis maka dari hasil rasio dibuat grafik. 

Lalu dari grafik yang telah dibuat akan dibandingkan dan diinterpretasikan apakah 

dalam tiga tahun telah menunjukkan penurunan atau kenaikan ekonomis. 

Efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa (output) yang 

dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan menggunakan sumber daya (input) 

yang disediakan. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Rasio 

efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif. Dalam 

pengukuran kinerja Value for Money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua yaitu 

efisiensi alokasi, efisiensi teknis atau manajerial. 

Efisiensi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya 

input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis atau manajerial terkait 

dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output 

tertentu.  

Suatu kinerja organisasi dikatakan efisien apabila keluaran (output)  yang 

dihasilkan mencapai target yang direncanakan atau lebih besar daripada sumber 

daya (input) yang telah digunakan. 

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Hal terpenting dalam efektivitas adalah efektivitas tidak menyatakan 

berapa besar biaya yang telah dikeluarkan dalam mencapai tujuan tertentu 

melainkan hanya melihat apakah suatu progam atau kegiatan telah mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

Suatu kinerja organisasi dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan 

yang ditetapkan melalui terlaksananya semua program/kegiatan yang telah 

direncanakan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil tentang Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Metode Value 

for Money Pada Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Periode Tahun 2018-2020 adalah: 
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Pada tahun 2018 dari 19 program yang ada sudah berjalan secara ekonomis. 

Kegiatan dengan penghematan terbesar yaitu kegiatan Penyusunan Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengendalian/ Evaluasi Keuangan Daerah. Besarnya dana 

yang terrealisasi untuk kegiatan tersebut adalah Rp 15.473.702.278 dari total 

keseluruan anggaran sebesar Rp 16.871.100.000, sehingga dapat menghemat 

anggaran sebesar Rp 1.397.397.722 dengan output yang dicapai pada program 

tersebut sangat tinggi yaitu 91,71%. Sedangkan kegiatan yang menggunakan 

anggaran paling sedikit dari total anggaran yang disediakan adalah  Belanja Sewa 

Perlengkapan dan Peralatan Kantor. Kegiatan ini hanya menggunakan dana 

sebesar Rp 41.250.000  dari total anggaran sebesar Rp 63.000.000. Meskipun rata-

rata rasio pada program ini hanya 84,66% tetapi dengan output tersebut dapat 

menghemat anggaran sebesar Rp 6.205.734.957 sehingga program ini dapat 

dikatakan ekonomis. 

Pada tahun 2019 diketahui dari 24 program yang ada sudah berjalan secara 

ekonomis. Kemudian Kegiatan dengan penghematan terbesar yaitu kegiatan 

Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan keuangan 

Perangkat Daerah. Besarnya dana yang terrealisasi untuk kegiatan tersebut adalah 

Rp 20.429.870.199 dari total keseluruan anggaran sebesar Rp 25.230.991.000, 

sehingga dapat menghemat angggaran sebesar Rp 4.801.120.801 dengan rasio 

yang dicapai pada program tersebut cukup tinggi yaitu 80,97%. Sedangkan 

kegiatan yang menggunakan anggaran paling sedikit dari total anggaran yang 

disediakan adalah kegiatan Belanja Bahan/Material. Kegiatan ini hanya 

menggunakan dana sebesar Rp 78.358.100 dari total anggaran sebesar   Rp 

130.000.000. Meskipun rata-rata rasio pada program kegiatan tahun 2019 hanya 

87,10% tetapi dengan output tersebut dapat menghemat anggaran sebesar Rp 

13.203.650.380 sehingga program ini dapat dikatakan ekonomis.  

