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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Good Goverment Governance 

2.1.1 Pengertian Good Goverment Governance 

 Ada banyak pendapat mengenai  good governance, diantaranya menurut 

Mardiasmo (2009:17) adalah: 

Menurut World Bank mendefinisikan good governance sebagai: 

“ The way statement is used in managing economic and social resources 

for defelopment of society”.  

Artinya: 

“lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial 

dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat” 

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. 

Artinya: 

“menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam 

pengelolaan negara”. 

World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber 

daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan 
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UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam 

pengelolaan negara. Politic governance mengacu pada proses pembuatan 

kebijakan (policy/strategy formulation). Economic governance mengacu pada 

proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah 

pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. 

Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan 

(Mardiasmo, 2009:17). 

Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi 

pembangunan sektor publik adalah menciptakan good goverment governance. 

World Bank mendefinisikan good goverment governance sebagai 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab 

yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah 

alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka 

politik (political framework) bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 

2009:17). 

Menurut LAN dan BPKP (2000:6) menyatakan bahwa: 

“ Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang 

solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga 

kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, 

sektor swasta dan masyarakat”. 

Berdasarkan uraian tersebut, good goverment governance menghendaki 

pemerintahan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik 

sehingga sumber daya yang ada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar 
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mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan 

negara.  

2.1.2 Tujuan Good Goverment Governance 

 Tujuan dari penerapan good goverment governance adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan Negara (pemerintah) 

yang kuat, pasar yang kompetitif, dan masyarakat sipil (civil society) yang 

mandiri. Untuk mewujudkan itu, maka dalam implementasi tata kepemerintahan 

yang baik diharapkan para pelaku atau pilar-pilarnya membangun kolaborasi, 

networking, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara. 

Implementasi good goverment governance dalam penyelenggaraan Negara bukan 

perkara mudah. Kendala-kendala siap menghadapi pelaksanaan tata 

kepemerintahan yang baik, kendala-kendala itu bersumber pada pelaku-pelakunya 

sendiri dan sistem yang melingkunginya. Di sektor pemerintaan, sistem politik, 

etika politik, dan pemerintahan kurang mendukung. Di sektor swasta, etika bisnis 

kurang ditegaskan dan persaingan tidak terus-menerus mengalami 

ketidakberdayaan sehingga tidak dapat menjalankan fungsi kontrolnya 

(Mardiasmo, 2009:18). 

2.2 Prinsip-prinsip Good Goverment Governance 

 Kunci utama memahami good goverment governance adalah pemahaman 

atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan 

tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dimulai 
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bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good goverment 

governance. 

 Menurut Mardiasmo (2009:18) terdapat prinsip-prinsip good goverment 

governance, sebagai berikut: 

1) Pertisipasi (Participation) 

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat 

menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar 

kebebasan berasosiasi dan berbicara setra berpartisipasi secara konstruktif. 

2) Aturan Hukum (Rule Of Law) 

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 

3) Transparansi (Transparancy) 

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, 

informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung 

dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. 

4) Responsivitas (Responsiveness) 

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani 

stakeholders. 

5) Konsensus (Consensus Orientation) 

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

6) Keadilan (Equity) 

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh 

kesejahteraan dan keadilan. 
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7) Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and effectivenness) 

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efektif). 

8) Akuntabilitas (Accountability) 

Pertanggungjawaban kepada publik  atas setiap aktivitas yang dilakukan. 

9) Visi Strategik (Strategic Vision) 

Penyelenggaraan pemerinah dan masyarakat harus memiliki visi jauh 

kedepan. 

Dalam penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah, perlu 

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

tanggal 01 Agustus 2012 yaitu: 

1) Transparansi 

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan 

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 manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

3) Akuntabilitas 
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Akuntabilitas yaitu kerjasama fungsi-fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan  perusahaan 

terlaksana dengan baik. 

4) Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

5) Kewajaran 

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak 

stakeholders yag timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-

undangan yang berlaku. 

