
 
 

ANALISIS  KINERJA KEUANGAN PADA KEGIATAN DINAS SOSIAL 
KABUPATEN BINTAN DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP 

VALUE FOR MONEY 

WIRYAWAN WIRA 

100462201174 

 
 

 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 
Tanjungpinang 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja 

Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bintan melalui pengukuran value for money. 

Dalam penelitian ini, pengukuran 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 Kabupaten Bintan. Jumlah kuesioner 100 

eksemplar, yang kemudian diuji validitas dan reabilitas guna mengukur keandalan 

data.  

Hasil penelitian ini menunjukkan untuk tingkat ekonomi dan efisiensi telah 

tercapai, Dinas Sosial Kabupaten Bintan dapat mencapai hasil yang sangat efesien 

dan ekonomis. Namun, tingkat efektivitas program masih kurang sehingga dapat 

disimpulkan efektivitas dari program – program yang langsung menyentuh 

kemasyarakat belum maksimal. 



 
 

Pendahuluan 

Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009  tentang Kesejahteraan 

Sosial bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat 

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya 

terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah 

dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar 

setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu sejalan dengan upaya 

mewujudkan amanah Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tersebut, maka 

pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial diserahkan kepada Dinas 

Sosial yang dibentuk berdasarkan PERDA Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kelola Kabupaten Bintan. 

Pentingnya pembangunan kesejahteraan sosial yang dimandatkan kepada 

Dinas Sosial Kabupaten Bintan  dapat diselenggarakan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya demi tercapainya kesejahteraan  masyarakat di Kabupaten Bintan. 

Termasuk kesiapannya dalam mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan. 

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah dalam hal ini 

Dinas Sosial Kabupaten Bintan adalah dengan melihat kinerja keuangannya 

melalui analisis Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012.  

Dinas Sosial Kabupaten Bintan tahun 2012 mendapat alokasi anggaran 

sebesar Rp. 4.464.569.931,- yang mana diperuntukan untuk 2 (dua) alokasi 



 
 

belanja yaitu belanja tidak langsung sebesar                                 Rp. 

1.857.529.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 2.579.764.931,-.  

Dengan program – program yang telah tersusun tersebut diharapkan 

adanya penilaian kinerja terhadap realisasi dari program tersebut. Dimana 

pelaksanaannya telah dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Dinas 

Sosial Kabupaten Bintan memiliki kegiatan yang langsung menyentuh kepada 

masyarakat yang mana alokasi belanjanya sebesar Rp.1.917.980.000,- atau  ± 74% 

dari anggaran yang tersedia untuk belanja langsung, sehingga keberhasilan dari 

program kegiatannya adalah kepuasan dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan 

latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian 

“Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bintan 

Dengan Menggunakan Konsep Value For Money”  

Rumusan masalah 

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bintan  

terutama terhadap 4 (empat) program yang langsung berhubungan dengan 

masyarakat tersebut menggunakan pengukuran Value For Money , maka penulis 

merumuskan masalah : 

1. Apakah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,  Program 

Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin,  

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS, Program Mitigasi Bencana 

dan keseluruhan Program diDinas Sosial Kabupaten Bintan telah berjalan 

secara ekonomis, jika diukur dengan konsep Value For Money ? 

2. Apakah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,  Program 

Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin,  



 
 

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS, Program Mitigasi Bencana 

dan keseluruhan Program diDinas Sosial Kabupaten Bintan tekah berjalan 

secara efesiensi, jika diukur dengan konsep Value For Money ? 

3. Apakah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,  Program 

Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin,  

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS, Program Mitigasi Bencana 

dan keseluruhan Program diDinas Sosial Kabupaten Bintan tekah berjalan 

secara efektifitas, jika diukur dengan konsep Value For Money ? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan Dinas 

Sosial Kabupaten Bintan khususnya terhadap 4 (empat) program kinerja ;                      

(1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, (2) Program 

Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin, (3) 

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya, (4) Program 

Mitigasi Bencana (5)  Keempat Program di Dinas Sosial Kabupaten  Bintan 

apakah telah memenuhi kaedah dari konsep Value For Money. 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan 

manfaat yang berarti yaitu : 

1. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan referensi dalam 

bidang ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik mengenai 

penatausahaan keuangan 

2. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam bidang penatausahaan 

keuangan 



 
 

3. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bintan 

khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bintan diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pikiran di dalam sistem keuangan daerah serta implementasi 

penatausahaan keuangan daerah. 

