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Abstrak — Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan 

mengukur tingkat nilai ekonomis, dan efisiensi realisasi 
anggaran biaya operasional dengan menggunakan 

pengukuran Value for Money berdasarkan indikator 
alokasi biaya yaitu mengukur tingkat nilai ekonomis dan 

efisiensi realisasi anggaran biaya operasional sekolah, 
dan untuk mengetahui latarbelakang hasil pencapaian 

pengukuran nilai ekonomis dan efisiensi realisasi 
anggaran biaya operasional tersebut. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan studi kasus 
pada Sekolah SMP St. Lusia Doloksanggul. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi, 
wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa realiasi anggaran biaya 
operasional SMP St. Lusia Doloksanggul pada tahun 

2016-2017 memiliki tingkat nilai ekonomis dibawah 
100% yang berarti pelaksanaan realisasi anggaran biaya 

operasional adalah ekonomis dengan catatan bahwa 
pada saat realisasi anggaran terjadi subsidi silang antara 

item anggaran biaya, dan tingkat nilai Efisiensi  dibawah 
100% yang berarti realisasi anggaran biaya operasional 

adalah efisien atau berdaya guna untuk mencapai tujuan 
Sekolah, dan dari hasil penelusuran di lapangan 

diketahui bahwa prosedur anggaran yang baik, usaha 
pengendalian internal terhadap pengadaan, penggunaan 
dan pemeliharaan sumber daya sekolah yang maksimal, 

dan pengawasan terhadap validitas bukti bayar telah 
ikut menciptakan tercapainya realisasi anggaran biaya 

operasional yang ekonomis dan efisien. 

Kata Kunci — Ekonomis, efisiensi, realisasi anggaran, 

biaya operasional 

I. PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia melalui Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK), sektor pendidikan disebut 
sebagai organisasi nirlaba karena bertujuan untuk 
pelayanan sosial dan bukan untuk mencari keuntungan. 

Sekolah sebagai implementasi dari sektor pendidikan 
formal, merupakan sebuah badan usaha yang diakui 
keberadaannya, dan karena itu sekolah harus memiliki 

manajemen dan pertanggungjawaban yang jelas atas 
keuangan dan operasional sekolah yang diselenggarakan. 
Penyelenggaraan pendidikan untuk kemajuan bangsa 

memerlukan biaya paling tidak memenuhi pembiayaan 
untuk memberikan standar pelayanan. Biaya pendidikan 
merupakan komponen sangat penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan (Sri, Bambang, Ahmad, 2018). 
Manajemen serta pertanggungjawaban atas keuangan 

dan operasional sekolah merupakan wewenang yayasan 

atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan 
tersebut. Kepala sekolah sebagai penanggungjawab unit 
pada setiap awal tahun pelajaran, wajib mengajukan 
anggaran tahunan, termasuk didalamnya adalah anggaran 

biaya operasional sekolah kepada yayasan atau pihak yang 

berwewenang. Anggaran biaya operasional yang diajukan 
tersebut bersifat estimasi karena anggaran yang diajukan 
hanya merupakan rencana. Karena hanya merupakan suatu 

rencana maka sering terjadi ketidakseimbangan antara 
rencana dan realisasi anggaran.  

Pengukuran realiasasi anggaran perlu untuk 

mengidentifikasi dan mengetahui seberapa ekonomis dan 
efisien kinerja suatu organisasi maupun kinerja masing-
masing fungsi atau unit dalam perealisasian anggaran biaya 
operasionalnya, sehingga secara spesifik hal ini dapat 

membantu manajemen untuk mengidentifikasi penyebab-
penyebab ketidak ekonomisan, inefisiensi dan inefektivitas 
suatu organisasi dan memberikan solusi-solusi tindakan 

konkrit yang perlu dilakukan manajemen (Andreas 
Lako,2004). 

Berdasarkan sifat anggaran yang menyebabkan sering 

terjadi ketidakseimbangan antara anggaran dan realisasi 
anggaran untuk biaya operasional sekolah, dan pentingnya 
pengukuran ekonomis dan efisiensi atas realisasi anggaran  

biaya operasional, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengukuran Ekonomis dan 
Efisiensi Atas Realisasi Anggaran Biaya Operasional”. 

Penelitian akan dilakukan di Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) St. Lusia Doloksanggul Humbahas. 

Mohamad Mahsun (2006:179) mendefenisikan 

ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomis berarti cara 
menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak agar 
diperoleh hasil yang baik, atau disebut juga cost yang paling 

rendah. Efisiensi atau daya guna adalah bertindak dengan 
cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber 
daya ekonomi. Efisiensi diukur dari rasio output dan cost. 