 Prinsip-prinsip good governance tersebut dalam akuntansi sektor publik 

berpegang pada prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. 

Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk menguntrol kebijakan 

keuangan dalam Pedoman Good Governance yang dikemukakan oleh Komite 

Nasional Kebijakan Governance-KNKG (2008:13) sebagai berikut: 

1. Demokrasi 

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan 

adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas 

demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai 

penyelenggaraan negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara. 

2. Transparansi 
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Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi 

yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. 

Transpatansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia 

usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif. 

Untuk itu diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan 

dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan 

dan isi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta 

pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga negara. 

3. Akuntabilitas 

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan 

cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap 

lembaga negara dan penyelenggaraan negara melaksanakan tugasnya 

secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggara harus 

melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta 

menghindarkan penyalahgunaan wewenang. 

4. Budaya Hukum 

Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum secara tegas tanpa 

pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan 

kesadaran. Budaya hukum harus dibangun agar lembaga negara dan 

penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan 

pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Good Goverment 

Governance  

Seperti yang dijelaskan oleh Yuanida (2010) Dalam pelaksanaan tugas 

(task) pencapaian good governance dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat 

yang mempengaruhi penerapan good governance, yaitu: 

1. Faktor Manusia Pelaksana (Man) 

Berhasil atau tidaknya pelaaksanaan good governance sebagian besar 

tergantung pada pemerintah daerah (local govt) yang terdiri dari unsur 

pimpinan daerah, DPRD. Disamping itu terdapat aparatur atau alat 

perlengkapan daerah lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri. 

2. Faktor Partisipasi Masyarakat (public partisipation) 

Keberhasilan penyelenggaraan good governance juga tidak terlepas dari 

adanya partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat di daerah baik 

sebagai sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang 

sangat penting dalam sistem pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa 

tanggung jawab masyarakat terhadap pencapaian good governance adalah 

sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 

Adapun wujud partisipasi aktif masyarakat antara lain: 

a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (decision making); 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan (actuation participation); 

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (cost benefit evaluation); 

d. Partisipasi dalam evaluasi (evaluation participation). 

3. Faktor Keuangan Daerah (funding or budgeting) 
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Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan 

daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah 

kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, 

faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat 

pencapaian good governance di daerah/lokal membutuhkan dana/fiansial. 

4. Faktor Peralatan (tools) 

Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan 

pencapaian good governance. Dalam pengertian ini peralatan adalah setiap 

alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan 

mempermudah pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya 

pencapaian dan perwujudan good governance. 

5. Faktor Organisasi dan Manajemen (organization and management) 

Ini mempengaruhi pelaksanaan good governance karena organisasi dan 

manajemen meliputi fungsi manajemen: POAC ( planning, organizing, 

actuating, dan controlling). Agar penciptaan good governance dapat 

terwujud, maka diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik 

pula. 

2.4 Kinerja Instansi Pemerintah 

2.4.1 Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah 

 Batasan mengenai kinerja bisa dilihat dari berbagai sudut pandang 

tergantung pada tujuan masing-masing organisasi, juga tergantung pada bentuk 

organisasi itu sendiri. Berbagai ungkapan seperti output, kinerja, efisiensi, dan 
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efektivitas mempunyai hubungan dengan kinerja. Secara umum, pengertian 

kinerja dikemukakan orang dengan menunjukan  pada rasio output terhadap input 

ada yang melihat performance dengan memberikan penekanan pada nilai 

efisiensi, efisiensi diukur sebagai rasio output terhadap input. Dengan kata lain, 

pengukuran efisiensi menghendaki penentuan outcome dan penentuan jumlah 

sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan outcome tersebut. Selain efisiensi, 

kinerja dikaitkan juga dengan kualitas output, yang diukur berdasarkan standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Indra Bastian (2001:329) kinerja adalah sebagai berikut: 

 “Kinerja adalah 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”. 

