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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1  Good Governance 

Pengertiaan governance menurut World Bank yang dikutip oleh 

Mardiasmo (2009) memberikan definisi governance sebagai : 

“The way state power is used in managing economic and social resources 

for development of society”. 

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang 

mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintah saat ini. Tuntutan gencar 

yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya 

tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-

pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi dengan tatanan 

masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang 

wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan 

perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik. 

Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah 

mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan 

masyarakat.Pengertian governance menurut United Nation Development Program 

(UNDP) yang dikutip oleh Mardiasmo (2009) mendefinisikan governance sebagai  



14 
 

“The exercise of political, economic, and administrative authority to 

manage a nation’s affair at all levels”. 

Berdasarkan definisi tersebut, governance mempunyai tiga kaki (three 

legs) yaitu : 

1. Economic governance meliputi proses pembuatan keputusan (decision 

making processes) yang memfasilitasi terhadap equity,poverty dan quality 

of live. 

2. Political governance adalah proses keputusan untuk membuat formulasi 

kebijakan. 

3. Administrative governance adalah system implementasi proses kebijakan. 

Oleh karena itu institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state 

(negara atau pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan 

society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-

masing. State berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang 

kondusif, private sector menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan 

society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk 

mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpatisipasi dalam aktivitas 

ekonomi, sosial dan politik. 

 

 

Menurut Bank Dunia (World Bank), yang dikutip dari Tangkilisan (2003) 

good corporate governance, yaitu : 

“Good corporate governanceadalah kumpulan hukum, peraturan dan 
kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber 
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perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka 
panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun 
masyarakat sekitar secara keseluruhan.” 
 
Praktik good corporate governancedipertegas dengan keluarnya keputusan 

Menteri BUMN No.PER/01/MBU/2012 tanggal 01 Agustus 2012, tentang 

penerapan praktik good corporate governacepada BUMN. Pengertian corporate 

governance berdasarkan keputusan ini adalah : 

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk 
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas, pengusahaan guna 
mewujudkan nilai pemegang saham dan jangka panjang dengan tetap 
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berlandaskan peraturan 
perundang-undangan dan nilai-nilai etika”. 

 
Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa good corporate 

governance adalah sistem yang mengantar, mengelola, dan mengawasi proses 

pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk 

perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditor dan masyarakat luas. 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya 

Akuntabilitas dan Good Governance (2000) menuliskan arti good dalam good 

governance sendiri mengandung dua pengertian : pertama, nilai-nilai yang 

menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat 

meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuannya (nasional) 

kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial ; kedua, aspek-

aspek fungsional dari pemerintah yang efektif  dan efisien dalam pelaksanaan 

tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.Berdasarkan pengertian ini, good 

governance berorientasi pada, yaitu : 

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. 
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2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien 

dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. 

OECD dan World Bank mensinonimkan good governance dengan 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab 

yang sejalan dengan demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi yang 

langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political frams, works 

bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan sedangkan UNDP sendiri memberikan 

definisi good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di 

antara Negara, sektor swasta dan masyarakat (society). 

2.1.1.1 Prinsip-Prinsip Good Governance 

Dalam penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah, perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip menurut Menteri BUMN No. PER/01/MBU/2012 

tanggal 01 Agustus 2012 yaitu : 

1. Transparansi 

2. Kemandirian 

3. Akuntabilitas 

4. Pertanggungjawaban 

5. Kewajaran 

 

1. Transparansi 

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan 
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informasi materil dan relevan mengenai perusahaan dan mencegah 

upaya penyembunyian informasi yang relevan bagi pengguna maupun 

stakeholders. 

2. Kemandirian  

Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara 

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari 

pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan prinsip-prinsip koorporasi yang sehat. 

3. Akuntabilitas  

Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi-fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana dengan baik. 

4. Pertanggungjawaban  

Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

prinsip-prinsip koorporasi yang sehat. 

5. Kewajaran  

Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak 

stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-

undangan yang berlaku. 