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan sehingga tidak 
dapat dilepaskan dari keterkaitan antara pencapaian tujuan 
dengan output yang dihasilkan. 

IBK Bayangkara (2008) dalam buku audit manajemen 

menjelaskan ekonomisasi, efisiensi dan efektifitas dengan 
kerangka Input-Proses-Output. Ekonomisasi merupakan 
ukuran input yang digunakan dalam berbagai program yang 

dikelola. Maksudnya jika perusahaan mampu memperoleh 
sumber daya yang akan digunakan dalam operasi dengan 
pengorbanan yang paling kecil, yang berarti perusahaan 

telah mampu memperoleh sumber daya tersebut dengan 
cara yang ekonomis. Efisiensi berhubungan dengan kegiatan 
atau operasional yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang 
dimiliki. Efektifitas merupakan ukuran dari output. Siti 
Basariyah (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

organisasi sektor publik penting memperhatikan 
pelaksanaan value for money yaitu ekonomis, efisiensi dan 
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efektifitas dalam menjalankan aktifitasnya sebagai bentuk 

pertanggungjawaban. 
Menurut Mohamad Mahsun (2006) pengukuran tingkat 

ekonomis dapat dilakukan dengan membandingkan 

anggaran pengeluaran dengan realisasi anggaran 
pengeluaran, sehingga dapat diketahui apakah terjadi selisih 
underspending atau overspending. Selisih underspending 
adalah selisih yang terjadi jika pengluaran aktual lebih kecil 

daripada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam 
anggaran, atau bisa dikatakan bahwa sifat dari selisih 
anggaran adalah ekonomis. Sebaliknya, selisih overspending 

adalah selisih yang terjadi jika pengeluaran aktual lebih 
besar dari pada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam 
anggaran, atau sifat dari selisih anggarannya adalah tidak 

ekonomis.Pengukuran tingkat efisiensi dapat juga dilakukan 
dengan membandingkan realisasi biaya operasional dengan 
realisasi pendapatan. Jika diperoleh nilai dibawah 100% 

maka tingkat efisiensi dikatakan baik atau efisien, yang 
artinya pemakaian biaya atau input digunakan secara efisien 
untuk mencapai tujuan. Sebaliknya jika diperoleh nilai diatas 

100% maka tingkat efisiensi dikatakan kurang baik atau 
tidak efisien, yang artinya biaya atau input tidak digunakan 
secara efisien untuk mencapai tujuan. 

Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat nilai 
ekonomis dan efisiensi yaitu (Mohamad Mahsun, 2006) 
Rumus untuk mencari nilai ekonomis yaitu Ekonomis = 

(Realisasi Anggaran Biaya Operasional/Anggaran Biaya 
Operasional) X 100%. Dengan kriteria ekonomis adalah [1] 
jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) maka 

ekonomis, [2] jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 
100%) maka ekonomis berimbang, [3] jika diperoleh nilai 
lebih dari 100% (x > 100%) maka tidak ekonomis.  

Rumus yang digunakan untuk mencari nilai efisiensi 

yaitu Efisiensi = (Realisasi anggaran biaya 
operasional/Realisasi Pendapapan) X 100%. Dengan 
kriteria efisiensi adalah; [1] jika diperoleh nilai kurang dari 

100% (x < 100%) maka efisien, [2] jika diperoleh nilai sama 
dengan 100% (x = 100%) maka efisien berimbang, [3] jika 
diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) maka tidak 

efisien.  
Pengukuran efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya 

suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak 

menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan 
untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor 
publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 
2009: 134). Jadi secara matematis, efektivitas dapat dihitung 
dengan rumus; Efektivitas = (Realisasi Pendapat/Anggaran 

pendapatan) x 100%. Dengan kriteria efektivitas adalah; Jika 
diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efektif; Jika 
diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektivitas 

seimbang; Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti 
efektif. 