Pada tahun 2020 diketahui dari 21 program yang ada sudah berjalan secara 

ekonomis. Kemudian Kegiatan dengan penghematan terbesar yaitu kegiatan 

Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan keuangan 

Perangkat Daerah. Besarnya dana yang terrealisasi untuk kegiatan tersebut adalah 

Rp 20.429.870.199 dari total keseluruan anggaran sebesar Rp 25.230.991.000 
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sehingga dapat menghemat angggaran sebesar Rp 4.801.120.801 dengan rasio 

yang dicapai pada program tersebut cukup tinggi yaitu 80,97%. Sedangkan 

kegiatan yang menggunakan anggaran paling sedikit dari total anggaran yang 

disediakan adalah kegiatan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor. 

Kegiatan ini hanya menggunakan dana  Rp 41.250.000 dari total anggaran sebesar 

Rp 63.000.000.  Meskipun rata rata rasio pada program kegiatan tahun 2020 

hanya 85,33% tetapi dengan output tersebut dapat menghemat anggaran sebesar 

Rp 11.730.776.198 sehingga program ini dapat dikatakan ekonomis.  

 Pada tahun 2018 diketahui bahwa program atau kegiatan sudah berjalan 

secara efisien. Hanya ada satu kegiatan yang tidak terjadi efisien yaitu pada 

program atau kegiatan Pengelolaan Aset pada sewa tanah dan bangunan, tetapi 

kegiatan ini tetap dapat dikatakan efisien karena ke empat kegiatan yang lainnya 

telah memenuhi batas rasio efisien yaitu tidak lebih dari 100% dengan rata-rata 

rasio efisien program atau kegiatan ini cukup tinggi yaitu 70,08%. Kemudian nilai 

efisiensi tertinggi ada pada kegiatan Penyusunan Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengendalian/ Evaluasi Keuangan Daerah dan kegiatan Peningkatan Tertib 

Administrasi dan Efektivitas Sistem Pengelolaan Kas Daerah dengan masing-

masing rasio efisiensi mencapai 100%. Sedangkan nilai efisiensi terendah ada 

pada kegiatan Pengelolaan Aset pada Sertifikasi Bidang Tanah yaitu dengan nilai 

efisiensi 42,4%. 

 Pada tahun 2019 diketahui bahwa program atau kegiatan sudah berjalan 

secara efisien. Hanya ada satu program atau kegiatan yang tidak terjadi efisien 

yaitu pada kegiatan Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan, tetapi 

kegiatan ini tetap dapat dikatakan efisien karena ke tiga kegiatan yang lainnya 

telah efisien, ke tiga kegiatan yang lainnya telah memenuhi batas rasio efisien 

yaitu tidak lebih dari 100% dengan rata-rata rasio efisien yang cukup tinggi yaitu 

mencapai 95,79%. Kemudian nilai efisiensi tertinggi ada pada kegiatan Tata 

Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Kaidah Perundangan dan 

Pemanfaatan Aset dengan rasio efisiensi masing masing mencapai 100%. 

Sedangkan nilai efisiensi terendah ada pada kegiatan Nilai Sakip Perangkat 
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Daerah yaitu dengan nilai efisiensi 81,925%. Terjadi peningkatan rasio efisiensi 

pada tahun 2019 dibanding dengan tahun 2018. 

 Pada tahun 2020 diketahui bahwa program atau kegiatan sudah berjalan 

secara efisien. Hanya ada satu program atau kegiatan yang tidak terjadi efisien 

yaitu pada kegiatan Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan, tetapi 

kegiatan ini tetap dapat dikatakan efisien karena ke tiga kegiatan yang lainnya 

telah efisien, ke tiga kegiatan yang lainnya telah memenuhi batas rasio efisien 

yaitu tidak lebih dari 100% dengan rata-rata rasio efisien yang cukup tinggi yaitu 

mencapai 95,79. Kemudian tabel mengenai pengukuran efisiensi pada program 

atau kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2020 

menunjukkan nilai efisiensi tertinggi ada pada kegiatan Tata Kelola Keuangan 

Pemerintah Daerah Sesuai Kaidah Perundangan dan Pemanfaatan Aset dengan 

rasio efisiensi masing masing mencapai 100%. Sedangkan nilai efisiensi terendah 

ada pada kegiatan Nilai Sakip Perangkat Daerah yaitu dengan nilai efisiensi 

81,925%. Terjadi peningkatan rasio efisiensi pada tahun 2020 dibanding dengan 

tahun 2018. 