Terdapat 3 unsur penting menurut World Bank dalam good governance 

yaitu, akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency) dan 

partisipasi(participation) adalah sebagai berikut : 
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1. Accountability 

Akuntabilitas (accountability), merupakan kemampuan untuk 

mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakan serta fungsi-

fungsi yang dujalankan pemerintah kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

2. Transparency 

Transparansi (transparency) mewajibkan adanya suatu informasi yang 

diberikan kepada semua pihak secara terbuka, tepat waktu, serta jelas 

atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 

3. Participation 

Partisipasi (participation) mendorong setiap warga untuk 

menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan 

keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Menurut UNDP sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2009) 

mengajukan karakteristik good governane sebagai berikut : 

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 kontruktif.  

2. Rule of Law 

Kerangka hukum  yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 
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3. Tranparency  

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 

melayanistakeholder. 

5. Consensus Orientation 

Berorientasi pada masyarakat yang lebih luas. 

6. Equity 

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 

memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 

7. Efficiency and Effevtiveness 

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna 

(efisien) dan berhasil guna (efektif). 

8. Accountability 

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang 

dilakukan. 

 

9. Strategic vision 

Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi 

jauh kedepan. 
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Dari sembilan karaktertistik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang 

dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan 

tranparansi,akuntabilitas publik, dan value for money (economy,efficiency, dan 

effectiveness). 

2.1.2 Akuntabilitas 

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance berkaitan 

dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, 

sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab 

mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk mencapai sistem 

kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi 

dan komisaris. 

Menurut Mardiasmo (2009) pengertian akuntabilitas adalah sebagai 

berikut : 

“Kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkap segala 
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabanya kepada pihak 
pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 
meminta pertanggungjawaban tersebut ”. 
 
Menurut Mahmudi (2010) pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut : 

“Kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, 
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan 
penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal)”. 
 
 
Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang 

untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati independent yang 

memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi 



21 
 

keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi 

pemerintah.Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk 

menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatannya terutama di 

bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam 

hal ini, terminology akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian 

tindakan pada pencapaian tujuan. 

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu 

merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi 

bersangkutan.Menurut Ghartey dan Crisis, Accountability and Development in the 

Third World (2000) yang dikutip oleh Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa : 

“Akuntabilitas ditunjukkan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan 

yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa 

yang mana dan bagaimana”. 

Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain ada yang harus 

dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa 

yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, 

apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai. 
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2.1.2.1 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas  

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukan 

seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran 

nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang 

berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah 

program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah : 

1. Pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk 

menjamin akuntabilitas publik adalah  

a. Pembuatan keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi 

setiap warga yang membutuhkan. 

b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai 

yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi 

yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders. 

c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah 

sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku. 

d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah 

terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban 

jika standar tersebut tidak terpenuhi. 

e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah 

ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. 

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin 

akuntabilitas publik adalah : 
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a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui 

media massa maupun media personal. 

b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan 

cara-cara mencapai saran suatu sasaran. 

c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah 

keputudan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat. 

d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil 

yang dicapai oleh pemerintah. 

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, 

seperti dikutip oleh LAN dan BPKP (2000) perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut : 

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk 

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber 

daya-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3. Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat 

yang diperoleh. 

5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator 

perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran 

metode dan pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. 
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2.1.2.2 Jenis dan Tipe Akuntabilitas  

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe, diantaranya menurut Rosjidi 

(2001), tipe atau jenis akuntabilitas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu : 

1. Akuntabilitas Internal 

Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggara 

Negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat dan pengurus publik 

baik individu atau kelompok secara hierarki berkewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya secara build 

inmengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya 

secara periodik maupun  sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan 

akuntabilitas internal pemerintah tersebut, telah diamanatkan dalam 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP). 

2. Akuntabilitas Eksternal 

Melekat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan 

dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada 

pihak eksternal dan lingkungan (publik or external accountability and 

environment). 

Ada pula pendapat Yango dalam Lembaga Administrasi Negara (2000) 

membedakan akuntabilitas ke dalam empat macam yaitu : 

1. Traditional atau Regularity accountability, memfokuskan pada transaksi-

transaksi fiskal untuk mendapatkan informasi mengenai kepatuhan pada 
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peraturan yang berlaku terutama yang terkait dengan peraturan fiskal dan 

peraturan pelaksanaan administrasi. Akuntabilitas ini sering disebut 

“complience accountability”. 