Menurut Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan 

(2005) anggaran merupakan alat penting untuk 
perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif 
dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi 
waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban 

yang direncanakan untuk tahun tersebut. Ia juga membagi 
jenis anggaran operasi menjadi dua bagian, yaitu anggaran 

pendapatan dan anggaran biaya operasional. Anggaran 

pendapatan berisi proyeksi jumlah pendapatan yang 
diperkirakan akan diterima dalam tahun bersangkutan. 
Dalam perusahaan manufactur disebut penjualan yaitu 

jumlah unit dikali dengan harga jual, dan di sektor 
pendidikan jumlah siswa dikali dengan tarif SPP.  Anggaran 
pendapatan adalah yang paling penting, tetapi juga 
merupakan elemen yang dipengaruhi oleh ketidak pastian 

paling besar. Dan anggaran biaya operasional berisi 
proyeksi jumlah dana yang akan digunakan untuk 
menjalankan aktivitas operasi. Biaya operasional yang 

dianggarkan tersebut terdiri dari biaya tetap dan biaya 
variabel. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian menggunakan metode deskriptif, dengan 
menggunakan pengukuran Value for Money berdasarkan 
indikator alokasi biaya yaitu mengukur tingkat nilai 

ekonomis dan efisiensi realisasi anggaran biaya operasional 
sekolah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) St. Lusia, 
Doloksanggul Kabupaten Humbahas. 

 
Data yang Diperlukan 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

anggaran biaya operasional tahun 2016-2017 dan Realisasi 
anggaran biaya operasional tahun 2016-2017. 
 

Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah 

dengan wawancara yaitu digunakan untuk mendapatkan 

gambaran umum organisasi, dan informasi tentang yang 
melatar belakangi hasil dari analisis, dokumentasi  yaitu 
teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan 
mempelajari dokumen-dokumen seperti anggaran biaya 

operasional sekolah, laporan realisasi anggaran biaya 
operasional dan data yang terkait lainnya, dan observasi 
atau inspeksi Lapangan yaitu dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi langsung dan melihat kondisi 
obyektif di lapangan. 
 

Teknik Analisis Data 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjawab 

masalah adalah dengan; [1] mengumpulkan dokumen-

dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan 
anggaran biaya operasional sekolah, seperti laporan 
anggaran biaya operasional sekolah, dan laporan realisasi 

anggaran biaya operasional sekolah, [2] mengelompokkan 
biaya-biaya berdasarkan jenis pengeluaran, yaitu (Rohiat, 
2008); [a] kurikulum, [b] kesiswaan, [c] personil atau 

tenaga kerja, [d] sarana dan prasarana, [e] administrasi 
kantor dan umum, dan [f] biaya lain-lain, [3] melakukan 
prosedur analitis dengan menggunakan analisis 

pengukuran value for money. Pengukuran value for money 
adalah pengukuran kinerja berdasarkan indikator alokasi 
biaya (ekonomi dan efisiensi) yaitu mempelajari dan 
membandingkan realisasi anggaran biaya operasional 

dengan anggaran biaya operasional, dan membandingkan 
realisasi biaya atau pengeluaran dengan realisasi 
pendapatan (Mohamad Mahsun, 2006), dan [4] 
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mengkorfirmasi hasil analisis dan mencari tahu alasan 

dibalik hasil analisis tersebut. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis value for money dilakukan dengan terlebih 

dahulu melakukan pengelompokan biaya-biaya berdasarkan 
jenis pengeluaran. Hal ini perlu dilakukan untuk meringkas 
perhitungan anggaran dan realisasi anggaran biaya 
operasional sekolah. Biaya dikelompokkan dalam 6 bagian 

yaitu: 
1) Kurikulum, yaitu segala pengeluaran yang berkaitan 

dengan sejumlah mata pelajaran yang diberikan di 

sekolah yang merupakan kegiatan formal sekolah. 
2) Kesiswaan, yaitu pengeluaran yang berkaitan dengan 

kegiatan kesiswaan, seperti Penerimaan Siswa Baru 

(PSB),  pembinaan (ekstrakurikuler) dan kelulusan. 
3) Personil atau Tenaga Kerja, yaitu semua jenis 

pengeluaran yang ada hubungannya dengan personil 

atau tenaga kerja, seperti gaji, tunjangan dan  
pendidikan guru. 

4) Sarana dan Prasarana, yaitu pengeluaran yang 

berhubungan dengan sarana dan prasarana, mulai dari 
pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan 
penghapusan sarana dan prasarana. 

5) Administrasi kantor dan umum, yaitu pengeluaran yang 
berhubungan  tata usaha perkantoran dan keperluan 
umum, seperti biaya utilitas, penanganan informasi dan 

biaya perjalanan dan rapat kepala sekolah atau organ 
Yayasan. 

