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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Good Governance 

2.1.1. Pengertian Good Governance 

Pelayanan publik di Indonesia seringkali dicirikan oleh inefisiensi yang 

tinggi, prosedur yang berbelit-belit, serta tidak adanya kepastian waktu dan biaya 

yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan. Lebih dari itu, penyelenggaraan 

pelayanan publik masih sangat dipengaruhi oleh subjektivitas, baik yang dimiliki 

oleh penyelenggara atau para pengguna dalam konteks ini upaya pengembangan 

pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance 

menjadi sangat penting. 

Konsep governance mulai berkembang pada awal 1990-an ditandai dengan 

adanya cara pandang yang baru terhadap peran pemerintah (government) dalam 

menjalankan sistem pemerintahan. Pandangan ini muncul karena peran 

pemerintah dinilai terlalu besar dan terlalu berkuasa, sehingga masyarakat tidak 

memiliki keleluasaan dan ruang untuk berkembang (Dise, 2012). 

Mardiasmo (2009:17) mengemukakan beberapa pengertian good 

governance sebagai berikut: 

1. World Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state 

power is used in managing economic and social resources for 

development of society.” 
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2. United Nation Development Program (UNDP), mendefinisikan 

governance sebagai “the exercise of political, economic, and 

administrative authority to manage a nation’s affair at all level.” 

 

2.1.2. Prinsip-Prinsip Good Governance 

UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance 

(Mardiasmo, 2009:18), meliputi: 

1. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan 

baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga 

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut 

dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta 

berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa 

pandang bulu. 

3. Transparancy. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan 

memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan 

publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang 

membutuhkan. 

4. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap 

dalam melayani stakeholders. 

5. Concencus orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. 

6. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 

memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 
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7. Efficiency dan effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan 

secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 

8. Accountability. Pertanggungjawaban pada publik atas setiap aktivitas 

yang dilakukan. 

9. Strategic vision. Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat memiliki 

visi jauh ke depan. 

 

Prinsip-prinsip good governance menurut LAN dan BPKP, diantaranya yaitu: 

1. Partisipasi 

2. Akuntabilitas 

3. Transparansi 

Prinsip-prinsip good governance menurut Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG), diantaranya yaitu : 

1. Demokrasi 

2. Transparansi 

3. Akuntabilitas 

4. Budaya Hukum 

5. Kewajaran dan Kesetaraan 

 

Menurut UNDP dari sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat 

4 hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan 

transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi dan value for money (economic, 

efficiency, effectiveness). 
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2.1.2.1. Transparansi 

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses 

pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-

pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar 

dapat dimengerti dan dipantau. 

Nordiawan dan Hertianti (2010:15) mendefinisikan transparan adalah: 

“Kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai 

dengan peraturan perundangan dan standar yang berlaku.” 

 

2.1.2.2. Partisipasi 

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat 

dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. 

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau 

secara tidak langsung (Dise, 2012). 

Dalam rangka penguatan partisipasi publik, beberapa hal yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah adalah: 

a) Mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik 

b) Menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan 

mengumpulkan masukan-masukan dari stakeholders termasuk aktivitas 

warga Negara dalam kegiatan publik 

c) Mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik 

seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan 

masyarakat dan layanan publik. 
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Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan 

memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau mendapatkan 

bagian yang adil dari manfaat pembangunan. 

 

2.1.2.3. Akuntabilitas Publik 

Perkembangan sektor publik pada saat ini yang terjadi di Indonesia adalah 

menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat 

maupun daerah. 

Menurut Mardiasmo (2009:20) akuntabilitas publik adalah: 

“Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak 

pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut.” 

 

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: 

1) Akuntabilitas vertikal 

2) Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas 

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya 

pertanggungjawaban pemerintahan daerah pada pemerintahan pusat dan 

pemerintahan pusat pada MPR. 

3) Akuntabilitas horizontal 

Pertanggungjawaban horizontal berarti pertanggungjawaban pada 

masyarakat luas. 
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2.1.2.4. Value For Money 

Tuntutan baru (transparansi dan akuntabilitas) dalam organisasi sektor 

publik harus memperhatikan value for money. Value for money merupakan konsep 

pengelolaan yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisien, dan 

efektivitas. 

Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu 

pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor 

publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan dengan menghindari 

pengeluaran yang boros. 

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input 

tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. 

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 

ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dan 

output. 