2. Managerial accountability, menitikberatkan pada efisiensi dan kehematan 

penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber-

sumber lainnya. 

3. Program accountability, memfokuskan pada pencapaian hasil operasi 

pemerintah. 

4. Process accountability, memfokuskan pada informasi mengenai tingkat 

pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas-

aktivitas organisasi. 

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, 

yaitu: 

1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)  

Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) adalah 

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih 

tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada 

pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada 

pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

2.  Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability) 

Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability) adalah 

pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas. 
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Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah 

pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Mardiasmo, 

2009).Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) seperti yang dikutip oleh 

BPKP ada tiga macam akuntabilitas yaitu: 

1. Akuntabilitas keuangan, akuntabilitas keuangan merupakan 

pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan 

ketaatan terhadap peraturan. 

2. Akuntabilitas manfaat, akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi 

perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah. 

3. Akuntabilitas prosedural, merupakan pertanggungjawaban mengenai 

apakah suatu prosedur dari pelaksanaan suatu kebijakan telah 

mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan 

ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir 

yang telah ditetapkan. 

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai 

integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Jenis akuntabilitas ini memerlukan dukungan sistem informasi 

akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan. Sistem akuntansi 

yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penyebab tidak diperolehnya 

laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang handal dan dapat 

dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas keuangan daerah. 
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Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik 

terdiri atas beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh 

lembaga-lembaga publik tersebut antara lain menurut Mahmudi (2010) yang 

mengutip dari Hopwood dan Tomkins, 1984;Elwood, 1993 yaitu sebagai berikut : 

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 

2. Akuntabilitas Manajerial 

3. Akuntabilitas Program 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

5. Akuntabilitas Finansial 

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 

Akuntabilitas kejujuran dan hukum yang terkait dengan penghindaran 

penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan hukum adalah 

pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur 

dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.  

Akuntabilitas hukum menghendaki kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan lain dalam mengoperasikan organisasi sektor publik. 

Akuntabilitas hukum menjamin ditegakannya hukum. Akuntabilitas 

kejujuran berhubungan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. 

2. Akuntabilitas Manajerial 

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik 

untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. 

Akuntabilitas manajerial juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja 

(performance accountability). Akuntabilitas manajerial juga berhubungan 
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dengan akuntabilitas proses (process accountability) yang berarti bahwa 

proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain 

tidak terjadi inefisien dan ketidakefektivan organisasi. 

3. Akuntabilitas Program  

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang 

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah 

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang 

optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga publik harus 

mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada 

pelaksanaan program. 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

Akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas 

kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya 

dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan 

mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan 

harus dipertimbangkan tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan 

diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana 

yang terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas 

kebijakan tersebut. 

5. Akuntabilitas Finansial 

Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban lembaga-lembaga 

publik untuk menggunakan uang publik (public money) secara ekonomi, 

efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta 
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korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan 

keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas 

finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan 

keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak 

luar. 

Menurut Mardiasmo (2006) lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama 

akuntabilitas, yaitu: 

1. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah 

keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur 

perilaku birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan 

prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah 

tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional 

dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap 

departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-

masing). 

2. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat 

untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus 

dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas 

yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan 

paradigma manejemen publik baru (new public management). Hal ini 

mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan 

gerakan manajemen publik baru. 
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3. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi 

suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, 

ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di 

luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek 

subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu 

seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang 

menjalankannya. 

2.1.3 Kinerja Organisasi 

Menurut LAN (2000) pengertian kinerja adalah sebagai berikut :  

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/ program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, 

visi organisasi.” 

Menurut Bastian (2006) pengertian kinerja adalah sebagai berikut :  

“Kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 
suatu kegiatan/program/kebijaksanaan/dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 
misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis 
(strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan 
bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi 
dalam periode tertentu.” 
 