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (2000:3), kinerja dapat 

diartikan sebagai berikut: 

“Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

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

visi organisasi”. 

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. 

 Visi merupakan pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai 

tujuannya. Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang 
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diinginkan oleh organisasi, dengan demikian visi harus menjadi milik dan 

diyakini untuk 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 pada suatu fokus. Misi menjelaskan 

mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana 

melakukannya. 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. 

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 

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

misi lembaga. Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk 

memfokuskan arah semua program dan aktifitas lembaga dalam melaksanakan 

misi lembaga. 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai 

melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tahunan, 

semesteran, triwulan, ataupun bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang 

ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan. Strategi adalah pilihan cara terbaik untuk melaksanakan misi untuk 

mewujudkan visi atau mencapai tujuan organisasi. Strategi didasarkan pada 

keunggulan dan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi dengan 
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mempertimbangkan keunggulan dan kelemahannya. Sebab itu, strategi juga harus 

realistis dengan memperhatikan peluang dan hambatan eksternal orgaisasi. 

Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mengorganisir serangkaian 

tujuan, menentukan kegiatan yang diperkukan untuk mencapai tujuan, dan 

mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai 

tujuan tersebut. 

2.4.2 Pengukuran Kinerja 

2.4.2.1 Pengertian Pengukuran Kinerja 

 Menurut James B. Whittaker (1993) yang dikutip oleh Indra Bastian 

(2001:330) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai berikut: 

“Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas”     

 Elemen kunci dari sistem pengukuran kinerja terdiri atas: 

1. Perencanaan dan penetapan tujuan, 

2. Pengembangan ukuran yang relevan, 

3. Pelaporan formal atas hasil, dan 

4. Penggunaan informasi 

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 dalam pengambilan keputusan.  
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Definisi Whittaker nampaknya tidak jauh beda dengan definisi yang 

dikutip oleh LAN dan BPKP (2000:5) pengukuran kinerja instansi pemerintah 

disebutkan bahwa: 

“pengukuran atau penilaian kinerja merupakan suatu metode untuk menilai 

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk berperan sebagai 

mekanisme untuk memberikan penghargaan atau hukuman 

(reward/panishment), akan tetapi pengukuran kinerja berperan sebagai alat 

bantu manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi”. 

 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, dan 

tahun) atas dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun sayangnya 

pelaporan ini lebih fokus pada masukan (input), misalnya jumlah sumber daya 

manusia, anggaran dan material yang terserap dalam suatu proyek, dan lain-lain. 

Kadang-kadang juga sudah ada institusi yang melaporkan keluaran (output) dari 

program yang dilaksanakan, misalnya jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. 

Informasi atas input dan output dari pelaporan tersebut bukannya tidak penting, 

akantetapi melalui pengukuran kinerja, maka fokus dari pelaporan bergeser dari 

jumlah sumber daya yang dialokasikan ke hasil yang dicapai dari penggunaan 

sumber daya tersebut. 

 Menurut LAN dan BPKP (2000:9), agar pengukuran kinerja terlaksana 

dengan baik, maka setiap organisasi harus: 

1. Membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja san memulainya, 

2. Perlakuan pengukuran kinerja suatu proses yang berkelanjutan, dan 
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3. Sesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi. 

Yang perlu dilakukan oleh institusi adalah segera memulai upaya 

pengukuran kinerja dan tidak perlu mengharap pengukuran kinerja akan langsung 

sempurna. Nantinya akan dilakukan perbaikan atas pengukuran kinerja yang telah 

disusun. Pengukuran kunerja merupakan suatu proses yang bersifat literatif 

(berulang-ulang). Proses ini merupakan suatu cermin dari upaya organisasi agar 

selalu berupaya untuk memperbaiki kinerja. Organisasi harus menetapkan ukuran 

kinerja yang sesuai dengan besarnya organisasi, kultur, visi, tujuan, sasaran, dan 

struktur organisasi. 