 

2.2. Komitmen Organisasi 

2.2.1. Pengertian Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi menunjukan suatu daya dari seseorang dalam 

mengidentifikasikan keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi sehingga akan 

menimbulkan rasa ikut memiliki bagi karyawan terhadap organisasi. 
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Menurut Robbins dan Judge (2008:100) mendefinisikan komitmen 

organisasional adalah: 

“Suatu keadaan di mana seoranng karyawan memihak organisasi tertentu 

serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan 

dalam organisasi tersebut.” 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa keterlibatan 

pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu, 

sementara karyawan yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi berarti 

memihak organisasi yang merekrut individu tersebut dan akan lebih berusaha 

dalam memberikan kinerja yang baik dalam membantu pencapaian tujuan 

organisasi tersebut. 

 

2.2.2. Karakteristik Komitmen Organisasi 

Komitmen terhadap organisasi menggambarkan relatif kuatnya identifikasi 

individu dan keterlibatan di dalam organisasi. Menurut Sunyoto dan Burhanudin 

(2011:26) komitmen organisasi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: 

1. Kepercayaan seseorang yang kuat dan menerima tujuan organisasi; 

2. Kesediaan seseorang mengupayakan sekuat tenaga untuk menjadi 

bagian dari organisasi; dan 

3. Keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaannya. 
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2.2.3. Jenis Komitmen Organisasi 

Menurut Robbins dan Judge (2008: 101) tiga dimensi terpisah komitmen 

organisasional adalah: 

1. Komitmen afektif (affective commitment) – perasaan emosional 

untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Sebagai 

contoh, seorang karyawan Pecto mungkin memiliki komitmen aktif 

untuk perusahaannya karena keterlibatannya dengan hewan-hewan. 

2. Komitmen berkelanjutan (continuance commitment) – nilai 

ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila 

dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Seorang 

karyawan mungkin berkomitmen kepada seorang pemberi kerja 

karena ia dibayar tingggi dan merasa bahwa pengunduran diri dari 

perusahaan akan menghancurkan keluarganya. 

3. Komitmen normatif (normative commitment) – kewajiban untuk 

bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. 

Sebagai contoh, seorang karyawan yang memelopori sebuah inisiatif 

baru mungkin bertahan dengan seorang pemberi kerja karena ia 

merasa “meninggalkan seseorang dalam keadaan yang sulit” bila ia 

pergi. 
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2.3. Kualitas Laporan Keuangan Daerah 

2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan Daerah 

Menurut Kieso, Weygandt and Warfield (2011:4) mendefinisikan laporan 

keuangan (financial statement) adalah: 

“Financial statement are the principal means through which company 

communicates its financial information to those outside it. The statement 

provide a companies history qualified in money terms.” 

 

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan 

keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan 

keuangan entitas yang jelas (Erdina, 2013). 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian 

laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan.” 

 

Munawir (2010:5) berpendapat mengenai laporan keuangan bahwa :  

“Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir 

periode suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar 

posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi.” 
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Menurut Mardiasmo (2009:159) pengertian laporan keuangan adalah: 

“Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting 

untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.” 

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan adalah informasi atas suatu laporan tertulis yang dikomunikasikan dan 

dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kepada para pengguna agar dapat 

diandalkan dan tidak merugikan para pengguna laporan keuangan yang 

diwujudkan dalam nilai uang serta merupakan hasil proses akuntansi. 

 

2.3.2. Tujuan Laporan Keuangan Daerah 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tujuan umum 

laporan keuangan adalah: 

“Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus 

kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para 

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi 

sumber daya.” 

 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk 

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya, dengan: 

a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 

b) Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, 

kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; 
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c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi; 

d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya; 

e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 

f)  Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk 

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

 

Menurut Mardiasmo (2009:161) secara umum, tujuan dan fungsi laporan 

keuangan sektor publik adalah: 

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship): 

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada 

pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa 

pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hokum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and 

retrospective reporting): 

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggunngjawaban 

kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor 

kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk 
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mengamati trend antar kurun waktu pencapaian atas tujuan yang 

telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi 

lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan 

pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa 

yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai 

efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya organisasi. 

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization 

information): 

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan 

kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan 

berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai 

otorisasi penggunaan dana. 

4. Kelangsungan organisasi (viability): 

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam 

menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat 

meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang 

akan datang. 

5. Hubungan masyarakat (public relation): 

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada 

organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah 

dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. 

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik 

dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 
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6. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures): 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi 

secara lebih dalam. 

 

2.3.3. Pengguna Laporan Keuangan Daerah 

Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasikan dengan 

menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. 