Tinjauan Pustaka 

Kinerja 

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program 

/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. 

Secara umum kinerja merupakan prestasi yang ingin dicapai oleh organisasi 

dalam periode tertentu. Pengukuran / penilaian kinerja merupakan proses 

mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian 

misi (mission accomplishment) melalui hasil – hasil yang ditampilkan berupa 

produk, jasa, ataupun suatu proses (Larry D.Stout, 1993). Dengan demikian, 

penerapan indikator kinerja membutuhkan artikulasi misi, tujuan, sasaran dan 

hasil propgram yang bisa diukur dan memiliki kejelasan akan manfaatnya. Tujuan 

dan sasaran biasanya ditetapkan menurut hasil atau outcome dari setiap program 

yang dilaksanakan. Manfaat skema indikator kinerja dapat dipertimbangkan 

menjadi enam macam :  

1. Kejelasan tujuan organisasi 

2. Mengembangkan persetujuan pengukuran aktifitas 

3. Keuntungan proses produksi harus dipahami lebih jelas 

4. Tersediaanya pembandingan kinerja dari organisasi yang berbeda 

5. Tersedianya fasilitas setting of target untuk penilaian organisasi dan 

individual manager sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi. 



 
 

Pengukuran Kinerja  

Setelah dilakukannya operasionalisasi anggaran maka yang akan dilakukan 

kemudian adalah pengukuran kinerja dimana untuk menilai prestasi yang telah 

dicapai dalam unit organisasi yang dipimpin. Pengukuran kinerja sangat penting 

untuk melihat akuntabilitas organisasi tersebut.  Mondy & Noe (1990: 382) 

mendefinisikan penilaian prestasi kerja sebagai: “Suatu sistem yang bersifat 

formal yang dilakukan secara periodik untuk mereview dan mengevaluasi kinerja 

pegawai”. Sedangkan Irawan (1997: 188) berpendapat bahwa penilaian prestasi 

kerja adalah ”Suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja 

pegawai dengan serangkaian tolok ukur tertentu yang obyektif dan berkaitan 

langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala”. Sementara itu 

Levinson seperti dikutip oleh Marwansyah dan Mukaram (1999: 103) mengatakan 

bahwa “Penilaian unjuk kerja adalah uraian sistematik tentang kekuatan/kelebihan 

dan kelemahan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang atau sebuah 

kelompok”.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja 

memberikan banyak tujuan, yang hasilnya memberikan manfaat kepada pegawai 

bersangkutan dan organisasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja 

adalah penghargaan /apresiasi terhadap kinerja pegawai. 

Menurut (Mardiasmo, 2002),  tujuan pengukuran kinerja : 

1. Untuk mengkomunikasi strategi secara lebih baik (top down dan buttom up) ; 

2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang 

sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi ; 



 
 

3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan 

bawah serta motivasi untuk mencapai goal congruence ; dan 

4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan 

kemampuan kolektif yang rasional. 

Manfaat pengukuran kinerja : 

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai 

kinerja manajemen.  

2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan 

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif 

untuk memperbaiki kinerja 

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and 

punishment) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai 

dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 

5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 

memperbaiki kinerja organisasi. 

6. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelangggan sudah terpenuhi 

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah 

8. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, dan 

9. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

 

 



 
 

Indikator Kinerja 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran 

(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts), Bastian 

(2006: 267). Dimana indra menjelaskan : 

1. Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator 

ini dapat berupa dana, sum,ber daya manusia, informasi, 

kebijaksanaan/peraturan perudangn – undangan, dan sebagainya. 