Pada tahun 2018 diketahui kegiatan secara keseluruhan efektif. Diketahui dari 

ke lima program atau kegiatan yang dilakukan terdapat empat program atau 

kegiatan yang efektif dan satu diantaranya tidak efektif, tetapi secara keseluruhan 

program atau kegiatan ini tetap dapat dikatakan efektif karena ke empat kegiatan 

yang lainnya telah efektif, ke empat kegiatan yang lainnya telah memenuhi batas 

rasio efektif yaitu lebih dari 100% dengan rata-rata rasio efektif yang cukup tinggi 

yaitu mencapai 158,712%  

Pada tahun 2019 diketahui kegiatan yang dilakukan secara keseluruhan 

efektif. Semua program atau kegiatan telah memenuhi batas rasio efektif yaitu 

lebih dari 100%. Besarnya rata rata rasio yang diperoleh dari program atau 

kegiatan ini sebesar 122,243%. 

Pada tahun 2020 diketahui kegiatan yang dilakukan secara keseluruhan 

efektif. Semua program atau kegiatan telah memenuhi batas rasio efektif yaitu 

lebih dari 100%. Besarnya rata rata rasio yang diperoleh dari program atau 

kegiatan ini sebesar 122,243%.  
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4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan dari data yang telah di analisis dan bahas sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : (1) Kinerja Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2018 

dari 19 kegiatan atau program yang dilakukan telah menjalankan keseluruhan 

program atau kegiatannya dengan ekonomis. Total Anggaran yang ada atau 

disediakan yaitu Rp 40.466.728.000, sementara pada penggunaannya anggaran 

yang digunakan hanya sebesar Rp 34.260.993.043. Sehingga program atau 

kegiatan yang dilakukan telah melakukan penghematan sebesar Rp 6.205.734.957 

dengan rata rata output cukup tinggi yaitu 84,66%. Hal ini menunjukkan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai kinerja yang baik, karena pada 

tahun 2018 telah berhasil mengelola penggunaan anggaran belanja dengan 

baik.(2) Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa 

Tengah periode tahun 2019 dari 24 kegiatan atau program yang dilakukan telah 

menjalankan seluruh programnya dengan ekonomis. Total Anggaran yang ada 

atau disediakan yaitu Rp 102.337.610.000, sementara pada penggunaannya 

anggaran yang digunakan hanya sebesar Rp 89.133.959.620. Sehingga program 

atau kegiatan yang dilakukan telah melakukan penghematan sebesar Rp 

13.203.650.380  dengan rata rata output cukup tinggi yaitu 87,10%. Hal ini 

menunjukkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai kinerja yang 

baik, karena pada tahun 2019 juga telah berhasil mengelola penggunaan anggaran 

belanja dengan baik.(3) Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2020 dari 21 kegiatan atau program yang 

dilakukan telah menjalankan seluruh programnya dengan ekonomis. Total 

Anggaran yang ada atau disediakan yaitu Rp 79.975.408.000, sementara pada 

penggunaannya anggaran yang digunakan hanya sebesar Rp 68.244.631.802. 

Sehingga program atau kegiatan yang dilakukan telah melakukan penghematan 

sebesar Rp 11.730.776.198 dengan rata rata output cukup tinggi yaitu 85,33%. 

Hal ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai kinerja 
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yang baik, karena pada tahun 2020 juga telah berhasil mengelola penggunaan 

anggaran belanja dengan baik. (4) Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2018 telah menjalankan keseluruhan 

program atau kegiatannya dengan efisien. Program atau kegiatan yang dilakukan 

memperoleh hasil rata rata rasio efisiensi yang cukup besar yaitu 70,08%. Ini 

menunjukkan bahwa pemerintah mampu menggunakan sumber daya yang 

diperlukan dengan minimum untuk mencapai target yang maksimum. Karena, 

suatu organisasi akan di katakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 

100% atau semakin kecil rasio yang diperoleh, maka kinerjanya semakin efisien.  