Dalam konteks organisasi pemerintah, kinerja instansi pemerintah adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, ataupun tujuan instansi 

pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah 

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 
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Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus 

dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan suatu pedoman 

dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuannya. Visi adalah suatu gambaran 

yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi, 

dengan demikian visi harus menjadi milik dan diyakini oleh seluruh anggota 

organisasi. 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah,sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan 

pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin 

dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi 

menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana 

melakukannya. 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari penyataan misi, 

tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkja waktu 1 

(satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan 

misi lembaga. Tujuan organisasi meletakan kerangka prioritas untuk 

memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan 

misi lembaga. 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai 

atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, 

triwulan atau bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai 

melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran 

memberikan fokus pada penyusuna  kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, 
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dapat diukur dan dapat dicapai.Organisasi yang efektif adalah organisasi yang 

mengorganisir serangkaian tujuan, menentukan kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan, dan mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan-kegiatan 

dalam rangka mencapai tujuan tersebut. 

2.1.3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi  

Menurut Larry D Stout dalam Performance Measurement Guide yang 

dikutip oleh Bastian (2006) menyatakan bahwa : 

“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”. 
 
Maksudnya, setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan 

keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang 

dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Produk dan jasa yang dihasilkan diukur 

bedasar kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. 

Menurut James B. Whittaker dalam Government Performance and Result 

Act, A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement yang 

dikutip oleh Bastian (2006) sebagai berikut : 

“Pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas”. 

Pengukuran kinerja dalam pemerintahan bukanlah suatu aktivitas yang 

baru. Setiap departemen, satuan kerja, dan Unit Pelaksanaan Tugas, telah 

diprogram untuk mengumpulkan informasi berupa laporan berkala 

(triwulan/semester/tahunan) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun 
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sayangnya, pelaporan ini lebih berfokus kepada input (masukan), misalnya jumlah 

tenaga (SDM), anggaran dan material yang terserap dalam suatu proyek, dan lain-

lain. Kadang-kadang sudah ada juga instansi yang melaporkan output (keluaran) 

dari program yang dilaksanakan, misalnya jumlah proyek yang berhasil 

dikumpulkan. Informasi atas input dan output dari pelaporan tersebut bukannya 

tidak penting, akan tetapi melaui pengukuran kinerja, maka fokus dari pelapoan 

bergeser dari besarnya jumlah sumber daya yang dialokasikan ke hasil yang 

dicapai dari penggunaan sumber daya tersebut. 

Dalam penerapannya, dibutuhkan suatu artikulasi yang jelas mengenai 

visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dapat diukur dari satu dan keseluruhan 

program. Ukuran tersebut bisa dikaitkan dengan hasil atau outcome dari setiap 

program yang dilaksanakan. Dengan demikian, pengukuran kinerja organisasi 

merupakan dasar yang reasonable untuk pengambilan keputusan. 

2.1.3.2 Aspek-Aspek Dalam Pengukuran Kinerja  

Menurut Bastian (2006) aspek-aspek yang diukur dalam 

penilaian/pengukuran kinerja yaitu : 

1. Aspek Finansial 

Aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek finansial ini 

sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga 

dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia. 
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2. Kepuasan Pelanggan 

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial 

dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu 

memperoleh informasi yang relevan tentang tingkat kepuasan pelanggan. 

3. Operasi dan Pasar Internal 

Informasi operasi dan mekanisme pasar internal diperlukan untuk 

memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi dirancang untuk 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Di samping itu, informasi dan 

operasi pasar internal menetukan tingkat efisiensi dan efektivitas operasi 

organisasi. 

4. Kepuasan Pelanggan 

Dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai 

amat menentukan kelangsungan organisasi. 

5. Kepuasan Komunitas dan Shareholders/Stakeholders 

Pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasi kepuasan para 

stakeholders. 

6. Waktu 

Informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga manfaat 

hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan. 

Perhatian dan penetapan pengukuran kinerja pada aspek di atas merupakan 

bagian yang  yang signifikan atas sistem pengukuran kinerja yang berhasil. Di 

samping kesamaan dalam aspek informasi yang diharapkan dari kinerja, ada 

perbedaan penekanan pengukuran kinerja dalam organisasi sektor swasta dan 
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organisasi publik, yaitu pada sektor swasta, pengukuran utama atas keberhasilan 

kinerja adalah profit (keuntungan), sedangkan pada organisasi sektor publik, 

kinerja diukur dengan cara membandingkan misi dan tujuan dengan capaiannya. 

