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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Good governance sering diartikan sebagai tata kelola yang baik.  World 

Bank memberikan definisi governance sebagai: “ The way statement is used in 

managing economic and social resources for defelopment of society”. Sementara 

itu United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance 

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 dalam pengelolaan 

negara (Muindro, 2008:18). 

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 administrasi, menjalankan disiplin 

anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas 

usaha (Muindro, 2008:19). 
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Adapun Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

mengatur pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Pengaturan 

tersebut meliputi penyusunan Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) berbasis 

prestasi kerja dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk 

pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK). 

Laporan keuangan merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk 

menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang berkualitas 

memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat 

dibandingkan. Selain itu laporan keuangan bisa dilihat dengan menggunakan opini 

auditor. Jika laporan hasil pemeriksaan auditor memberikan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP), maka hal itu menandakan bahwa laporan keuangan 

disajikan dengan sangat baik. Jika auditor mrmberikan pendapat Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP), maka hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan 

disajikan cukup baik. Jika auditor memberi opini Tidak Wajar (TW), maka hal itu 

menunjukkan laporan keuangan buruk (Mahmudi, 2011:15). 

BPK Perwakilan Jabar menyatakan akan melakukan audit kinerja untuk 

melihat efektivitas program kerja yang dilakukan pemerintah daerah. Hal itu 

dilakukan sebagai tahapan lanjut dari pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah) untuk melihat tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan 

keuangan. Pemeriksaan akan dilakukan dengan audit kinerja untuk memantau 

keberhasilan program daearah. Audit kinerja akan banyak dilakukan agar lebih 
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banyak untuk perbaikan manajemen. (Cornell S Prawiradiningrat, 

News.detik.com 2015). 

Dalam prakteknya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 

banyak mengalami kendala antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik 

kualitas maupun kuantitas, sistem akuntansi yang belum didasarkan pada 

Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

kebijakan akuntansi yang belum dilandasi oleh Peraturan Kepala Daerah untuk 

dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan juga terbatasnya 

pemahaman aparat terhadap laporan keuangan. Wujud dari keterbatasan tersebut 

dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagian besar Wajar Dengan 

Pengecualian (Koswara, News.detik.com 2015). 

Seperti yang dijelaskan oleh Koswara (Inspektorat Kota Bandung) dalam 

acara Media Workshop dengan tema “Peran BPK RI dalam Mendorong 

Terwujudnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” di The 

Centrum Jalan Belitung. Kota Bandung masuk dalam daftar daerah yang betah 

mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI dalam beberapa 

kurun terakhir. Tapi Pemkot Bandung di bawah kepemimpinan Wali Kota Ridwan 

Kamil kini sepertinya serius mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

setelah sekian lama menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

(Koswara, News.detik.com 2015). 

Koswara memaparkan ada empat hal yang menjadi masalah di Kota 

Bandung sehingga menghambat mereka mendapatkan opini WTP. Masalah 
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tersebut yaitu aspek aset (barang milik daerah), pengelolaan piutang daerah, 

persediaan dan hibah bansos. Bandung juga terkena kasus korupsi diperiode 

sebelumnya. Ia menyebut, masalah aset diantaranya yaitu masih banyak aset yang 

belum diinventarisir dengan benar hingga pemanfaatan aset yang tidak sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Salah satu action yang didorong yaitu mendorong 

dinas-dinas untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan pencatatan dan 

pengelolaan dengan benar (Koswara, News.detik.com 2015). 

Untuk itu kebijakan good goverment governance merupakan tuntutan yang 

harus dipenuhi oleh sektor publik dan disadari bahwa hal tersebut tidak mudah 

untuk dilaksanakan karena memerlukan media dan proses untuk mewujudkannya. 

Pengelolaan keuangan negara, baik keuangan pusat dan keuangan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 1945 perlu dilaksanakan 

secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat 

(Indra Bastian, 2011:5). 

Keberhasilan sebuah organisasi publik tidak dapat diukur semata-mata dari 

perspektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat 

menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, 

keberhasilan sebuah organisasi publik juga harus diukur dari kinerjanya. Hal ini 

juga konsisten dengan pendekatan anggaran kinerja yang digunakan. Sebuah 

anggaran yang dibuat tidak hanya berisi angka, tetapi juga berisi target kinerja 

kualitatif. Karena itu, aspek pertanggungjawabannya tentu tidak cukup hanya 

berupa laporan keuangan, tetapi juga harus dilengkapi dengan laporan kinerja 

(Deddi Nordiawan, 2011:157). 
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Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian 

kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau 

kegiatan. Pengukuran kinerja di organisasi publik bukanlah hal mudah. Salah 

satunya disbabkan oleh tidak adanya sebuah teknik, atau cara yang baku untuk 

melakukannya. Diskusi dan wacana tentang hal ini berkembang setidaknya  dalam 

tiga hal, yaitu apa yang diukur, bagaimana mengukurnya, dan bagaimana 

melaporkannya (Deddi Nordiawan, 2011:157). 

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai 

apakah program kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai 

dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai 

keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja 

dimulai dengan penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi 

sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk 

memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap 

masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil 

keputusan untuk memonitor dan memperbaiki kinerja yang berfokus pada tujuan 

organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabulitas publik (Deddi 

Nordiawan, 2011:158).  

