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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui kinerja keuangan Badan 
Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang melalui pendekatan Value For Money. 
Dalam penelitian ini, perpengukuran nilai ekonomi, menggunakan perbandingan 
input dan biaya input, nilai efisiensi menggunakan perbandingan output dan input, 
sedangkan nilai efektivitas dihitung berdasarkan perbandingan nilai outcome dan 
output, dimana nilai outcome berisi tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh 
dari kuesioner kepada masyarakat Kota Tanjungpinang. Berdasarkan kuesioner 
100 eksemplar, yang kemudian diuji validitas dan realibilitas guna mengukur 
keandalan data. 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan untuk tingkat ekonomi dan efisiensi telah 

tercapai, Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dapat mencapai hasil 
yang sangat efisien dan ekonomis. Namun, tingkat efektivitas program masih 
kurang sehingga dapat disimpulkan efektivitas dari program – program yang 
langsung menyentuh kemasyarakat sudah maksimal. 

 
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Value for Money 
 

PENDAHULUAN 

Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban suatu 

instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangan daerahnya melalui 

perhitungan dan analisis pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan 

pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dari sisi 

input, output, impact dan benefit-nya. Untuk itu Badan Lingkungan Hidup Kota 
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Tanjungpinang diharapkan agar memperhatikan Value For Money dalam menjalankan 

aktivitasnya, dimana konsep pengelolaan ini berdasarkan pada tiga elemen utama 

(Mardiasmo, 2002:4) yaitu : 

1. Ekonomi, yang terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dalam hal ini 

Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat meminimalisir input resources yang 

digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros. 

2. Efisiensi, merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu 

atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. 

3. Efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan 

atau secara sederhana merupakan perbandingan outcome dengan output. 

Sangat penting dirasakan adanya penilaian kinerja untuk mengetahui apakah 

Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang telah melaksanakan program kerja 

dengan baik. Terlebih pelaksanaan program-program yang langsung menyentuh 

masyarakat karena secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Karena kita tahu bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan 

Badan yang kegiatannya menyentuh seluruh lingkungan masyarakat dan esensi dari 

keberhasilan kinerjanya tersebut adalah dari kepuasan itu sendiri tentang bagaimana 

pelayanan pemanfaatan lingkungan hidup masyarakat mengenai tujuan yang ingin 

dicapai. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah 

yaitu “Bagaimana kinerja keuangan Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 

dengan pendekatan Value for Money ?” 
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LANDASAN TEORI 

Pengertian Kinerja 

Sebelum mengetahui pengertian pengukuran kinerja dan indikator kinerja, terlebih 

dahulu kita harus mengetahui konsep kinerja itu sendiri. Menurut  Bastian (2006:274), 

kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja 

merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. 

Indikator Kinerja 

Menurut Bastian (2006:267), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), 

hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 maka berbagai prinsip dasar yang ada dalam Undang-Undang Keuangan 

Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kembali dipertegas dan menjadi 

acuan dalam pengalihan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi tiga 

tahapan yaitu : Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan serta Pertanggungjawaban. 
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Value for Money 

Definisi Value For Money berdasarkan Audit Commision dalam Final Report 

yang disampaikan oleh ITAD, dalam jurnal berjudul Measuring the Impact and Value 

For Money of Governance & Conflict Programmes (Chris Barnett, dkk : 2010) 

mengungkapkan : 

“VFM is about obtaining the maximum benefit over time with the resources 
available. It is about achieving the right local balance between economy, efficiency and 
effectiveness, or, spending less, spending well and spending wisely to achieve local 
priorities...VFM is high when there is an optimum balance between all three elements, 
when costs are relatively low, productivity is high and successful outcomes have been 
achieved.”  

 
Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang 

berorientasi laba (swasta) maupun organisasi nonprofit (sektor publik) adalah Value For 

Money yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Dimana pengertian 

dari masing-masing elemen tersebut adalah : 

1. Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana barang dan jasa yang 

dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Atau dengan kata 

lain efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar 

kinerja atau target yang telah ditetapkan (Bastian, 2006 : 77).  

2. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur 

berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan 

perbandingan outcome dengan output. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau 

kegagalan dalam pencapaian tujuan (Indra, 2006:77).  

3. Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan input dimana barang dan jasa dibeli 

pada kualitas yang diinginkan pada harga terbaik yang dimungkinkan.  
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4. Kerangka Konseptual 

Gambar 1 
Kerangka Konseptual Value for Money 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka konseptual merupakan suatu pola yang menjelaskan alur atasu 

sistematis yang dibangun berdasarkan landasan teori. Value For Money 

merupakan sesuatu yang menilai apakah suatu organisasi telah memperoleh tujuan 

yang diharapkan . Konsep Value For Money lebih dikenal dengan konsep 3E 

yaitu Ekonomi, Efisien, dan Efektif. Value For Money menjelaskan hubungan 

yang optimal antara biaya/sumber daya serta manfaat/hasil yang disampaikan 

melalui proses yang mengubah input melalui aktivitas kegiatan menjadi output 

yang diperlukan untuk memicu hasil (outcome) yang baik. Oleh karena hal 

tersebut, dalam penelitian ini, penulis akan mengukur seberapa ekonomis, efisien, 

dan efektifnya Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang? 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :  

a. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak 

yang terkait baik dari instansi Badan lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 

maupun pihak lain yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang 

dibutuhkan dalam penulisan ini. 

b. Data kuantitatif yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Badan Lingkungan 

Hidup Kota Tanjungpinang dan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kota Tanjungpinang untuk tahun anggaran 2012 serta data pendukung 

lainnya. 

Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti (Prasetyo & 

Jannah, 2010:119). Sedangkan menurut Sugiyono (2012:115), pengertian populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka populasi pada penelitian ini 

adalah masyarakat/penduduk Kota Tanjungpinang. 

Sampel 

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu 

purposive sampling artinya pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 
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ini dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2008:122). Kembali 

Sugiyono (2012:116) menegaskan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menetapkan jumlah kuesioner 

yang disebarkan kepada responden yaitu masyarajat Kota Tanjungpinang untuk 

meneliti outcome minimal sebanyak 100 eksamplar. 

Metode Analisis 

Pada dasarnya metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis 

kuantitatif (Descriptive Kuantitative Analysis Method). Setelah data terkumpul, 

selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan 

atau pengukuran dapat diproses dengan beberapa cara yaitu : diklasifikasikan dan 

dianalisis. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja Value For 

Money adalah memahami aktivitas operasional organisasi dengan menganalisis program 

dan kegiatan yang organisasi yang telah dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya, 

pengukuran Value For Money menurut Mardiasmo (2002:4), sebagai berikut:  

Ekonomi 

Pengukuran ekonomi berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas 

tertentu dengan harga terendah. Hal ini dapat diketahui dengan harga terendah. Hal ini 

dapat diketahui dengan membandingkan program sejenis dengan organisasi lain dan 

biaya yang dikeluarkan dengan anggaran yang telah disetujui (Indra Bastian : 2006). 

Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan ekonomis apabila dapat meminimalisir input 

resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak 

produktif. Namun, karena keterbatasan penulis dalam menemukan orgaisasi sejenis, 
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maka penulis hanya akan membandingkan biaya yang dikeluarkan (input) dengan 

anggaran yang telah disetujui. 

  Rasio Ekonomi =  Input   x 100 % 

            Biaya Input 

Efisiensi 

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana barang dan jasa yang 

dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Efisiensi dapat 

diukur dengan membandingkan rasio antara output dan input. Semakin besar rasio 

berarti semakin tinggi tingkat efisiensinya.  

Output  
Rasio Efisiensi =       x 100%  

Input  
 

Dimana nilai output merupakan hasil persentase perhitungan realisasi fisik 

lapangan dari setiap kegiatan yang ada, sedangkan nilai input merupakan persentase 

antara dana yang digunakan dengan dana dengan yang dianggarkan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2012. 

Efektivitas 

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut 

dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat, adalah 

bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besat biaya yang telah dikeluarkan 

untuk mencapai tujuan tersebut. :  

Outcomes  
Rasio Efektivitas =    x 100%  

Output  
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Dimana outcomes merupakan penilaian publik/pelanggan terhadap hasil dari 

setiap output program pemerintah. Sedangkan output merupakan penilaian pemerintah 

terhadap keluaran dari program dan kegiatan yang telah direalisasikan. Adapun 

kegiatan-kegiatan kinerja yang akan diukur, yaitu : 

Tabel 3.1 
Daftar Kegiatan. 