Keberhasilan instansi pemerintah (organisasi publik) sering diukur dari 

perspektif masing-masing stakeholder, misalnya lembaga legislatif, instansi 

pemerintah, pelanggan pemasok, dan masyarakat umum. Idealnya, pengukuran 

kinerja yang dicapai oleh pemerintah disusun setelah memperoleh masukan dari 

berbagai konstituen, sehingga diperoleh suatu konsensus atas apa yang diharapkan 

oleh stakeholder atas organisasi tersebut. Perlu disepakati variabel pengukuran 

kinerja yang akan dipakai dalam sistem pengukuran kinerja. 

2.1.3.3 Penetapan Indikator Kinerja  

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan 

diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja 

baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan 

selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan 

bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukan 

kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja 

(keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/program/ kegiatan dan pada 

akhirnya kinerja instansi/unit kerja pelaksanaannya. 
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Ada beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam 

pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi sesuai dengan SK.Kepala LAN 

No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusuna 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : indikator masukan 

(input), indikator proses (process), indikator keluaran (output), indikator hasil 

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

Pengertian indikator kinerja menurut Bastian (2006), adalah yang telah 

ditetapkan, dengan memperhitungkan elemen indikator yang terdiri atas : 

indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), 

dan dampak (impact). 

1. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 

Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, 

kebijakan / peraturan perundang-undangan dan sebagainya. 

2. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukan upaya yang 

dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator 

proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau 

dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam 

proses mengolah masukan menjadi keluaran. 

3. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai 

dalam suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. 

4. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 
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5. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari 

pelaksanaan kegiatan. 

6. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun 

negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah 

ditetapkan. 

Berpijak pada konsep diatas, maka indikator kinerja organisasi publik 

dapat dilihat dari aspek-aspek : 

1. Efektivitas 

Efektivitas bercapaian dengan pencapaian tujuan, efektivitas berarti 

menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang 

berwenang untukmengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. 

Efektivitas model tujuan menekankan pada analisis biaya program 

dikaitkan dengan hasil program. Menurut Widodo (2001), organisasi yang 

efektif adalah organisasiyang mengorganisir serangkaian tujuan, 

menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tadi, dan 

mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka 

mencapai tujuan. 

2. Efisiensi  

Mengukur efisiensi organisasi merupakan fokus kritis dari pengukuran 

kinerja. Untuk melakukan pengukuran ini perlumengkaitkan dengan 

penggunaan sumber daya yang digunakan untuk memproduksi outputs. 

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Karena output 

dan input (biaya) diukur dalam unit yang berbeda maka efisiensi dapat 
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terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang 

maksimal atau output dapay dicapai dengan sumber daya yang sekecil-

kecilnya. 

3. Kualitas dan Standar Pelayanan 

Indikator yang paling sulit diukur, karena menyangkut pertimbangan yang 

sifatnya subyektif. Penggunaan indikator kualitas dan standar pelayanan 

harus dilakukan secara hati-hati karena terlalu menekankan indikator ini 

justru dapat menyebabkan kontra produktif. 

4. Kepuasan Pelanggan 

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan organisasi 

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan). 

Biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung, bagi 

pemerintah daerah metode penjaringan aspirasi masyarakat dapat juga 

digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Pembuatan indikator 

kinerja tersebut memerlukan kerja sama antar unit kerja. 

Menurut Dwiyanto (2006) mengukur kinerja birokrasi publik berdasar 

adanya dimensi yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Produktivitas 

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 

efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai 

rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu 

sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba 
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mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan 

memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang 

diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 

b. Kualitas Layanan 

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam 

menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan 

negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena 

ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari 

organisasi publik. 

c. Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan 

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan 

antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu dimensi kinerja 

karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan 

organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan 

dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. 

Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan 

misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas 

rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. 
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d. Responsibilitas 

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi 

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun 

implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika 

berbenturan dengan responsivitas. 

e. Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih 

oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena 

dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan 

kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik 

dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. 

Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang 

dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian 

target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-

nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi 

publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap 

benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam 

masyarakat. 
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2.2 Kerangka Pemikiran  

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sebelum era reformasi 

dapat dinilai kurang pesat. Pada waktu itu, akuntansi sektor publik kurang 

mendapat perhatian yang serius. Orientasi pembangunan lebih banyak diarahkan 

pada pembangunan sektor industri dan cenderung mengabaikan pembangunan 

sektor publik. Sebagai akibatnya, sektor publik kurang efisien dan tertinggal 

dengan sektor swasta. Dengan adanya era reformasi, terdapat tuntutan untuk 

meningkatkan kinerja organisasi sektor publik agar lebih berorientasi  pada 

terciptanya good public and corporate governance. Akuntansi sektor publik 

memiliki peran yang strategis dan sentral dalam mewujudkan good public and 

corporate governance tersebut (Mardiasmo, 2009). 

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. 

World Bank  memberikan definisi governance sebagai “the way state power is 

used in managing economic and social resources for development of society”. 

Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan 

governace sebagai “the exercise of political, economic, and administrative 

authority to manage a nation’s affair at all levels”. Dalam hal ini, World Bank 

lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan 

ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih 

menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif pada pengelolaan 

negara.Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan 

(policy/strategyformulation). Economic governance mengacu pada proses 

pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah 
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pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. 

Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Jika 

mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor 

publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance 

sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank 

mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip 

demokrasi dan pasar yang efisien,penghindaran salah alokasi dana investasi, dan 

pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan 

disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya 

aktifitas usaha (Mardiasmo, 2009).Dalam penyelenggaraan akuntabilitas instansi 

pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip menurut Menteri BUMN No. 

Kep/117/M.MBU 1 Agustus 2009 pasal 3 diantaranya transparansi, kemandirian, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.  

Dalam hal ini akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance 

berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang 

dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung 

jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk mencapai 

sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, 

direksi dan komisaris. Pada dasarnya akuntabilitas yaitu sebagai bentuk kewajiban 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelasanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, 

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik 
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(Mardiasmo, 2006).Dimensi pengukuran akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas 

hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, 

akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (Hopwood dan Tomkins, 

1984;Elwood, 1993 ; dalam Mahmudi, 2010). 

Akuntabilitas merupakan satu unsur yang terpenting untuk mewujudkan 

suatu sistem pemerintahan yang bersih dan baik. dengan adanya akuntabilitas 

tentunya akan mendorong kinerja instansi pemerintah bekerja dengan optimal 

dalam menjalankan program-program pemerintah serta dalam pengambilan 

kebijakan publik, karena instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan 

hasil kinerjanya kepada publik.Kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan/dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam 

perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum 

dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh 

organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2006). Kinerja birokrasi publik diukur 

berdasar adanya dimensi yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, 

responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas(Dwiyanto, 2006). 

2.2.1 Pengaruh Akuntabilitas Ditinjau Dari Konsep Good Governance 

Terhadap Kinerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung 

Akuntabilitas adalah persyaratan kunci dalam good governance, dimana 

tidak hanya berlaku bagi instansi pemerintah, tetapi juga sektor pribadi dan 

organisasi dari masyarakat sipil dituntut untuk akuntabel ke publik dan kepada 

stakeholder lainnya. Akuntabilitas publik diperlukan karena aparatur pemerintah 
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harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik 

dan organisasi tempat kerjanya (Widodo, 2011). 

Akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah 

penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi 

diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas 

dengan tingkat efisensi, efektifitas, kejujuran (Widodo, 2011). Pelaku kebijakan 

publik dalam hal ini adalah instansi pemerintah harus dapat bertanggungjawab 

terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku, dan sepak terjangnya kepada publik 

dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal 

ini disebabkan karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara.  

OECD dan World Bank mensinonimkan good governance dengan 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab 

yang sejalan dengan demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi yang 

langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political frams, works 

bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan sedangkan UNDP sendiri memberikan 

definisi good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di 

antara Negara, sektor swasta dan masyarakat (society). 