2.4.2.2 Aspek-aspek dalam pengukuran kinerja 

Menurut Indra Bastian (2001: 336) aspek-aspek yang dapat diukur dalam 

penilaian/pengukuran kinerja yaitu: 

1. Aspek keuangan (financial) 

Aspek financial meliputi anggaran rutin dan pembangunandari suatu 

instansi pemerintah. Karena aspek financial dapat dianalogikan sebagai 

aliran darah dalam tubuh manusia, maka aspek financial merupakan aspek 

penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja. 

2. Kepuasan pelanggan 

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat penting 

dalam penentuan strategi perusahaan. Hal ini juga serupa dengan institusi 

pemerintah. Dengan semakin banyaknya tuntutan masyarakat akan 

pelayanan yang berkualitas, maka institusi pemerintah dituntut untuk 
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secara terus-menerus memberikan pelayanan yang berkualitas prima. 

Untuk itu, pengukuran kinerja perlu di desain sehingga pimpinan dapat 

memperoleh informasi yang relevan atas tingkat kepuasan pelanggan. 

3. Operasi bisnis internal 

Operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh 

kegiatan instansi pemerintah sudah in-concert (seirama) untuk mencapai 

tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam rencana 

strategis. Disamping itu, informasi bisnis internal diperuntukkan untuk 

melakukan perbaikan terus-menerus atas efisiensi dan efektivitas operasi 

organisasi. 

4. Kepuasan pegawai 

Dalam setiap organisasi, pegawai merupakan aset yang harus dikelola 

dengan baik. Terutama dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, 

peran strategis pegawai sungguh sangat nyata. Hal serupa juga terjadi pada 

instansi pemerintah. Apabila pegawai tidak dikelola dengan baik, maka 

kehancuran pada instansi pemerintah sangat sulit untuk dicegah. 

5. Kepuasan komunitas dan shareholders/stakeholders 

Instansi pemerintah tidak beroperasi, artinya kegiatan instansi pemerintah 

berinteraksi dengan berbagai pihak yang menaruh kepentingan terhadap 

keberadaannya. Untuk itu informasi dari pengukuran kinerja perlu di 

desain untuk mengakomodasi kepuasan dari stakeholders. 

6. Waktu 
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Ukuran waktu juga merupakan variabel yang diperhatikan dalam desain 

penilaian kinerja. Kita sering membutuhkan informasi untuk pengambilan 

keputusan, namun informasi tersebut lambat diterima. Sebaliknya 

informasi yang masih ada biasanya sudah tidak relevan atau kadaluarsa. 

Perhatian dan penetapan pengukuran pada aspek diatas merupakan bagian 

uang signifikan atas sistem penilaian kinerja yang berhasil. Disamping 

kesamaan dalam aspek informasi yang diharapkan dari kinerja, ada 

perbedaan penekanan penilaian dalam organisasi swasta dan organisasi 

publik, yaitu pada sektor swasta, penilaian utama atas keberhasilan kinerja 

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

diukur dengan cara membandingkan misi dan tujuan dengan capaiannya. 

Keberhasilan instansi pemerintah/organisasi publik sering diukur dari 

perspektif masing-masing stakeholders, misalnya lembaga legislatif, instansi 

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

kinerja yang dipakai oleh instansi pemerintahdisusun setelah memperoleh 

masukan dari berbagai konsisten, sehingga dapat diperoleh suatu konsensus atas 

apa yang diharapkan oleh stakeholders atas organisasi tersebut. 

2.4.2.3 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

Menurut Yuanida (2010) Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan 

untuk memenuhi tiga maksud: 

1. Pengukuran kinerja sektor publik  untuk membantu memperbaiki 

kinerja pemerintahan. 
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2. Ukuran kerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber 

daya dan pembuatan keputusan. 

3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan. 

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong 

pencapaian prstasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara 

berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus 

menerusdan pencapaian tujuan di masa mendatang. 