Dengan demikian, tercapainya good governance dalam era globalisasi 

menuntut terpenuhinya transparansi/keterbukaan dan akuntabilitas pada berbagai 

aktivitas. Kunci utama dibutuhkannya good governance adalah sebagai upaya 

untuk meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintahan daerah melalui 

mekanisme supervisi/pemantauan kinerja manajemen dan juga sebagai upaya 
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untuk memperkuat dan mempertegas pertanggung jawaban pimpinan dan pihak-

pihak lain yang berkepentingan dengan organisasi. Proses penyelenggaraan 

kekuasaan negara untuk menyediakan public goods dan services disebut 

governance, sedangkan praktek terbaiknya atau lebih dikenal dengan 

kepemerintahan yang baik disebut good governance (Indra Bastian, 2011:8). 

Beberapa penelitian mengenai hubungan antara Good Goverment 

Governance terhadap kinerja, yaitu: 

Tabel 1.1 

Jurnal mengenai hubungan antara Good Goverment Governance 

terhadap kinerja 

 

Penulis 

 

Judul 

 

Variabel 

 

Hasil Penelitian 

 

Daniel T.H. 

Manurung 

(Jurnal 

Ilmiah 

Akuntansi 

dan 

Humanika

Vol.2, 

No.1, 

Desember 

2012) 

“Pengaruh 

Desentralisasi 

Fiskal, 

Akuntabilitas dan 

Sitem 

Pengendalian 

Manajemen 

terhadap Kinerja 

Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

Kota 

Palangkaraya” 

Desentralisasi 

Fiskal, 

Akuntabilitas, 

Sistem 

Pengendalian 

Manajemen, 

Kinerja SKPD. 

Hasil penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa adanya 

pengaruh desentralisasi 

fiskal terhadap kinerja 

Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. Dalam hal 

pelaksanaan akuntabilitas 

sendiri sudah menunjukkan 

hasil yang cukup baik dan 

berpengaruh terhadap 

kinerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 
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Nur Azlina, 

Ira Amelia 

(Jurnal 

Akuntansi 

Vol.12, 

No.2,  

Desember 

2014) 

“Pengaruh Good 

Governance dan 

Pengendalian 

Internal terhadap 

Kinerja 

Pemerintah 

Kabupaten 

Pelalawan” 

Good 

governance, 

Pengendalian 

internal, 

Kinerja 

Pemerintah 

daerah. 

Hasil penelitian Prima Yuda 

(2012) yang menunjukkan 

bahwa variabel good 

governance dan 

pengendalian intern 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja 

organisasi. Hasil penelitian 

ini juga mendukung 

penelitian yang dilakukan 

oleh Prasetyono & 

Kompyurini (2007) ini 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh langsung 

maupun tidak langsung 

antara pengendalian intern 

dan penerapan prinsip-

prinsip good corporate 

governance yang mana 

akuntabilitas publik 

termasuk didalamnya, 

terhadap kinerja organisasi. 

Hasil ini juga memperkuat 
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penelitian Aprilia (2008) 

dan Ulfa (2011) yang 

menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif 

antara variabel good 

governance dalam 

meningkatkan kinerja sektor 

publik. 

Miswaty 

dan Tutik 

Yuliani 

(Jurnal 

Akuntansi 

Syariah, 

ISSN 2460-

0784) 

“Analisis 

Pengaruh 

Penerapan Good 

Governance dan 

Pengendalian 

Internal 

Organisasi 

terhadap Kinerja 

Organisasi pada 

Pemerintah Kota 

Balikpapan” 

Good 

Governance, 

Pengendalian 

Internal, 

Kinerja 

Organisasi. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Good 

Governance dan Penerapan 

Pengendalian Intern secara 

bersama sama berpengaruh 

terhadap Kinerja Organisasi 

Pemerintah Kota 

Balikpapan. 

Pandu 

Patriadi 

(Jurnal 

Kajian 

“Manfaat Konsep 

Good Governance 

bagi Institusi 

Pemerintah dan 

Good 

governance, 

Akuntabilitas, 

kinerja 

Hasil penelitian 

menunjukkan pendekatan 

GG akan menuntut adanya 

pengembangan kinerja 
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Ekonomi 

dan 

Keuangan 

Vol.8, 

No.3, 

September 

2004) 

BUMN dalam 

Kebijakan 

Prifatisasi 

BUMN” 

institusi 

pemerintah 

dan BUMN. 

institusi baik pemerintah, 

bisnis dan masyarakat 

secara komprehensif pada 

semua tingkatan. Semua ini 

harus didukung dengan 

adanya sistem pelaporan 

akuntabilitas kepada publik 

yang merupakan prasyarat 

bagi terbentuknya 

pemerintahan yang good 

governance.  

 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

penulis berniat untuk melakukan suatu penelitian yang dituangkan dalam skripsi 

yang berjudul: 

“PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERMENT GOVERNANCE  

TERHADAP KINERJA KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan 

diatas, masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

Pengaruh Penerapan Good Goverment Governance Terhadap Kinerja Keuangan 

Instansi Pemerintah Kota Bandung. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh penerapan Good Goverment Governance Terhadap Kinerja Keuangan 

Instansi Pemerintah Kota Bandung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai seberapa besar 

penerapan Good Goverment Governance Terhadap Kinerja Keuangan 

Instansi Pemerintah Kota Bandung. 

2. Bagi Instansi Pemerintah di Kota Bandung 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

atas seberapa besar pengaruh penerapan Good Goverment Governance 

Terhadap Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Kota Bandung. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik 

serupa yang berkaitan dengan pengaruh pengaruh penerapan Good 

Goverment Governance Terhadap Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas-dinas yang ada di Kota Bandung yaitu 

sebanyak 17 dinas. Sedangkan waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian 

dimulai pada bulan Agustus 2015 sampai dengan Desember 2015. 

 