Jika akuntabilitas terbentuk dalam kinerja instansi pemerintah dan telah 

dilaksanakan dengan baik, maka dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang baik 

atau good governance. Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan satu 

unsur yang terpenting untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang bersih 

dan baik. dengan adanya akuntabilitas tentunya akan mendorong kinerja instansi 



45 
 

pemerintah bekerja dengan optimal dalam menjalankan program-program 

pemerintah serta dalam pengambilan kebijakan publik, karena instansi pemerintah 

harus mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada publik.Semakin tinggi 

pelaksanaan akuntabilitas akan menciptakan good governance, maka akan 

meningkatkan pula kinerja instansi pemerintah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan menggambarkannya dalam 

suatu bagan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian sebagai bentuk alur 

pemikiran peneliti. Dibawah ini akan disajikan bagan kerangka pemikiran dan 

paradigma pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Instansi Pemerintah 
(Dinas Kesehatan 

Pemerintah Kota Bandung) 

Good Governance 

Kinerja Dinas Kesehatan 
Pemerintah Kota 

Bandung 

Akuntabilitas 

1. Akuntabilitas hukum dan 
kejujuran 

2. Akuntabilitas manajerial 
3. Akuntabilitas program 
4. Akuntabilitas kebijakan 
5. Akuntabilitas finansial 

1. Produktivitas 
2. Kualitas layanan 
3. Responsivitas 
4. Responsibilitas 
5. Akuntabilitas 
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Gambar 2.2 

Paradigma Pemikiran 

 

2.2.2 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini akan disajikan hasil review dari penelitian terdahulu megenai 

akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. Dibawah ini akan disajikan 

tabel 2.1 yaitu : 

Tabel 2.1 

Review Peneltian terdahulu 

No Penulis Judul Kesimpulan/ Hasil Persamaan Perbedaan 
1. CUI-ITB 

Departemen 

Teknik 

Planologi, 

ITB 

(2004) 

 

Keterkaitan 
Akuntabilitas 
dan 
Transparansi 
Dalam 
Pencapaikan 
Good 
Governance 
 

 

Transparansi yang tidak 
diikuti dengan akuntabilitas 
tidak 
menjamin keluaran dari 
pelaksanaan kebijakan 
publik menjadi efektif dan 
efisien. Hal ini berakibat 
pada buruknya kinerja 
penyelenggaraan 
pemerintah dan 
pelayanan publik, 
ketidakpuasan 
masyarakat (publik) atas 
layanan yang diberikan, 
dan lebih lanjut lagi, 
masyarakat menjadi tidak 
percaya lagi kepada 
pemerintahannya. Jika hal 
ini berlarut-larut, maka 
dibentuknya pemerintahan 
kendatipun telah melalui 
mekanisme yang legistimate 
tidak 

Variabel 
independen 
(X1) dan 
(X2) 
sama yaitu 
Transparansi 
dan 
Akuntabilitas 

Variabel 
dependen 
berbeda yaitu 
Kinerja 
Instansi 
Pemerintah. 

Akuntabilitas 

(X) 

 

Kinerja Dinas Kesehatan 
Pemerintah Kota 

Bandung 
(Y) 
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akan banyak artinya di 
mata publik. 

2. 

 

 

 

 

 

 

Nadia Garini 

(2011) 

Pengaruh 
Transaparansi dan 
Akuntabilitas 
terhadap Kinerja 
Instansi 
Pemerintah 

Hasil penelitiannya 
menunjukan bahwa secara 
simultan transparansi dan 
akuntabilitas berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
kinerja instansi pemerintah 
dengan besar pengaruhnya 
67,2%. Sedangkan secara 
parsial transparansi dan 
akuntabilitas berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
kinerja instansi pemerintah, 
dengan besar pengaruhnya 
sebesar 34,2% dan 
akuntabilitas  sebesar 
33,00% 

Variabel 
independen 
(X1) dan 
(X2) 
sama yaitu 
Transparansi 
dan 
Akuntabilitas 

 

Variabel 
Dependen 
(Y) sama 
yaitu Kinerja 
Instansi 
Pemerintah 

Subjek 
penelitiannya 
menggambarka
n secara umum 
mengenai 
kinerja instansi 
pemerintah 
Kota Banudng.  
 