2. Indikator keluaran (outputs) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung 

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisil dan non fisik. 

3. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) 

4. Indikator manfaat (benefits) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan 

akhir dari pelaksanaan kegiatan. 

5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negative terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang 

telah ditetapkan. 

Value For Money 

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). Efisiensi merupakan hal terpenting di antara ketiga hal tersebut. 

Suatu organisasi dirasa semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di 

atas satu. Semakin besar angkanya, semakin tinggi tingkat efisiensinya. 

Secara absolute, rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja 

perusahaan. Namun, berbagai program di dua perusahaan dalam industri yang 

sama, dapat diperbandingkan tingkat efisiensinya. Apabila rasionya lebih 

besar dari satu dan dibandingkan dengan hasil rasio program yang sama di 

perusahaan lain, maka program tersebut bisa disebut lebih efisien (Bastian 

2006 : 208).  

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, 

merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektifitas menunjukkan 

kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan.Dalam rangka mencapai 

tujuan, organisasi sektor public sering kali tidak memperhatikan biaya yang 

dikeluarkan. Hal seperti ini bisa terjadi apabila efesiensi biaya bukan 

merupakan bagian dari indikator hasil. (Bastian : 2006) 



 
 

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

dibeli pada kualitas yang diinginkan pada harga terbaik yang dimungkinkan.  

Indikator ekonomi merupakan indikator tentang penggunaan input Ekonomi 

terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir 

input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang 

boros dan tidak produktif (Bastian 2006 : 77).  

 Dapat disimpulkan bahwa tiga indikator prestasi organisasi sektor publik 

akan dirinci sebagai berikut : ekonomi itu mengenai input, efisien tentang input 

dan output, dan efektifitas berhubungan dengan output dan outcome. 

Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja memerlukan hal – hal 

sebagai berikut (Mardiasmo. 2002) : 

1. Sistem perencanaan dan pengendalian 

2. Spesifikasi teknis dan standarisasi 

3. Kompetensi teknis dan profesionalisme 

4. Mekanisme ekonomi dan meknisme pasar 

5. Meknisme sumber daya manusia 

Pengukuran Value For Money 

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini 

adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas public. 

Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban 

mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam 

pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan 

sumber daya dalam arti penggunaanya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan 



 
 

(maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam 

arti mencapai tujuan dan sasaran.  

2.3  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COST 

 

Menurut Mardiasmo (Mei, 2006), Tuntutan baru muncul agar organisasi 

sektor publik memperhatikan Value For Money yang mempertimbangkan input, 

output, dan outcome secara bersama-sama. Value For Money menjelaskan 

hubungan yang sangat erat antara sumber daya dan manfaat ataupun hasil yang 

disampaikan melalui proses yang mengubah input melalui aktivitas kegiatan 

menjadi output yang diperlukan untuk memicu hasil (outcome) yang baik. Dengan 

melihat hal tersebut diatas maka penulis akan mencoba mengukur seberapa besar 

rasio ekonomi, efisien, dan efektifnya Dinas Sosial Kabupaten Bintan? 

OUTCOME 

OUTPUT 

AKTIVITAS 

INPUT 

EKONOMI 

EFISIENSI 

EFEKTIVITAS 



 
 

Metode Penelitian 

Metode Pengumpula Data 

1. Field Research yaitu langsung pada objek penelitian yaitu Dinas Sosial 

Kabupaten Bintan dengan kuisioner dengan pihak yang terkait dengan 

objek penelitian. 

2. Library Research yaitu pengambilan data melalui buku – buku yang 

berkaitan dengan topik penelitian 

3. Melalui jaringan internet atau website yang dapat memberikan informasi 

seberhubungan dengan penelitian ini. 

Jenis dan Sumber Data 

1. Data kuantitatif yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Pertanggungjawaban Belanja Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2012 

serta data pendukung lainnya. 

2. Data kualitatif yaitu yang diperoleh melalui kuisioner yang diberikan 

kepada pihak – pihak yang terkait dengan penggunaan anggaran Dinas 

Sosial Kabupaten Bintan 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan gejala / satuan yang ingin diteliti (Dian 

Annisa : 2011, dalam Bambang Prasetyo & Lina Miftahul Jannah, 2010:119). 

Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi penerima bantuan langsung sosial 

masyarakat dari Dinas Sosial Kabupaten Bintan. Jumlah populasi sebanyak 240. 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode slovin (Sekaran :2006) dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

 



 
 

  N 
 n = ----------    n  = Ukuran sampel 
        1 + Ne² 
   
     
         240 
 n = ----------   N = Ukuran populasi 
        1 + 240 (0.10)² 
 
          240 
 n = ----------   e = Batas ketelitian yang digunakan 
        1 + 2.4 
           
  
          240 
 n = ---------- 
          3.4 
       
    = 70, 58 
 
 
Metode Analisis 

Metode analisis dalam penelitian ini adalah Deskriptive Kuantitative 

Analysis Method. Setelah pengumpulan data hasil – hasil dari angka tersebut akan 

diproses dengan cara mengklasifikasikan serta dianalisis. 

Menurut Mardiasmo (2002 :4) langkah – langkah dalam pengukur Value For 

Money adalah : 

1. Ekonomi 

 Pengukuran ekonomi berkaintan dengan pemerolehan input dengan 

kualitas tertentu dengan harga terendah. Hal ini dapat diketahui dengan 

membandingkan program sejenis dengan organisasi lain dan biaya yang 

dikeluarkan dengan anggaran yang telah disetujui (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 



 
 

organisasi sejenis, maka penulis hanya akan membandingkan biaya yang 

dikeluarkan (input) dengan anggaran yang telah disetujui. 

Rasio Ekonomi = 
%Input 

X 100% 
%Biaya Input 

2. Efesiensi 

 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. 

Rasio Efesiensi = 
%Output 

X 100% 
%Input 

Dimana hasil dari output merupakan persentase perhitungan realisasi fisik 

dilapangan dari setiap kegiatan yang ada, sedangkan nilai input merupakan 

persentase antara dana yang digunakan dengan yang dianggarkan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 

2012.  

3. Efektivitas 

 Efektivitas 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 besar biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.  

Rasio Efesiensi = 
%Outcome 

X 100% 
%Output 

   

 

 

 



 
 

 

Tabel 3.1  

Skala Likert 

Penilaian Skor Interval Skala Persentase 

1 2 3 4 

Sangat puas 

Cukup Puas 

Puas 

Kurang Puas 

Tidak Puas 

5 

4 

3 

2 

1 

21 s.d 25 

16 s.d 20 

11 s.d 15 

6 s.d 10 

0 s.d 5 

90 s.d 100 

80 s.d 89.99 

70 s.d 79.99 

60 s.d 69.99 

‹ 59.99 

 

Tabel 3.2  

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 

( IKM ) 

Interval  

500-900 

900-1300 

1300-1700 

1700-2100 

2100-2500 

Kategori  

Tidak puas 

Kurang puas 

Cukup puas 

Puas 

Sangat puas 

 

 

 

 



 
 

Tabel 3.3 

Persentasi Penilaian Efesiensi 

No Persentasi Penilaian 

1 2 3 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

> 90 s.d  

80 s.d 89,99  

70 s.d 79.99 

60 s.d 69.99 

<59.99 

 

Sangat efisien 

Cukup efesien 

Efisien 

Kurang efisien 

Tidak efisien 

Sumber : Diolah berdasarkan Metode Penelitian Kuantitatif ( Bambang Prasetyo, 

dkk, 2010:110) 

Uji Kualitas Data 

Sebelum data dianalisis, perlu dilakukan pengujian kualitas data dari suatu 

kuisioner. Sebab apabila tidak diuji data tidak akan memiliki keandalan dan 

keabsahan. Pengujian ini menggunakan data program SPSS. 

a. Uji Validitas  

Uji validitas ditujukan untuk mengukur seberapa jauh ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2000). Isaac 

dan Michael (1981) menjelaskan bahwa informasi validitas menunjukkan tingkat 

dari kemampuan tes untuk mencapai sasarannya. Pengujian ini menggunakan 

model pendekatan korelasi item-total dikoreksi (corrected item-total correlation). 