 
PROGRAM PROYEK/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

1. Program Peningkatan 
Kualitas dan Akses 
Informasi Sumber 
Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup 
ditinjau dari Value 
for Money  

Pembinaan sekolah 
berwawasan lingkungan 
(ADIWIYATA) 

1. Input : Dana 
2. Output 
 Pemahaman warga 

sekolah akan 
pentingnya sekolah 
ADIWIYATA 

3. Outcome 
 Terbentuknya 

sekolah 
ADIWIYATA 

 
2. Program 

Pengendalian 
Pencemaran dan 
Perusakan 
Lingkungan ditinjau 
dari Value for Money  

Pengujian emisi 
kendaraan bermotor 

1. Input : Dana 
2. Output 
 Uji petik emisi 

kendaraan bermotor 
i. Outcome 
 Terlaksananya uji 

petik kendaraan 
bermotor 
 

Sumber : Rencana Kerja dan Anggaran, Satuan Perangkat Daerah, Pemerintah 
Kota Tanjungpinang Tahun 2012. 

 
Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran/outcome program-program Badan 

Lingkungan Hidup, penulis menyebarkan kuesioner kepada masyarakat kota 

Tanjungpinang, khususnya yang pernah merasakan dampak dari adanya program ini. 

Jadi yang menjadi ukuran outcome adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM), karena 
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sejatinya, yang menjadi outcome tertinggi dan ruh dari setiap pelayanan publik adalah 

kepuasan yang didapat oleh masyarakat.  

Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 100, dengan total pertanyaan dalam 

kuesioner adalah sebanyak 10 pertanyaan, yang dibagi menjadi 5 pertanyaan untuk 

progran Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup dan 5 pertanyaan program Pengendalian Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan. Adapun kuisioner yang digunakan seperti pada lampiran. 

Pemberian bobot kuantitatif ini menggunakan skala Likert, sebagai berikut : 

Tabel 3.2 
         Skala Likert 

 
 

 

 

 

 

            Sumber : Sugiyono (2007:132) 

 

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 

(IKM) 

Interval Kategori 

500 – 900 Tidak puas 

900 – 1300 Kurang puas 

1300 – 1700 Cukup puas 

Penilaian Skor Interval Skala Persentase 

Sangat Puas 5 21 s/d 25 90 s/d 100 

Cukup Puas 4 16 s/d 20 80 s/d 89,99 

Puas 3 11 s/d 15 70 s/d 79,99 

Kurang Puas 2 6 s/d 10 60 s/d 69,99 

Tidak Puas 1 0 s/d 5 < 59,99 
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1700 – 2100 Puas 

2100 - 2500 Sangat Puas 

 

Selanjutnya untuk pengukuran nilai efisiensi dan efektivitas dari setiap realisasi 

kegiatan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka digunakan interval skala. 

Adapun skala yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah : 

Tabel 3.3 
Persentasi Penilaian 

 
No Persentasi Penilaian 

1 > 90  Sangat Efisien 

2 80 s/d 89,99 Cukup Efisien 

3 70 s/d 79,99 Efisien 

4 60 s/d 69,99 Kurang Efisien 

5 < 59,99 Tidak Efisien 

Sumber :  Pengolahan Data Penulis Berdasarkan Metode  
  Penelitian Kuantitatif (Bambang Prasetyo, 
  dkk, 2010:110) 
 

Untuk mengetahui apakah alat ukur (kuesioner) yang digunakan tepat dan 

konsisten maka penulis melakukan uji kualitas data. 

Uji Kualitas Data 

Sebelum data-data kuisioner dianalisis, perlu dilakukan adanya pengujian 

kualitas data suatu kuisioner. Sebab, data penelitian tidak akan berguna jika instrumen 

yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki keandalan 

(reability) dan tingkat kebenaran/keabsahan yang tinggi (validity). Pengujian validitas 
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dan reabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan program Software  SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) for Windows. 

Uji Validitas 

Validitas berkaitan dengan kesesuaian antara suatu konsep dengan 

indikator yang digunakan untuk mengukurnya (Prasetyo & Jannah, 2010:98). Uji 

validitas ditujukan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau 

instrument. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata 

atau benar. 