Menurut Mardiasmo (2009:168) mengidentifikasikan terdapat sepuluh 

kelompok pemakai laporan keuangan. Kesepuluh kelompok pemakai laporan 

keuangan tersebut adalah: 

1. Pembayar pajak (taxpayers) 

2. Pemberi dana bantuan (grantors) 

3. Investor 

4. Pengguna jasa (fee-paying service recipients) 

5. Karyawan/pegawai 

6. Pemasok (vendor) 

7. Dewan legislatif 

8. Manajemen 

9. Pemilih (voters) 

10. Badan pengawas (oversight bodies) 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tenatang 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat beberapa kelompok utama 

pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu: 

a. Masyarakat; 

b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; 

c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, 

dan pinjaman; dan 

d. Pemerintah. 

 

2.3.4. Komponen Laporan Keuangan Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan 

Keuangan pokok terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas; 

d. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Selain laporan keuangan pokok diatas, entitas pelaporan diperkenankan 

menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas. 

Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuanngan 

pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap 

APBN/APBD. 
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Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-

unsur sebagai berikut: 

a) Pendapatan 

b) Belanja 

c) Transfer 

d) Surplus/deficit 

e) Pembiayaan 

f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

b. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 

a) Kas dan setara kas; 

b) Investasi jangka pendek; 

c) Piutang pajak dan bukan pajak; 

d) Persediaan; 

e) Investasi jangka panjang; 

f) Aset tetap; 

g) Kewajiban jangka pendek; 

h) Kewajiban jangka panjang; 

i) Ekuitas dana. 
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c. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, 

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, 

dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas 

operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. 

d. Catatan atas Laporan Keuangan 

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas 

Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagi 

berikut: 

a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, 

pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala 

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 

b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; 

c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

d) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan. 
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2.3.5. Kualitas Laporan Keuangan Daerah 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 

sebagai berikut: 

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya.” 

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang 

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 

dikehendaki: 

a. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang 

termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan 

memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi 

mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang 

relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 

Informasi yang relevan: 

a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau 

mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 

b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 
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Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang 

akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 

c) Tepat Waktu 

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan 

berguna dalam pengambilan keputusan. 

d) Lengkap 

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 

mungkin, yaitu mancakup semua informasi akuntansi yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan. 

b. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, 

serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya 

tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial 

dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 

a) Penyajian Jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa 

lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat 

diharapkan untuk disajikan. 

b) Dapat Diverifikasi (verifiability) 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan 

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang 
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berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda 

jauh. 

c) Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 

kebutuhan pihak tertentu. 

c. Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna 

jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan 

dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat 

dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama 

dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat 

dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan 

akuntansi yang sama. 

d. Dapat Dipahami 

Informasi yang disajikan dlaam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan 

memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi 

entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi 

yang dimaksud. 



28 
 

 
 

 

2.4. Kerangka Pemikiran 

Pengertian good governance yaitu cara mengelola urusan-urusan publik. 

Bersatu bertekad untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik/amanah (good 

governance) adalah persyaratan setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi 

masyarakat untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sehubungan 

dengan hal tersebut, telah diterapkannya Tap. MPR RI No XI/MPR/1998 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme. 

Good Governance merupakan tata kelola baik yang dilandasi oleh etika 

profesional dalam berusaha/berkarya. Good governance juga dimaksudkan 

sebagai sutau kemampuan manajerial dalam mengelola sumber daya dan urusan 

suatu Negara dengan cara-cara terbuka, transparan, akuntabel, equitable, dan 

responsive terhadap kebutuhan masyarakat. 

Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam 

mewujudkan good governance Mardiasmo (2009:18) adalah sebagai berikut : 

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintahan, 

lingkungan, ekonomi dan sosial. 

2. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis 

serta pengakuan atas HAM, kebebasan pers dan kebebasan 

mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat. 

3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang 

dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan 
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maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai memberi amanah 

puas dan bila belum ada atau tidak puas dapat terkena sanksi. 

Selain tiga pilar diatas ada satu hal lagi elemen yang dapat mewujudkan 

good governance yaitu value for money. Value for money merupakan konsep 

pengelolaan yang mendasar pada tiga elemen utaman yaitu ekonomi, efisiensi, 

efektivitas (Mardiasmo, 2009:18). 

Tinggi rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasi tempat mereka 

bekerja, sangatlah menentukan keefekivitasan organisasi yang akan dicapai 

sebuah organisasi. Di dalam organisasi pemerintahan diperlukan sumber daya 

manusia yang memiliki peran penting sebagai penggerak demi kelancaran 

jalannya kegiatan usaha. Karyawan dengan komitmen yang tinggi dapat 

diharapkan akan memeperlihatkan kinerja yang optimal. Seseorang yang 

bergabung dalam organisasi pada sebuah perusahaan dituntut adanya komitmen 

dalam dirinya. 