Tujuan dari Uji validitas ini untuk mengukur hubungan antara skor item dengan 

total skor.  



 
 

b. Uji Reabilitas  

Reabilitas dari suatu variabel dapat 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.  (Dian Annisa 

: 2011, dalam Bambang Prasetyo & Lina Miftahul Jannah, 2010:119) 

Pembahasan 

Program dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bintan  

Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2012, telah ditetapkan 

sasaran dengan dukungan program dan kegiatan sebagai salah satu strategi 

pencapaian sasaran. dalam mengarahkan pencapaian sasaran secara efektif, maka 

disusunlah program dan kegiatan yang implementasinya diatur melalu 

kebijakan/policy yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Dinas Sosial Kabupaten 

Bintan, dengan rincian program dan kegiatan yang termuat dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tahun 

2012. Program yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  

- Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 

a. Input : Dana 

b. Output : terlaksananya kebutuhan bagi penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) 

c. Outcome : terpenuhinya kebutuhan bagi penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) 

2. Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial Bagi 

Masyarakat Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Bintan  



 
 

- Peningkatan kualitas dan kuantitas perlindungan dan jaminan sosial 

a. Input : Dana 

b. Output : terlaksananya service provider bidang kesehatan dan 

pendidikan 

c. Outcome : terbantunya masyarakat miskin dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar 

3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS di Dinas Sosial 

Kabupaten Bintan  

- Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan kapasitas 

kelembagaan sosial 

a. Input : Dana 

b. Output : terlaksanannya pembinaan KUBE, LKM, RTLH, dan 

Karang Taruna, Orsos serta PSM 

c. Outcome : terwujudnya pembinaan KUBE, LKM, RTLH, dan 

Karang Taruna, Orsos serta PSM 

4. Program Mitigasi Bencana  

- Kesiapsiagaan penanggulangan bencana 

a. Input : Dana 

b. Output : terlaksananya sosialisasi kesiapsiagaan terhadap bencana 

c. Outcome : terwujudnya masyarakat yang tanggap terhadap bencana 

5. Seluruh Program di Dinas Sosial Kabupaten Bintan  

a. Input : Dana 

b. Output : terlaksannya seluruh kegiatan Dinas Sosial Kabupaten 

Bintan  



 
 

c. Outcome : terrealisasinya seluruh kegiatan Dinas Sosial Kabupaten 

Bintan Tahun 2012 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  

a. Nilai Ekonomi 

 

Rasio Ekonomi = 
%Input 

X 100% 
%Biaya Input 

                           = 
83 % 

X 100% 
100 % 

  = 83 % 

b. Nilai Efesiensi 

 

Rasio Efesiensi = 
%Output 

X 100% 
%Input 

                           = 
100 % 

X 100% 
83 % 

  = 120, 48 % 

c. Nilai Efektivitas 

Hasil uji reabilitas untuk Program Pelayanan dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial mendapati nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.690. dengan 

hasil tersebut dapat dikatakan kuesioner cukup reliable, dan apabila digunakan 

utnuk pengukuran kembali akan mendapati hasil yang tidak jauh berbeda. 

 

 



 
 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Reabilitas Data Kuesioner  

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 
Items 

.690 5 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 
Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 

Sumber : Data olahan  
 

Dari data tersebut dapat ditentukan interval kepuasan dan kemudian dapat 

menentukan tingkat kepuasan publik. 

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 

 

 

 



 
 

 Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

adalah 1592, yang berarti berada pada kategori cukup puas. Untuk mengetahui 

persentase pencapaian outcome, dapat ditentukan dengan rumus : 

      IKM 

Nilai outcome = ( ------------------  ) x 100 % 

              Ikmaks 

               1592 

   = ( ------------------  ) x 100 % 

     2500 

   = 63.68 % 

 

Setelah nilai outcome diketahui, selanjutnya dapat dicari nilai efektivitas 

dari program diatas : 

     %Outcome 

Nilai efektivitas =  -------------------------- x 100% 

      % Output  

 

        63.68% 

    =  ------------  x 100 % 

         100% 

    = 63.68 % 

 

Dengan dihasilkannya nilai 63.68% ini, dapat dikatakan bahwa Program 

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial belum terlaksana dengan efektif. 