(5) Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 

periode tahun 2019 telah menjalankan seluruh program atau kegiatannya dengan 

efisien. Program atau kegiatan yang dilakukan memperoleh hasil rata rata rasio 

efisiensi yang  besar yaitu 95,79%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu 

menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan minimum untuk mencapai 

target yang maksimum. Karena, suatu organisasi akan di katakan efisien apabila 

rasio yang dicapai kurang dari 100% atau semakin kecil rasio yang diperoleh, 

maka kinerjanya semakin efisien. (6) Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2020 telah menjalankan seluruh 

program atau kegiatannya dengan efisien. Program atau kegiatan yang dilakukan 

memperoleh hasil rata rata rasio efisiensi yang  besar yaitu 95,79%. Ini 

menunjukkan bahwa pemerintah mampu menggunakan sumber daya yang 

diperlukan dengan minimum untuk mencapai target yang maksimum. Karena, 

suatu organisasi akan di katakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 

100% atau semakin kecil rasio yang diperoleh, maka kinerjanya semakin efisien. 

(7) Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 

periode tahun 2018 menyimpulkan bahwa keseluruhan program atau kegiatannya 

efektif dengan rata-rata rasio efektivitasnya 158,712% yang bernilai lebih dari 

100% menunjukkan kinerja paemerintah pada tahun tersebut dinilai efektif. 

Terdapat empat program atau kegiatan yang efektif yaitu pada program 

Penyusunan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengendalian/ Evaluasi Keuangan 

Daerah, Pemagaran Bidang Tanah, Sewa Tanah dan Bangunan dan Peningkatan 
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Tertib Administrasi dan Efektivitas Sistem Pengelolaan Kas Daerah dengan rasio 

efektivitasnya mencapai lebih dari 100% sedangkan satu diantaranya kurang 

efektif yaitu pada program sertifikasi bidang tanah, yang hanya sebesar 33,6%. Ini 

menunjukkan bahwa BPKAD telah memperoleh capaian kinerja yang baik. (8) 

Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 

periode tahun 2019 menyimpulkan bahwa keseluruhan program atau kegiatannya 

efektif, dengan rata-rata rasio efektivitasnya 122,243% yang bernilai lebih dari 

100% menunjukkan kinerja paemerintah pada tahun tersebut dinilai efektif. 

Terdapat empat kegiatan yaitu Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai 

Kaidah Perundangan, Pemanfaatan Aset,Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Badan, Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan rasio efektivitasnya 

mencapai lebih dari 100%. Ini menunjukkan bahwa BPKAD telah memperoleh 

capaian kinerja yang baik. (9) Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2019 menyimpulkan bahwa 

keseluruhan program atau kegiatannya efektif, dengan rata-rata rasio 

efektivitasnya 122,243% yang bernilai lebih dari 100% menunjukkan kinerja 

paemerintah pada tahun tersebut dinilai efektif. Terdapat empat kegiatan yaitu 

Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Kaidah Perundangan, 

Pemanfaatan Aset, Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan, Nilai 

Sakip Perangkat Daerah dengan rasio efektivitasnya mencapai lebih dari 100%. 

Ini menunjukkan bahwa BPKAD telah memperoleh capaian kinerja yang baik.  

 

4.2 Saran 

Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 

diharapkan dapat meningkatkan kembali kinerjanya sehingga program atau 

kegiatannya yang telah direncanakan dapat mempertahankan capaian hasil yang 

baik juga pada periode selanjutnya.Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk 

menambah objek lain atau  menambah variabel lain  yang dapat diukur  dari nilai 

ekonomis, efesiensi, dan efektivitasnya.Penelitian selanjutnya diharapkan dalam 

mengukur kinerja suatu organisasi tidak hanya menggunakan tiga elemen yaitu 
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ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tetapi perlu ditambah dengan dua elemen lain 

yaitu keadilan (equity) dan kesetaraan (equality). 
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