Model pengujian menggunakan pendekatan korelasi item-total dikoreksi 

(corrected item-total correlation) untuk menguji validitas internal setiap item 

pernyataan kuesioner yang disusun dalam bentuk skala. Uji validitas ini 

dilakukan dengan mengukur korelasi antara masing-masing skor item dengan 

skor total.  

Uji Reabilitas  

Reabilitas berkaitan dengan keterandalan suatu indikator. Informasi yang 

ada pada indikator ini tidak berubah-ubah, atau yang disebut dengan konsisten 

(Prasetyo & Jannah, 2010:104). Reabilitas suatu variabel yang dibentuk dari 

daftar pertanyaan dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha > dari 

0,60. Semakin tinggi nilai Cronbach’s Alpha (mendekati 1) menunjukkan 

semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya. 
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HASIL PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengukur kinerja program Peningkatan 

Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta 

program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Badan Lingkungan 

Hidup Kota Tanjungpinang dengan menggunakan dua alat analisis yaitu pengukuran 

kinerja melalui pendekatan Value for Money. 

 
 

Tabel anggaran, Target dan Realisasi 

Tabel 4.1 
Data Target dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan 

Akses Informasi SDA 
 

Program Uraian Indikator 
Kinerja Satuan Target 

(Rp) 
Realisasi 

(Rp) % 

Peningkatan 
Kualitas 

dan Akses 
Informasi 

SDA 

Pembinaan 
Sekolah 

Berwawasan 
Lingkungan 

(ADIWIYATA) 

Input Rp 169.922.000 162.712.000 96,00 

Output % 100 96,00 96,00 

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan BLH Kota Tanjungpinang Tahun 2012 

 
Tabel 4.2 

Data Target dan Realisasi Anggaran Program Pengendalian 
Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan 

 

Program Uraian Indikator 
Kinerja Satuan Target 

(Rp) 
Realisasi 

(Rp) % 

Pengendalian 
Pencemaran 

dan 
Pengrusakan 
Lingkungan 

Pengujian Emisi 
Kendaraan 
Bermotor 

Input Rp 90.835.000 90.529.298 98,00 

Output % 100 98,00 98,00 

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan BLH Kota Tanjungpinang Tahun 2012.. 
Dari tabel anggaran, target dan realisasi dari dua program yaitu Peningkatan 

Kualitas dan Akses Informasi SDA dengan uraian Pembinaan Sekolah 
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Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA) dan program Pengendalian Pencemaran 

dan Pengrusakan Lingkungan dengan uraian Pengujian Emisi Kendaraan 

Bermotor tersebut didapat nilai input (realisasi anggaran) yang nilainya didapat 

dari selisih anggaran yang ditargetkan/ diajukan  dengan anggaran yang terealisasi 

meliputi program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dengan uraian 

Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA) 96 % dan program 

Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan dengan uraian 

Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor 98 %. 

 

Pengukuran Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money 

Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya 

Alam (SDA) dan lingkungan hidup. 

1) Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam 

(SDA) dan lingkungan hidup.  

Kegiatan : 

Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA). 

Dengan indikator kinerja (Rencana Kerja dan Anggaran BLH Tahun 

2012) : 

a. Input : Dana 

b. Output : Pemahaman warga sekolah akan pentingnya sekolah 

ADIWIYATA 

c. Outcome : Terbentuknya sekolah ADIWIYATA 
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Tabel 4.3 
Pengukuran Value For Money 

 

Uraian Kegiatan 
Biaya 
Input 

(Anggaran) 

Input 
(Realisasi 

Anggaran) 

Output 
(Capaian 
Kegiatan) 

Outcome 
(IKM) 

cakupan 
pembinaan 

sekolah 
berwawasan 
lingkungan 

(ADIWIYATA) 

100  % 96 % 100 % 83,44 % 

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan BLH Kota 
Tanjungpinang Tahun 2012. 
 

Persentase cakupan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan 

(ADIWIYATA) telah mencapai 96 %. Pencapaian indikator kinerja 

tersebut di atas didukung oleh adanya kebijakan pemerintah tentang 

program nasional ADIWIYATA melalui Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Program Adiwiyata. Melalui program Adiwiyata ini akan menciptakan 

warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya 

lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumber daya manusia 

yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, sosial 

dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di 

daerah. 