Dapat disimpulkan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini 

Dinas Sosial Kabupaten Bintan belum dapat memuaskan masyarakat. 

 

 



 
 

Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat 

Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Bintan  

a. Nilai Ekonomi 

Rasio Ekonomi = 
%Input 

X 100% 
%Biaya Input 

                           = 
91.06 % 

X 100% 
100 % 

  = 91.06 % 

b. Nilai Efesiensi 

Rasio Efesiensi = 
%Output 

X 100% 
%Input 

                           = 
100 % 

X 100% 
91.06 % 

  = 109.82 % 

a. Nilai Efektivitas 

 Hasil uji reabilitas untuk Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan 

Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin mendapati nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0.707.  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Reabilitas Data Kuesioner  

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.707 5 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

Sumber : data olahan 



 
 

 Dari data tersebut dapat ditentukan interval kepuasan dan kemudian dapat 

menentukan tingkat kepuasan publik. 

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 

 Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

adalah 1560, yang berarti berada pada kategori cukup puas. Untuk mengetahui 

persentase pencapaian outcome, dapat ditentukan dengan rumus : 

 

      IKM 

Nilai outcome = ( ------------------  ) x 100 % 

              Ikmaks 

               1560 

   = ( ------------------  ) x 100 % 

     2500 

   = 62.4 % 

 

Setelah nilai outcome diketahui, selanjutnya dapat dicari nilai efektivitas 

dari program diatas : 

      

 



 
 

     %Outcome 

Nilai efektivitas =  -------------------------- x 100% 

       %Output  

 

        62.4% 

    =  ------------  x 100 % 

         100% 

    = 62.4 % 

 

 Nilai 62.4%  ini menunjukan bahwa Program Pemenuhan Pelayanan Dasar 

dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin belum efektif, karena belum dapat 

memuaskan masyarakat secara maksimal. 

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS di Dinas Sosial 

Kabupaten Bintan 

a. Nilai Ekonomi 

Rasio Ekonomi = 
%Input 

X 100% 
%Biaya Input 

                           = 
98.09 % 

X 100% 
100 % 

  = 98.09 % 

b. Nilai Efesiensi 

Rasio Efesiensi = 
%Output 

X 100% 
%Input 

                           = 
100 % 

X 100% 
98.09 % 

  = 101.94 % 

 

 



 
 

c. Nilai Efektivitas 

 Hasil uji reabilitas untuk Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan 

PMKS mendapati nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.624.  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reabilitas Data Kuesioner 

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KATdan PMKS 

 Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.624 5 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

Sumber : Data olahan 

 Dari data tersebut dapat ditentukan interval kepuasan dan kemudian dapat 

menentukan tingkat kepuasan publik. 

 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 



 
 

 Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

adalah 1557, yang berarti berada pada kategori cukup puas. Untuk mengetahui 

persentase pencapaian outcome, dapat ditentukan dengan rumus : 

      IKM 

Nilai outcome = ( ------------------  ) x 100 % 

              Ikmaks 

               1557 

   = ( ------------------  ) x 100 % 

     2500 

   = 62.28 % 

 Setelah nilai outcome diketahui, selanjutnya dapat dicari nilai efektivitas 

dari program diatas : 

     %Outcome 

Nilai efektivitas =  -------------------------- x 100% 
    %Output  
 

        62.28% 
    =  --------  x 100 % 
         100% 
    = 62.28 % 
 
 Nilai 62.28% ini menunjukan bahwa Program Pemberdayaan Fakir 

Miskin, KAT dan PMKS belum terlaksana secara efektif, sehingga program 

belum dapat memuaskan masyarakat secara maksimal. 