6) Biaya lain-lain, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang 

dilakukan sekolah yang tidak ada hubungannya dengan 
kelima kelompok biaya di atas. 
Pengelompokan biaya-biaya ini bila dijumlahkan maka 

jumlah total pengeluaran yang telah dikelompokkan baik itu 

anggaran dan realisasinya harus sama dengan jumlah total 
pengeluaran yang ada di laporan anggaran maupun laporan 
realisasi. Jumlah biaya pada anggaran setelah biaya-biaya 

dikelompokkan tahun 2016-2017 harus sama dengan 
jumlah anggaran biaya operasional pada laporan RAPBS 
tahun 2016 dan 2017 yaitu tahun 2016 sejumlah 

Rp.1.236.471.000 dan tahun 2017 sejumlah 
Rp.1.310.780.000. Demikian juga dengan jumlah biaya pada 
realisasi setelah biaya-biaya dikelompokkan tahun 2016-

2017 harus sama dengan jumlah realisasi biaya operasional 
pada laporan Realisasi RAPBS tahun 2016 dan 2017 yaitu 
tahun 2016 sejumlah Rp.1.045.617.000 dan tahun 2017 

sejumlah Rp.1.091.380.470. 
 

Tingkat Nilai Ekonomis 

Analisis tingkat nilai ekonomis realisasi anggaran biaya 
operasional dilakukan dengan membandingkan realisasi 
anggaran biaya operasional dengan anggaran biaya 

operasional berdasarkan pengelompokan biaya pada tahun 
2016-2017 dikalikan dengan seratus persen (100%). 
Berikut ini adalah hasil analisis tingkat nilai ekonomis 

sekolah pada ringkasan perhitungan anggaran biaya 
operasional dan realisasi biaya operasional SMP St. Lusia 
Doloksanggul untuk tahun 2016-2017: 

 
Tabel 1. 

Tingkat nilai ekonomis realisasi anggaran biaya operasional tahun 

2016 

  

N

o 

  

Uraian 

 

Jumlah Nilai 

Anggaran Realisasi Ekonomis 

(Rp) (Rp) (%) 

  Pengeluaran:       

1 Biaya untuk 

kurikulum 

84,854,000 42,040,200 49.544 

2 Biaya untuk 

kesiswaan 

124,600,000 37,470,900 30.073 

3 Biaya untuk 

Tenagakerja 

464,974,000    

446,147,700  

95.951 

4 Biaya 

Administrasi 

kantor dan 

umum 

     

53,243,000  

     

34,174,700  

64.186 

5 Biaya Sarana 

dan Prasarana 

505,100,000 481,751,500 95.377 

6 Biaya Lain-lain 3,700,000 4,032,000 108.973 

 Jumlah 1,236,471,000 1,045,617,000 84.565 

Sumber: data diolah 

 
Tabel 2. 

Tingkat nilai ekonomis realisasi anggaran biaya operasional tahun 

2017 

  Jumlah Nilai 

No Uraian Anggaran Realisasi Ekonomis 

  (Rp) (Rp) (%) 

  Pengeluaran:       

1 Biaya untuk 

kurikulum 

73,894,000 58,238,500 78.814 

2 Biaya untuk 

kesiswaan 

138,400,000 47,685,000 34.454 

3 Biaya untuk 

Tenagakerja 

   517,016,000     493,826,670  95.515 

4 Biaya 

Administrasi 

kantor dan 

umum 

     65,878,000       42,539,400  64.573 

5 Biaya Sarana 

dan Prasarana 

508,328,000 428,929,900 84.381 

6 Biaya lain-lain 7,264,000 20,161,000 277.547 

 Jumlah Biaya 1,310,780,000 1,091,380,470 83.262 

Sumber: data diolah 

 
Kriteria ekonomis dalam pengukuran value for money 

adalah: 
1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) maka 

ekonomis. 
2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) maka 

ekonomis berimbang. 

3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) maka 
tidak ekonomis. 
Berikut adalah tabel kesimpulan pengukuran tingkat 

nilai ekonomis realisasi anggaran biaya operasional sekolah 
tahun 2016-2017 berdasarkan kriteria ekonomis dalam 
pengukuran value for money di atas. 

 

Tabel 3. 

Kesimpulan pengukuran tingkat nilai ekonomis 

Ekonomis 

Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 

Nilai 

(%) 

Kesimpulan Nilai 

(%) 

Kesimpulan 

Pengeluaran:         

Biaya untuk 

kurikulum 

49.54 <100%= 

ekonomis 

  

78.81  

<100%= 

ekonomis 

Biaya untuk 

kesiswaan 

30.07 <100%= 

ekonomis 

  

34.45  

<100%= 

ekonomis 
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Biaya untuk 

Tenagakerja 

95.95 <100%= 

ekonomis 

   

95.51  

<100%= 

ekonomis 

Biaya 

Administrasi 

kantor dan 

umum 

64.19 <100%= 

ekonomis 

   