 

Ekonomi 

Nilai Ekonomi 

                           Input 
              Rasio Ekonomi :                                 x 100 % 

                   Biaya Input 
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                   96 % 
                                      x 100 % 

                   100 % 

             : 96 % 

a. Nilai Input didapat dari tabel realisasi anggaran dari 

Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber 

Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup dengan kegiatan 

cakupan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan 

(ADIWIYATA) sebesar 96 %  

b. Biaya Input didapat dari tabel biaya input (anggaran) 

sebesar 100 %, dikatakan 100 % dikarenakan kegiatan 

tersebut telah berjalan dengan berhasil walaupun dana yang 

terealisasi tidak sesuai dengan target. 

Efisiensi 

Nilai Efisiensi 

 

    Input 
                              Rasio Efisiensi :      x 100 % 

     Output 
 

             96 % 
                                             x 100 % 

                                      100 % 
       

                                        : 96 % 

a. Nilai Input didapat dari tabel realisasi anggaran dari 

Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber 

Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup dengan kegiatan 
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cakupan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan 

(ADIWIYATA) sebesar 96 %  

b. Nilai Output didapat dari tabel capaian kegiatan yaitu 100 

%, dikatakan 100 % dikarenakan kegiatan telah berjalan. 

Efektivitas 

Nilai Efektivitas 

Hasil uji reabilitas untuk Program Peningkatan Kualitas dan 

Akses Informasi SDA, dengan kegiatan Pembinaan sekolah 

berwawasan lingkungan (ADIWIYATA) menghasilkan nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0.901 > 0.60. Ini menunjukkan 

bahwa kuesioner cukup reliabel, apabila digunakan untuk 

mengukur kembali objek yang sama, hasil yang ditunjukkan 

relatif tidak berbeda. 

Tabel 4.4 
     Hasil Uji Reliabilitas Data Kuesioner Kegiatan 

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.901 .916 5 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 
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                             (Sumber : Pengolahan Data Menggunakan SPSS 17.0  
 

Dari data tersebut dapat ditentukan interval kepuasan untuk 

kemudian digunakan dalam mengetahui tingkat kepuasan 

masyarakat.  

Interval  = (IK maks – IKmin) : 5  

Ikmaks = PP x R x EXmaks  

= 5 x 100 x 5  

= 2500  

Ikmin = PP x R x EXmin  

= 5 x 100 x 1  

= 500  

Interval  = (2500 – 500) : 5  

= 400 

                        Tabel 4.5 
                                Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Program                          

                              Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber  
                          Daya Alam 

 
Interval Kategori 

500 – 900 Tidak Puas 
900 – 1300 Kurang Puas 

1300 – 1700 Cukup Puas 
1700 – 2100 Puas 
2100 – 2500 Sangat Puas 

               (Sumber : Pengolahan Data) 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Adapun indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari 

penyebaran kuesioner adalah 2086, yang berarti berada pada 

kategori puas. Maka untuk mengetahui persentase pencapaian 

outcome, dapat ditentukan dengan rumus : 

                                                                  IKM 
Nilai Outcome = (           ) x 100 % 

                       Ikmaks 
                                      2086 
                           = (   ) x 100 % 
                                  2500 
                                 = 83,44 % 
 

Setelah nilai outcome kita ketahui, maka selanjutnya nilai 

efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan : 

 

                             Outcome 
Nilai Efektivitas =      x 100 % 

                                Output 
    
                              83,44 
                           =   x 100 % 
                               100 
  
                           = 83,44 % 

 
Angka 83,44 % ini menunjukkan bahwa program Peningkatan 

Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam, dengan 

kegiatan Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan sudah 

terlaksana secara efektif. Hal ini berarti bahwa program yang 

dilaksanakan pemerintah sudah memuaskan masyarakat. 
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Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA 

2) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. 

Kegiatan : 

Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor. Dengan indikator kinerja 

(Rencana Kerja dan Anggaran BLH Tahun 2012) : 

a. Input : Dana 

b. Output : Uji petik emisi kendaraan bermotor 

Outcome : Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor. 