Program Mitigasi Bencana 

a. Nilai Ekonomi 

Rasio Ekonomi = 
%Input 

X 100% 
%Biaya Input 

                           = 
 95.77 % 

X 100% 
100 % 

  = 95.77 % 



 
 

b. Nilai Efesiensi 

Rasio Efesiensi = 
%Output 

X 100% 
%Input 

                           = 
100 % 

X 100% 
95.77 % 

  = 104.42 % 

c. Nilai Efektivitas 

 Hasil uji reabilitas untuk Program Mitigasi bencana mendapati nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0.650.  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reabilitas Data Kuesioner 

Program Mitigasi Bencana 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.650 5 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

Sumber : Data olahan 

 Dari data tersebut dapat ditentukan interval kepuasan dan kemudian dapat 

menentukan tingkat kepuasan publik. 

 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 

 Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

adalah 1541, yang berarti berada pada kategori cukup puas. Untuk mengetahui 

persentase pencapaian outcome, dapat ditentukan dengan rumus :  

    IKM 

Nilai outcome = ( ------------------  ) x 100 % 

              Ikmaks 

               1541 

   = ( ------------------  ) x 100 % 

     2500 

   = 61.64 % 

 Setelah nilai outcome diketahui, selanjutnya dapat dicari nilai efektivitas 

dari program diatas : 

     %Outcome 

Nilai efektivitas =  -------------------------- x 100% 
    %Output  
 

     61.64% 
    =  --------  x 100 % 
         100% 
    = 61.64 % 
 

Dengan dihasilkannya nilai 61.64% ini, dapat dikatakan bahwa Program 

Mitigasi Bencana belum terlaksana dengan efektif. Sehingga program yang 

dianggaran oleh pemerintah tersebut belum dapat memuaskan masyarakat. 

 

 



 
 

Keseluruhan Program Dinas Sosial Kabupaten Bintan yang menyentuh 

kemasyarakat 

a. Nilai Ekonomi 

Rasio Ekonomi = 
%Input 

X 100% 
%Biaya Input 

                           = 
 91.21 % 

X 100% 
100 % 

  = 91.21 % 

b. Nilai Efesiensi 

Rasio Efesiensi = 
%Output 

X 100% 
%Input 

                           = 
100 % 

X 100% 
91.21 % 

  = 109.64 % 

Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari penyebaran seluruh kuesioner 

adalah 1563, yang berarti berada pada kategori cukup puas. Untuk mengetahui 

persentase pencapaian outcome, dapat ditentukan dengan rumus :  

    IKM 

Nilai outcome = ( ------------------  ) x 100 % 

              Ikmaks 

               1563 

   = ( ------------------  ) x 100 % 

     2500 

   = 62.52 % 

 Setelah nilai outcome diketahui, selanjutnya dapat dicari nilai efektivitas 
dari program diatas : 
     %Outcome 

Nilai efektivitas =  -------------------------- x 100% 

    %Output  



 
 

      62.52% 

    =  --------  x 100 % 

         100% 

    = 62.52 % 

 

Dengan dihasilkannya nilai 62.52% ini, dapat dikatakan bahwa keempat 

Program yang langsung menyentuh kemasyarakat belum terlaksana dengan 

efektif. Sehingga program yang dianggaran oleh pemerintah tersebut belum dapat 

memuaskan masyarakat secara keseluruhan. 

Hasil 

Dari hasil perhitungan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Program                    

– Program yang telah dilaksanakan Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial 

Kabupaten Bintan yang langsung menyentuh kemasyarakat sudah ekonomis dan 

efesien. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial memiliki 

anggaran sebesar Rp. 245.280.000,- realisasi sebesar Rp.207.288.349,- dapat 

menghemat anggaran sebesar Rp. 37.991.651,- , dengan pencapaian nilai 

ekonomis 83 % dan nilai efesiensi 120.48%. Program Pemenuhan Pelayanan 

Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin anggaran Rp. 98.500.000,- 

dengan realisasi sebesar Rp. 89.689.400,- sehingga dapat menghemat anggaran 

sebesar Rp. 8.810.600,- dengan nilai ekonomis 91.06 % dan nilai efesiensi 

mencapai 109.82%. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 

anggaran sebesar Rp. 1.384.700.000,- realisasi sebesar Rp. 1.344.064.301,- 

dengan nilai ekonomis 98.09 % dan  nilai efesiensi 101.94% yang mana dapat 

menghemat anggaran sebesar Rp. 40.635.699,-.  