64.57  

<100%= 

ekonomis 

Biaya Sarana dan 

Prasarana 

95.38 <100%= 

ekonomis 

  

84.38  

<100%= 

ekonomis 

Biaya Lain-lain 108.9

7 

>100%= tidak 

ekonomis 

277.5

5 

>100%= tidak 

ekonomis 

Jumlah Biaya 84.56 <100%= 

ekonomis 

   

83.26  

<100%= 

ekonomis 

Sumber : data diolah 

 

Dari hasil pengukuran tingkat nilai ekonomis di atas  
dapat diketahui bahwa pada umumnya realisasi anggaran 
biaya operasional sekolah untuk tahun 2016-2017 lebih 

rendah dari anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat 
dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa hampir semua 
kelompok biaya mempunyai tingkat nilai ekonomis dibawah 

100% yang berarti memiliki nilai ekonomis atau dengan kata 
lain memiliki nilai selisih underspending. Berdasarkan hasil 
pengukuran tingkat nilai ekonomis yang dapat dilihat pada 
table 1, tabel 2, dan tabel 3, maka dapat dikatakan bahwa 

pelaksanaan realisasi anggaran biaya operasional SMP St. 
Lusia adalah ekonomis, dengan pengecualian pada biaya 
lain-lain yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih 

tinggi dari anggaran yaitu di atas 100% yang berarti tidak 
ekonomis atau overstanding. 

 

Tingkat Nilai Efisiensi 
Analisis tingkat nilai efisiensi dilakukan dengan 

membandingkan realisasi anggaran biaya operasional 

dengan realisasi anggaran pendapatan berdasarkan 
pengelompokan biaya pada tahun 2016-2017 dikalikan 
dengan seratus persen (100%). Realisasi anggaran biaya 

operasional adalah biaya yang digunakan untuk 
memperoleh pendapatan. Berikut adalah hasil analisis 
tingkat nilai efisiensi realisasi anggaran biaya operasional 

SMP St. Lusia Doloksanggul untuk tahun 2016-2017: 
 

Tabel 4. 

Analisis tingkat nilai efisiensi realisasi anggaran biaya operasional 

2016 

N

N

o 

 

Uraian 
Jumlah Realisasi Nilai 

Efisiensi 

(%) 
Pendapatan 

(Rp) 

Biaya 

(Rp) 

 Total 

Pendapatan 

1,288,221,000   

 Pengeluaran:    

1 Biaya untuk 

kurikulum 

     42,040,200  3.26 

2 Biaya untuk 

kesiswaan 

 37,470,900 2.91 

3 Biaya untuk 

Tenagakerja 

   446,147,700  34.63 

4 Biaya Adm. 

kantor dan 

umum 

     34,174,700  2.65 

5 Biaya Sarana 

dan Prasarana 

   481,751,500  37.40 

6 Biaya lain-lain  4,032,000 0.31 

 Jumlah 1,288,221,000  ,045,617,000  81.17 

Sumber: data diolah 

 

Tabel 5. 

Analisis tingkat nilai efisiensi realisasi anggaran biaya operasional 

2017 

  Jumlah Realisasi Nilai 

No Uraian Pendapatan Biaya Efisiensi 

  (Rp) (Rp) (%) 

 Total 

Pendapatan 

1,407,419,250   

 Pengeluaran:    

1 Biaya untuk 

kurikulum 

 58,238,500 4.14 

2 Biaya untuk 

kesiswaan 

 47,685,000 3.39 

3 Biaya untuk 

Tenagakerja 

 493,826,670 35.09 

4 Biaya Adm. 

kantor & 

umum 

 42,539,400 3.02 

5 Biaya Sarana 

dan Prasarana 

 428,929,900 30.48 

6 Biaya lain-lain  20,161,000 1.43 

 Jumlah 1,407,419,250 1,091,380,470 77.54 

Sumber : data diolah 

 
Kriteria efisiensi dalam pengukuran value for money 

adalah: 

1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) maka 
efisien. 

2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x=100%) maka 

efisien berimbang. 
3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) maka 

tidak efisien. 

Berikut adalah tabel kesimpulan pengukuran efisiensi 
realisasi anggaran biaya operasional sekolah tahun 2016 
dan 2017 berdasarkan kriteria pengukuran efisiensi di atas. 

 

Tabel 6. 