 

Tabel 4.3 
Pengukuran Value For Money 

 

Uraian Kegiatan 
Biaya 
Input 

(Anggaran) 

Input 
(Realisasi 

Anggaran) 

Output 
(Capaian 
Kegiatan) 

Outcome 
(IKM) 

% cakupan 
pengujian emisi 

kendaraan 
bermotor  

100 % 98 % 100 % 66,44 % 

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan BLH Kota 
Tanjungpinang Tahun 2012. 
 

Persentase cakupan pengujian emisi kendaraan bermotor telah 

mencapai 98 %. Pencapaian indikator kinerja tersebut di atas didukung 

oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara. Dengan adanya program ini dapat 

diketahui kondisi emisi kendaraan bermotor pribadi dari masyarakat 

berkaitan dengan baku mutu yang ada dan mengajak pengguna kendaraan 

bermotor untuk lebih peduli pada kualitas udara, khususnya kualitas emisi 
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kendaraan bermotor demi mewujudkan perilaku masyarakat yang lebih 

sadar lingkungan dan mewujudkan kualitas udara yang sehat. 

Ekonomi 

Nilai Ekonomi 

                           Input 
              Rasio Ekonomi :                                 x 100 % 

                   Biaya Input 

                   98 % 
                                      x 100 % 

                   100 % 

             : 98 % 

c. Nilai Input didapat dari tabel realisasi anggaran dari 

Program Program Peningkatan Kualitas dan Akses 

Informasi SDA dengan kegiatan pengujian emisi kendaraan 

bermotor sebesar 98 %  

d. Biaya Input didapat dari tabel biaya input (anggaran) 

sebesar 100 %, dikatakan 100 % dikarenakan kegiatan 

tersebut telah berjalan dengan berhasil walaupun dana yang 

terealisasi tidak sesuai dengan target. 

Efisiensi 

Nilai Efisiensi 

 

    Input 
                              Rasio Efisiensi :      x 100 % 

     Output 
 

             98 % 
                                             x 100 % 
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                                      100 % 
       

                                        : 98 % 

c. Nilai Input didapat dari tabel realisasi anggaran dari 

Program Program Peningkatan Kualitas dan Akses 

Informasi SDA dengan kegiatan pengujian emisi kendaraan 

bermotor sebesar 98 %  

d. Nilai Output didapat dari tabel capaian kegiatan yaitu 100 

%, dikatakan 100 % dikarenakan kegiatan telah berjalan. 

Efektivitas 

Nilai Efektivitas 

Hasil uji reabilitas untuk Program Pengendalian 

Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan, dengan kegiatan 

Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor, menghasilkan nilai 

Cronbach’s Alpha Coeffisien sebesar 0.933 > 0.60. 

                    Tabel 4.4 
     Hasil Uji Reliabilitas Data Kuesioner Kegiatan 

Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan 
Lingkungan 

 
 

 
 
 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.933 .935 5 
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                                                  (Sumber : Pengolahan Data Menggunakan SPSS 17.0  
 
 

Dari data tersebut dapat ditentukan interval kepuasan untuk 

kemudian digunakan dalam mengetahui tingkat kepuasan 

masyarakat.  

Interval  = (IK maks – IKmin) : 5  

Ikmaks = PP x R x EXmaks  

= 5 x 100 x 5  

= 2500 

Ikmin = PP x R x EXmin  

= 5 x 100 x 1  

= 500  

Interval  = (2500 – 500) : 5  

= 400 

 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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                             Indeks Kepuasan Masyarakat Program                  
                              Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan   

                         Lingkungan 
 

Interval Kategori 
500 – 900 Tidak Puas 

900 – 1300 Kurang Puas 
1300 – 1700 Cukup Puas 
1700 – 2100 Puas 
2100 – 2500 Sangat Puas 

                     (Sumber : Pengolahan Data) 

Adapun indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari 

penyebaran kuesioner adalah 1661, yang berarti berada pada 

kategori cukup puas. Maka untuk mengetahui persentase 

pencapaian outcome, dapat ditentukan dengan rumus : 

                                                                  IKM 
Nilai Outcome = (           ) x 100 % 

                       Ikmaks 
                                      1661 
                           = (   ) x 100 % 
                                  2500 
                                 = 66,44 % 
 

Setelah nilai outcome kita ketahui, maka selanjutnya nilai 

efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan : 

                             Outcome 
Nilai Efektivitas =      x 100 % 

                                Output 
    
                              66,44 
                           =   x 100 % 
                               100 
  
                           = 66,44 % 

 
Angka 66,44 % ini menunjukkan bahwa program Pengendalian 

Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan, dengan kegiatan 
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Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor belum terlaksana secara 

efektif. Hal ini berarti bahwa program yang dilaksanakan 

pemerintah belum memuaskan masyarakat secara maksimal. 