 
 

Program mitigasi bencana dengan anggaran Rp. 45.500.000,- dengan 

realisasi sebesar Rp. 43.573.900,- yang mana dapat menghemat anggaran sebesar 

Rp. 1.926.100,- dengan mencapai nilai ekonomis 95.77 dan nilai efesiensi 

104.42%. Bila digabungkan seluruh anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bintan 

untuk belanja langsung sebesar Rp. 2.579.764.931,-, terealisasi sebesar Rp. 

2.380.209.977,- didapati bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bintan telah menghemat 

anggaran sebesar Rp. 199.554.954,- dengan mencapai nilai ekonomis 91.21 % dan 

nilai efesiensi sebesar109.64 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial 

Kabupaten Bintan telah melaksanakan kinerja dengan sangat efesien dan 

ekonomis. 

Hasil ringkasan pengukuran nilai efektifitas didapati keempat Program 

Dinas Sosial Kabupaten Bintan yang langsung menyentuh kemasyarakat yaitu 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial menghasilkan nilai 

efektivitas sebesar 63.68 %, Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan 

Sosial bagi Masyarakat Miskin 62,4 %, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 

KAT dan PMKS 62.28 %, Program Mitigasi Bencana 61,64 %, serta keseluruhan 

dari program tersebut diatas memiliki nilai rata – rata efektifitas sebesar 62.52%.  

Dengan dihasilkannya nilai efektifitas tersebut dapat diambilk kesimpulan bahwa 

program yang dilaksanakan Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten 

Bintan belum dapat memuaskan masyarakat secara maksimal.  

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Kabupaten 

Bintan dengan Konsep Value For Money, sehingga dapat disimpulkan : 



 
 

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan dan Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan didapati bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten 

Bintan telah melaksanakan kinerjanya secara ekonomis sesuai dengan 

Standar Pelayanan Minimum Dinas Sosial Kabupaten Bintan. 

2. Pengukuran nilai efesiensi pada seluruh program Dinas Sosial Kabupaten 

Bintan menunjukkan hasil yang sangat efisien atau sangat baik. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil output yang telah diteliti oleh penulis, dimana Dinas 

Sosial Kabupaten Bintan mampu menghasilkan output yang maksimal 

dengan input yang minimal. 

3. Hasil pengukuran efektivitas menunjukkan Dinas Sosial Kabupaten Bintan 

belum mencapai hasil yang maksimal. Ini terbukti dengan hasil penelitian 

kepada 4 (empat) program Dinas Sosial Kabupaten Bintan yang langsung 

dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, dapat disimpulkan beberapa saran 

antara lain : 

1. Dinas Sosial Kabupaten Bintan dapat menyempurnakan aspek 

perencanaan kegiatan yang dilandasi oleh kebutuhan nyata masyarakat 

dengan ditunjang data yang akurat. 

2. Berusaha terus dalam memenuhi target penyelesaian kinerja keuangan 

yang didasari oleh tingkat ekonomi, pencapaian efesiensi dan peningkatan 

efektivitas sehingga kepuasan masyarakat dapat tercapai. 



 
 

3. Mempertahankan hubungan internal dengan Bidang Keuangan agar 

kedepannya diperoleh sinkronisasi program dan anggaran yang lebih 

mencerminkan pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi. 

4. Melaksanakan sosialisasi akan pentingnya kelembagaan Dinas dalam 

rangka memacu pembangunan bidang kesejahteraan sosial. 

5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan 

pembangunan kesejahteraan sosial sehingga terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual dan sosial warga Negara yang sesuai dengan amanat 

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009  tentang Kesejahteraan Sosial 
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