Kesimpulan pengukuran nilai efisiensi  

Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 

(%) Kesimpulan (%) Kesimpulan 

Pengeluaran:         

Biaya untuk 

kurikulum 

3.26 <100%= 

efisien 

  4.14  <100%= 

efisien 

Biaya untuk 

kesiswaan 

2.91 <100%= 

efisien 

  3.39  <100%= 

efisien 

Biaya untuk 

Tenagakerja 

34.63 <100%= 

efisien 

35.09  <100%= 

efisien 

Biaya 

Administrasi 

kantor dan 

umum 

2.65 <100%= 

efisien 

  3.02  <100%= 

efisien 

Biaya Sarana dan 

Prasarana 

37.40 <100%= 

efisien 

30.48  <100%= 

efisien 

Biaya Lain-lain 0.31 <100%= 

efisien 

  1.43  <100%= 

efisien 

Jumlah Biaya 81.17 <100%= 

efisien 

77.54  <100%= 

efisien 

Sumber: data diolah 

 
Dari tabel 4, tabel 5, dan tabel 6, yang di atas dapat 

dilihat bahwa setiap kelompok biaya memiliki nilai dibawah 
100% pada tahun 2016-2017. Nilai efisiensi realisasi 
anggaran SMP St. Lusia pada tahun 2016 adalah 81.17 dan 

nilai efisiensi realisasi anggaran sekolah pada tahun 2017 
adalah 77.54. Dari nilai tersebut maka dapat dikatakan 
bahwa tingkat nilai efisiensi sekolah pada tahun 2016 dan 

2017 adalah efisien atau berdaya guna, yang artinya 
pemakaian biaya digunakan secara efisien untuk mencapai 
tujuan.  
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Dari hasil analisis data untuk pengukuran ekonomis dan 

efisiensi realisasi anggaran biaya operasional diketahui: 
1) Biaya operasional sekolah yang telah dikelompokkan 

dalam 6 bagian sesuai dengan jenis tujuan 

pengeluaran. Total jumlah anggaran biaya operasional 
sekolah setelah dikelompokkan bila dibandingkan 
dengan total jumlah anggaran biaya operasional 
sekolah dalam laporan RAPBS mempunyai nilai yang 

sama.  
2) Pengukuran tingkat nilai ekonomis dengan 

pengukuran value for money berdasarkan alokasi 

biaya, diketahui bahwa pada tahun 2016-2017 realisasi 
anggaran biaya operasional sekolah pada umumnya 
memiliki nilai dibawah 100% yang artinya realisasi 

anggaran adalah ekonomis atau dengan kata lain 
memiliki nilai selisih underspending, kecuali kelompok 
biaya lain-lain yaitu pada tahun 2016 dan 2017. Tahun 

2016 kelompok biaya lain-lain memiliki tingkat nilai 
ekonomis adalah 108,97% (table 1) yang berarti tidak 
ekonomis atau overspending, hal ini terjadi karena 

adanya pengeluaran yang tidak dianggarkan namun 
pada proses perjalanan sekolah harus mengeluarkan 
dana untuk iuaran tak terduga tersebut. Pada Tabel 1 

nomor 2 tahun 2016 dan Tabel 2. nomor 2 tahun 
2017 yaitu kelompok biaya kesiswaan memiliki selisih 
yang cukup tinggi antara anggaran dan realisasi. Biaya 

kesiswaan tahun 2016 yang dianggarkan adalah 
sebesar Rp. 124.600.000 dan yang terealisasi adalah 
Rp.37.470.900 sehingga memiliki selisih Rp. 

110.477.600. Demikian juga dengan biaya kesiswaan 
tahun 2017, biaya kesiswaan yang dianggarkan adalah 
sebesar Rp. 138.400.000 dan yang terealisasi adalah 
Rp.47.685.000 sehingga memiliki selisih Rp. 

90.715.000. Hal ini terjadi karena pada saat kegiatan 
kesiswaan dilaksanakan biaya yang sesungguhnya 
terjadi tidak seluruhnya diambil dari anggaran biaya 

operasional sekolah melainkan dari  dana Biaya 
Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dari 
pemerintah, sehingga pada laporan realisasi anggaran 

biaya kesiswaan sangat rendah.  
Pada Tabel 1 nomor 5 yaitu kelompok biaya sarana 
dan prasarana pada tahun 2016 menunjukkan nilai 

ekonomis sebesar 95.377% dengan selisih anggaran 
lebih anggaran sebesar Rp.23.348.500 
(Rp.505.100.000-Rp.481.751.500). Total dari 

keseluruhan realisasi anggaran biaya operasional 
sekolah adalah ekonomis yaitu tahun 2016 memiliki 
nilai 84.56% dan tahun 2017 memiliki nilai 83.26% 