 

Hasil dan Pembahasan Untuk Pengukuran Kinerja Melalui 

Pendekatan Value For Money 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa program-

program yang telah dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang sudah efisien. Untuk Program Peningkatan Kualitas dan 

Akses Informasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan Pembinaan Sekolah 

Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA), dana yang dianggarkan sebesar 

Rp. 169.922.000 dimana dalam pelaksanaannya, dengan output yang 

maksimal 96 %, BLH menghabiskan dananya sebesar Rp. 162.712.000. 

Dapat dikatakan, Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dapat 

mengefisiensikan anggarannya dengan baik, hal ini terlihat dari nilai 

efisiensi hingga 96 %.  

Untuk program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan 

Lingkungan, dengan kegiatan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor, 

Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang menganggarkan dana 

sebesar Rp. 90.835.000, dengan dana yang direalisasi sebesar Rp. 

90.529.298 dari yang dianggarkan, dan output yang dihasilkan maksimal 

98 %, maka badan Lingkungan Hidup dapat dikatakan sangat efisien 

dengan persentase perbandingan input dan outputnya 98 %.  
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Adapun hasil ringkas pengukuran nilai efektivitas, memperlihatkan 

bahwa program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA, dengan 

kegiatan Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA) 

menunjukkan hasil tingkat efektivitas sebesar 83,44 %. Hal ini berarti 

bahwa program yang dilaksanakan pemerintah sudah memuaskan 

masyarakat. 

Adapun Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan 

Lingkungan, dengan kegiatan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor 

menunjukkan hasil tingkat efektivitas sebesar 66,44 %, dan 

memperlihatkan hasil yang kurang efektif menurut skala likert, karena 

program tersebut belum dapat memuaskan masyarakat secara maksimal.  

Dari pembahasan di atas, maka hasil ringkas yang dapat penulis 

simpulkan sebagai berikut : 

Tabel 4.9 
Hasil Pengukuran 

 
Efisiensi 

No Kegiatan Pencapaian Ket 

1 

Program Peningkatan Kualitas dan 
Akses Informasi Sumber Daya Alam. 

Kegiatan Pembinaan Sekolah 
Berwawasan Lingkungan 

(ADIWIYATA) 

96 % Sangat 
Efisien 

2 

Program Pengendalian Pencemaran dan 
Pengrusakan Lingkungan. 

Kegiatan Pengujian Emisi Kendaraan 
Bermotor 

98 % Sangat 
Efisien 

Ekonomis 
No Kegiatan Pencapaian Ket 
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1 

Program Peningkatan Kualitas dan 
Akses Informasi Sumber Daya Alam. 

Kegiatan Pembinaan Sekolah 
Berwawasan Lingkungan 

(ADIWIYATA) 

96 % Sangat 
Ekonomis 

2 

Program Pengendalian Pencemaran dan 
Pengrusakan Lingkungan. 

Kegiatan Pengujian Emisi Kendaraan 
Bermotor 

98 % Sangat 
Ekonomis 

Efektivitas 
No Kegiatan Pencapaian Ket 

1 

Program Peningkatan Kualitas dan 
Akses Informasi Sumber Daya Alam. 

Kegiatan Pembinaan Sekolah 
Berwawasan Lingkungan 

(ADIWIYATA) 

76 % Efektif 

2 

Program Pengendalian Pencemaran dan 
Pengrusakan Lingkungan. 

Kegiatan Pengujian Emisi Kendaraan 
Bermotor 

60 % Kurang 
Efektif 

(Sumber : Pengolahan Data oleh Peneliti) 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, penulis menyimpulkan pengukuran kinerja keuangan 

menggunakan pendekatan Value for Money pada Badan Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang telah sesuai dengan Value For Money  

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut :  

a. Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan merata di setiap 

daerah, dan terus memberikan kenyamanan bagi masyarakat, karena 

pentingnya faktor kesehatan lingkungan bagi generasi penerus bangsa.  