Sedangkan 
penelitian yang 
dilakukan 
penulis lebih 
ke setiap 
SKPD yang 
berada di 
pemerintah 
Kota Bandung 

3. 

 

 

 

 

 

 

Syahrial 

Rambe 

(2013) 

Pengaruh Persepsi 
Pegawai Terkait 
Transparansi Dan 
Akuntabilitas 
Terhadap Kinerja 
Pegawai Dinas 
Pendapatan 
Daerah Provinsi 
Sumatera Utara 

Hasil penelitiannya 
menunjukan bahwa baik 
secara simultan dan secara 
parsial transparansi dan 
akuntabilitas berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
kinerja instansi pemerintah 
dengan besar pengaruhnya 
60,8%. 

Variabel 
independen 
(X1) dan 
(X2) 
sama yaitu 
Transparansi 
dan 
Akuntabilitas 

 

Variabel 
Dependen 
(Y) sama 
yaitu Kinerja 
Instansi 
Pemerintah 

Menggunakan 
subjek 
penelitian 
pegawai dinas 
pendapatan 
daerah 
Provinsi 
Sumatera 
Utara 
 
Sedangkan 
penelitian yang 
dilakukan 
penulis lebih 
ke setiap 
SKPD yang 
berada di 
pemerintah 
Kota Bandung 

4. Nita 

Garnita 

(2008) 

Pengaruh 
Akuntabilitas 
Terhadap 
Kinerja 
Instansi 

Akuntabilitas mempunyai 
pengaruh positif dan 
signifikan 
terhadap kinerja instansi 
pemerintah 

Variabel 
independen 
X1 sama 
yaitu 

Dalam 
penelitian ini 
tidak hanya 
menggunakan 
variabel 
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Pemerintah 
(Studi Kasus 
Pada Balai 
Besar Bahan 
dan Barang 
Teknik) 

Akuntabilitas 

 

Variabel 
Dependen 
(Y) sama 
yaitu Kinerja 
Instansi 
Pemerintah 
. 

akuntabilitas, 
tetapi  
menggunakan 
juga variabel 
transaparansi. 
Menggunakan 
subjek 
penelitian 
pegawai Balai 
Besar Bahan 
dan Barang 
Teknik. 
Sedangkan 
penelitian yang 
dilakukan 
penulis lebih 
ke setiap 
SKPD yang 
berada di 
pemerintah 
Kota Bandung 

5 Zirman, 

Darlis, dan 

Rozi (2010) 

 

 

Pengaruh 
Kompetensi 
Aparatur 
Pemerintah, 
Penerapan 
Akuntabilitas 
Keuangan, 
Motivasi Kinerja, 
dan Ketaatan 
Pada Peraturan 
Perundang-
undangan 
Terhadap 
Akuntabilitas 
Kinerja Intansi 
Pemerintah 

Hasil peneiitian 
menunjukkan bahwa 
Kompetensi Aparatur 
Pemerintah Daerah 
berpenggaruh positif dan 
Penerapan Akuntabilitas 
Keuangan menghasilkan 
pengaruh yang negatif 
terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah. 
Sedangkan Motivasi Kerja 
menghasilkan pengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. 
Ketaatan pada Peraturan 
Perundangan 
juga memiliki pengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap Akuntabilitas 
Kinerja 
Instansi Pemerintah 

Variabel 
independen 
X sama yaitu 
Akuntabilitas 

 

Variabel 
Dependen 
(Y) sama 
yaitu 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Instansi 
Pemerintah 
 

Dalam 
penelitian ini 
menggunakan 
variabel 
transaparansi 
dan 
akuntabilitas, 
sedangkan 
pada penelitian 
sebelumnya 
menggunakan 
variabel 
kompetensi 
aparatur 
pemerintah, 
penerapan 
akuntabilitas 
keuangan, 
motivasi 
kinerja, dan 
ketaatan Pada 
peraturan 
perundang-
undangan 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011) hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

“Hipotesis merupakan jawaban sementar terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan”. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai 

berikut : 

Ho  :  Akuntabilitas ditinjau dari konsep good governancetidak berpengaruh 

terhadap kinerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung 

Ha  :  Akuntabilitas ditinjau dari konsep good governanceberpengaruh terhadap 

kinerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung 

 