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku 

pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-

cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya 

mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi (Soekidjan, 

2009:201). 

Menurut Soekidjan (2009:201) komitmen adalah: 

“Komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap 

tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan 

memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut”. 
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Komitmen organisasi (organizational commitment), kadang-kadang 

disebut dengan komitmen kerja, mencerminkan identifikasi dan ikatan seorang 

individu pada organisasi (Moorhead dan Griffin, 2013:73). 

 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2014:166): 

“Komitmen organisasi (organizational commitment) mencerminkan 

tingkatan di mana seorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada 

tujuan-tujuannya.”  

Komitmen organisasi itu sendiri mempunyai tiga komponen yaitu keyakinan 

yang kuat dari seseorang dan penerimaan tujuan organisasi, kemauan seseorang 

untuk berusaha keras tergantung pada organisasi, dan keinginan seseorang yang 

terbatas untu mempertahankan keanggotaan. Semakin kuat komitmen, semakin 

kuat kecenderungan seseorang untuk diarahkan pada tindakan sesuai dengan 

standar. Maka apabila seseorang untuk diarahkan tindakan sesuai dengan standar 

pasti akan berimplikasi dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan 

pemerintahan itu sendiri. (Dise, 2012) 

Jadi komitmen menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap 

nilai dan sasaran (goal) yang ingin dicapai oleh organisasi. Komitmen organisasi 

bisa tumbuh disebabkan karena individu memiliki ikatan emosional terhadap 

organisasi yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai yang ada dalam 

organisasi serta tekad dalam diri untuk mengabdi terhadap organisasi. 
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Menurut Wijaya (2011:11) mendefinisikan kualitas merupakan tingkat 

keunggulan, sehingga kualitas merupakan ukuran relatif kebaikan. 

Bastian (2010:88) mendefinisikan karakteristik kualitatif merupakan: 

“Perpaduan dari dua yakni “karakteristik” yang berarti ciri-ciri khusus dan 

“kualitatif” yang berarti terkait dengan mutu.” 

Berdasarkan pengertian diatas, kualitas merupakan suatu penilaian terhadap 

output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang 

tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian 

laporan keuangan adalah sebgai berikut : 

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan.” 

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang 

terdiri dari : 

a. Pemerintah pusat; 

b. Pemerintah daerah; 

c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau 

organisasi lainnya, jika menurut peraturan perudang-undangan 

satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 
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Menurut Bastian (2010:297) pengertian laporan keuangan adalah : 

“Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan 

dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas Sektor Publik”. 

Dalam memenuhi keinginan pemakai laporan, akuntansi keuangan perlu 

berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berdaya guna. Oleh 

karena itu perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap 

dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan 

keuangan. 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah 

sebagai berikut : 

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehngga dapat memenuhi 

tujuannya”. 

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang 

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 

dikehendaki : 

a. Relevan; 

b. Andal; 

c. Dapat dibandingkan; 

d. Dapat dipahami. 
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Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan 

laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, 

informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dipahami, dipercaya 

dan digunakan oleh pemakai informasi tersebut. 

Dapat diartikan bahwa good governance dan komitmen organisasi dapat 

mendorong terciptanya kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik. 

 

Model Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Good Governance dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Kota Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.5. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian eksplanatory dengan melakukan survei. Penelitian explanatory adalah 

mutu metode penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan kejelasan fenomena 

yang terjadi secara empiris dan berusaha untuk mendapatkan jawaban hubungan 

kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis (Zulganef, 2008:11). 

 

2.5.1. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh 

penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah : 

1. Penelitian Lapangan (field research) 

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian. Adapun langkah-langkah yang 

digunakan adalah : 

Kuesioner, yaitu mengajukan daftar pertanyaan/pernyataan secara 

tertulis tentang pengaruh Good Governance dan Komitmen 

Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

kepada orang/bagian yang terkait dengan masalah penelitian. 

2. Penelitian Kepustakaan (library research) 

Penelitian ini dimaksudkan sebagai cara untuk mendapatkan 

landasan teoritis yang dapat dijadikan pedoman dalam 

membandingkan teori yang didapat dengan praktik dilapangan, yaitu 

membaca literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang 
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diteliti, membaca buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

2.5.2. Hipotesis 

Menurut Sekaran (2011:135), hipotesis didefinisikan sebagai hubungan 

yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan 

dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. 

Berdasarkan kerangka penelitian yang telah diuraikan, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1   : Good Governance berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

H2     : Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

H3     : Good Governance dan Komitmen Organisasi secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. 

 