(Tabel 3.). 
3) Tingkat nilai efisiensi realisasi anggaran biaya 

operasional sekolah pada tahun 2016-2017 memiliki 

nilai di bawah 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa 
tingkat nilai efisiensi realisasi anggaran biaya 
operasional sekolah adalah efisien atau baik yang 

artinya biaya-biaya yang dikeluarkan digunakan secara 
efisien untuk mencapai tujuan. Hal ini dapat dilihat 
pada Tabel 6. dengan perhitungan pada Tabel 4. dan 
Tabel 5. Pada Tabel 6. dapat dilihat bahwa nilai yang 

tertinggi pada tahun 2016 adalah kelompok biaya 

sarana dan prasarana yaitu 37,397% dan tahun 2017 

adalah kelompok biaya tenaga kerja yaitu 35,30%. 
 
Penelusuran Medalam Faktor Pendukung Nilai Realisasi 

Anggaran 
Alasan ekonomis atau tidak ekonomis dan efisien 

atau tidak efisien suatu realisasi anggaran biaya 
operasional dapat ditinjau dari prosedur penyusunan 

anggaran dan prosedur realisasi anggaran yang 
dilakukan, pengendalian internal terhadap objek biaya 
dari realisasi anggaran dan validitas bukti bayar realisasi 

anggaran.  Dari hasil pemeriksaan mendalam atas ketiga 
hal tersebut  dapat diketahui: 
1) Prosedur penyusunan anggaran sekolah yang 

sudah dilakukan di SMP St. Lusia juga telah 
mendukung tercapainya anggaran yang ekonomis 
dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari persiapan 

kepala sekolah dan karyawan untuk memahami 
dan menyusun rencana kerja sekolah selama satu 
tahun kedepan, anggaran disusun berdasarkan 

evaluasi terhadap rencana kerja, pelaksanaan 
rencana kerja dan realisasi anggaran pada tahun 
yang lalu, dan berdasarkan peninjaun terhadap 

harga pasar, dan adanya kontrol dari Yayasan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran 
tahunan sekolah. 

Anggaran yang disusun secara terencana dan 
berdasarkan evaluasi serta melibatkan beberapa 
pihak akan menjadi sarana kontrol yang tepat 

dalam pencapaian rencana kerja dan tujuan 
sekolah yang ekonomis dan efisien. 

2) Prosedur realisasi anggaran telah mendukung 
realisasi anggaran yang ekonomis dan efisien 

karena prosedur realisasi anggaran dapat 
menghindarkan penyelewengan atau penggunaan 
anggaran yang tidak sesuai dengan fungsi dan 

kebutuhannya, dimana hal ini dapat 
mengakibatkan pembengkakan jumlah realisasi 
anggaran biaya, sehingga realisasi anggaran biaya 

bisa menjadi tidak ekonomis dan tidak efisien. 
Prosedur realisasi yang baik tersebut dapat dilihat 
dari realisasi RAPBS menjadi tanggung jawab 

kepala sekolah dibantu oleh bendahara dalam 
merealisasikan anggaran, setiap pengeluaran harus 
melalui dan sepengetahuan kepala sekolah, kepala 

sekolah mewajibkan adanya nota dari setiap 
transaksi pembayaran, kepala sekolah mewajibkan 
setiap penanggung jawab kegiatan yang 

membutuhkan dana yang cukup besar wajib 
membuat proposal atas kegiatan yang akan 
dilaksanakan sebelum dana anggaran dicairkan, 

kemudian membuat laporan alokasi biaya disertai 
dengan nota-nota pembayaran yang terjadi 
setelah kegiatan selesai, dan kepala sekolah 

memeriksa nota pembayaran dan melakukan 
pengecekan terhadap harga pasar.  

3) Pembagian tugas dan tanggung jawab secara 
spesifik pada tiap karyawan menjadi sarana untuk 

mengontrol pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
dari setiap karyawan apakah telah melakukan 
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tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas 

dan fungsinya masing-masing. Pembagian tugas ini 
juga memastikan bahwa tidak ada tenaga yang 
menganggur atau jumlah pegawai yang berlebihan 

di sekolah yang tidak sesuai dengan kebutuhan 
sekolah. 

4) Peralatan sekolah yaitu alat peraga dan perabot 
terpelihara dengan baik dan digunakan sesuai 

dengan fungsi dan waktunya. Hal ini penting untuk 
menekan atau meminimalkan biaya perbaikan, 
penggantian atau penambahan peralatan sekolah. 