Menurut Yuanida (2010) Peranan pengukuran kinerja sebagai alat 

manajemen untuk: 

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan 

untuk pencapaian prestasi. 

2. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati. 

3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perandingan skema kerja 

dan pelaksanaan. 

4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi 

yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah 

disepakati. 

5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam 

upaya memperbaiki prestasi organisasi. 

6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 
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7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

8. Memastikan bahwa pengukuran keputusan dilakukan secara objektif. 

9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. 

10. Mengungkap permasalahan yang terjadi. 

Tujuan Pengukuran Kinerja di sektor publik menurut Deddi Noriawan 

(2011:158): 

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, 

2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai, 

3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya, 

4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan 

keputusan pemberian penghargaan dan hukuman, 

5. Memotivasi pegawai, dan 

6. Menciptakan akuntabilitas publik. 

Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-

bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengaruh pada 

pencapaian misi. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran 

yang logis atas pencapaian misi organisasi instansi pemerintah. 

2.4.2.4 Penetapan Indikator Kinerja 

 Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi 

indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data informasi 

untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan atau program. Dalam 

pengukuran kinerja diperlukan juga penetapan capaian kinerja, yang dimaksud 
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untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan 

kegiatan/program kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi 

pemerintah daerah. 

 Menurut Yuanida (2010)  Selain menyusun dan menetapkan indikator 

kinerja, terlebih dahulu perku diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

suatu indikator kinerja, sebagai berikut: 

a. Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. 

b. Dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun 

kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja yang 

berkesimpulan sama. 

c. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif relevan. 

d. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan 

keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, serta dampak. 

e. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuainya 

pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. 

f. Efektif, data atau informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang 

bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang 

tersedia. 

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 Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu: indikator masukan 
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(input), indikator proses (process), indikator keluaran (output), indikator hasil 

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

1. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, 

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

kebijakan, atau peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. 

2. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan 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 dari 

suaru kegiatan yang dapat berupa fisik ataupun non fisik.  

4. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari 

pelaksanaan kegiatan.  

5. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator 

hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah bebrapa waktu kemudian, 

khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat 

menunjukan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat 

diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu). 

6. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun 

negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah 

ditetapkan. 
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Menurut Dwiyanto (2006), indikator kinerja instansi pemerintah dapat di 

lihat dari aspek-aspek: 

1. Produktivitas  

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 

evektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai 

rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu 

sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba 

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. 

2. 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. 

3. 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 
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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 

yang rendah, dengan sendirinya memiliki kinerja yang rendah juga. 

4. Responsibilitas 

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi 

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang implisit maupun 

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

berbenturan dengan responsivitas. 

5. Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publi tunduk pada para pejabat publik yang dipilih 

oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena 

dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan 

kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik 

dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan 
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organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. 

Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang 

dikembangkan oleh pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja 

sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai norma 

yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik 

memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan itu dianggap benar dan 

sesuai dengan nila dan norma yang berkembang dalam masyarakat. 

2.5 Pengaruh Penerapan Good Goverment Governance terhadap Kinerja 

Keuangan Instansi Pemerintah 

Pada berbagai sektor, baik sektor bisnis, sektor publik, maupun sektor 

sosial dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik atau 

dikenal dengan istilah “Good Governance”. Prinsip good governance terdiri atas 

lima aspek, yaitu: (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Responsivitas, (4) 

Independensi, (5) Kewajaran. Akuntansi sektor publik memiliki peran strategik 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang  baik yaitu melalui perwujudan 

transparansi, akuntabilitas, dan upaya efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

keuangan publik (Mahmudi, 2011:17). 

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 
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secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat 

(Indra Bastian, 2011:5). 