5) Fasilitas sekolah yang terdiri dari sarana ruang 
kelas, perpustakaan, ruang komputer, toilet, dan 
laboratorium. Semua fasilitas menunjukkan 

kondisi yang baik dan terawat. Perawatan fasilitas 
dapat menekan anggaran biaya untuk perbaikan. 
Fasilitas juga digunakan sesuai dengan waktu dan 

fungsinya secara maksimal sehingga biaya yang 
dikeluarkan atas keberadaan fasilitas tersebut 
adalah wajar atau tidak menjadi sia-sia. 

Dari hasil penelusuran atau pemeriksaan mendalam 
terhadap tenaga kerja, peralatan dan fasilitas, maka dapat 
dikatakan bahwa pencapaian nilai ekonomis dan efisiensi 

realisasi anggaran biaya operasional sekolah juga didukung 
oleh penggunaan dan pemeliharaan yang maksimal 
terhadap sumber daya yang dimiliki. 

IV. KESIMPULAN 

Pengukuran tingkat nilai ekonomis dan efisiensi realisasi 
anggaran biaya operasional SMP St. Lusia pada tahun 2016-

2017 diketahui bahwa tingkat nilai ekonomis realisasi 
anggaran biaya operasional adalah dibawah 100% yang 
berarti realisasi anggaran lebih rendah dari anggaran yang 
telah ditetapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pelaksanaan realisasi anggaran biaya operasional SMP St. 
Lusia adalah ekonomis dengan catatan bahwa pada 
realisasi anggaran biaya terjadi subsidi silang antara item-

item anggaran biaya operasional Sekolah, dan tingkat nilai 
Efisiensi realisasi anggaran biaya operasional adalah 
dibawah 100%, maka tingkat efisiensi sekolah dapat 

dikatakan efisien atau berdaya guna yang artinya dana 
digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan Sekolah. 

Dari hasil penelusuran atau pemeriksaan mendalam 

diketahui bahwa prosedur penyusunan dan perealisasian 
anggaran telah membantu terciptanya realisasi anggaran 
yang ekonomis dan efisien, pengendalian internal terhadap 

pemeliharaan dan penggunaan sumber daya sekolah yang 
maksimal turut serta menciptakan realisiasi anggaran yang 
ekonomis dan efisien karena dengan melakukan 
pemeliharaan dan penggunaan sumber daya Sekolah yang 

maksimal akan menekan atau meminimalkan biaya 
perbaikan, penggantian dan penambahan sumber daya 
Sekolah, dan validitas bukti bayar merupakan hal yang 

sangat penting, maka setiap transaksi pembayaran harus 
disertai dengan nota pembayaran. Nota pembayaran 
menjadi bukti dan sarana control atas kebenaran transaksi 

yang bisa di telusur kepihak pemberi nota, sehingga dapat 
dipastikan bahwa dana anggaran digunakan sesuai dengan 
tujuan dan kebutuhan Sekolah. 

Peneliti melakukan pengukuran value for money hanya 
mengukur dan menganalisis ekonomis dan efisiensi 
realisasi anggaran, maka untuk peneliti selanjutnya yang 

ingin melakukan penelitian yang sama sebaiknya tidak 
hanya meneliti tingkat ekonomis dan efisiensinya saja tapi  
ikut juga efektifitasnya karena peneliti melihat adanya 

hubungan yang kuat  antara ketiganya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Andreas Lako, (2004) Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi (Isu, 

Teori, dan Solusi), Yogyakarta: Amara Books 

[2] Mohamad Mahsun, (2006) Pengukuran Kinerja Sektor Publik, 

Yogyakarta: BPFE 

[3] IBK Bayangkara, (2008) Audit Management (audit Manajemen), 

Jakarta: Salemba Empat 

[4] Mardiasmo, (2009) Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, 

Yogyakarta: Andi 

[5] Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan, (2005) Management 

Control System (system pengendalian manajemen), Jakarta: 

Salemba Empat 

[6] Rohiat, (2008) Manajemen Sekolah, Bandung: Refika Aditama 

[7] Siti Basariyah, (2017) Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan 

Anggaran Belanja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintah Desa, e Jurnal Katalogis, Vol 5, No 6, hlm 63-74, Juni. 

[8] Sri Citra Nandani, Bambang Setyadin, Ahmad Nurabadi, (2018) 

Analisis Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah, Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan 

(JAMP), Vol. 1, No 1, Hal 22-28, Mei. 

 


	Pengukuran Ekonomis dan Efisiensi Atas Realisasi Anggaran Biaya Operasional
	I. PENDAHULUAN
	II. METODE PENELITIAN
	III. HASIL DAN PEMBAHASAN
	IV. KESIMPULAN
	DAFTAR PUSTAKA