Didalam perkembangan kinerja keuangan pemerintah pada saat ini, 

semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh orgaisasi 

sektor publik (seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, 

departemen dan lembaga-lembaga negara). Tuntutan akuntabilitas terkait dengan 

perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi pada publik dalam 

rangka pemenuhan hak-hak publik. Dalam konteks akuntansi pemerintah, 

akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan 

kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

laporan tersebut. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga 

sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal yaitu 

pertanggungjawaban pada mastyarakat luas, bukan hanya pertanggataungjawaban 

vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada otoritas yang lebih 

tinggi misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah pada pemerintah pusat, 

dan pemerintah pusat pada MPR (Mardiasmo, 2009:21). 

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah 

untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam 

memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, 

pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak 

tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di 

dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam 

batas-batas yang ditentukan peraturan perundang undangan. Organisasi sektor 
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publik (Pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan 

publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. 

Pelayanan publik diberikan karena masyarakat merupakan salah satu stakeholder 

organisasi sektor publik. Sehingga pemerintah tidak hanya menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja, tetapi juga kepada masyarakat 

luas. Oleh karena itulah diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan 

untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui 

alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan 

sebagai alat pengendalian organisasi (Deddi Nordiawan, 2011:158). 

Untuk itu perlu dilakukan pengukuran kinerja pemerintah agar dapat 

diketahui bagaimana pemerintah itu melaksanakan apa yang menjadi tanggung 

jawabnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur kinerja 

keuangan atau kinerja non keuangan. Untuk mengukur kinerja keuangan dapat 

dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang buat setiap akhir periode, 

sedangkan untuk mengukur kinerja non keuangan dapat dilakukan dengan menilai 

sejauhmana pemerintah dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh 

mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. 

Adapun maksud dilakukannya pengukuran kinerja ini adalah untuk membantu 

memperbaiki kinerja pemerintah, digunakan untuk pengalokasian sumber daya 

dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan 

memperbaiki komunikasi kelembagaan (Deddi Nordiawan, 2011:157). 
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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 

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). 

 Berikut ini disajikan hasil review dari penelitian terdahulu mengenai 

pengaruh good governance terhadap kinerja instansi pemerintah: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu mengenai Pengaruh Good Governance terhadap 

Kinerja Instansi Pemerintah  

No Penulis Judul Kesimpulan/Hasil 

1 Meilani Yuanida 

(2010) 

Pengaruh 

Implementasi Good 

Governance 

Terhadap Kinerja 

Instansi Pemerintah 

 

Faktor-Faktor Good Governance 

(X1) secara parsial terbukti 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja 

Instansi Pemerintah (Y), Prinsip-

Prinsip Good Governance (X2) 
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secara parsial juga terbukti 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja 

Instansi Pemerintah (Y). 

Sedangkan secara simultan, 

Faktor-Faktor Good Governance 

(X1) dan Prinsip-Prinsip Good 

Governance (X2) terbukti 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap terwujudnya 

Kinerja Instansi Pemerintah (Y) 

2 Randy Adam 

Kurniawan 

(2014) 

Pengaruh Penerapan 

Good Goverment 

Governance 

terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Hasil penelitian ini menemukan 

bahwa variabel karakteristik 

informasi sistem akuntansi 

manajemen berpengaruh positif 

terhadap performa 

manajerial.Hasil-hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa good 

governance yang baik pada 

Instansi Pemerintah akan 

berdampak pada peningkatan 

performa akuntabilitas instansi 

pemerintah tersebut. 
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3 Thami Ayuri 

(2015) 

Pengaruh Sistem 

Pengendalian 

Internal Pemerintah 

dan Penerapan Good 

Governance 

terhadap Kinerja 

Aparatur di 

Inspektorat Provinsi 

Jawa Barat 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial sistem 

pengendalian intern pemerintahan 

dan penerapan good governance 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

aparatur di Inspektorat Provinsi 

Jawa Barat dengan pengaruh 

parsial yang diberikan sebesar 

21,60% dan 34,10%. Dan secara 

simultan sistem pengendalian 

intern pemerintah dan penerapan 

good governance berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

aparatur di Inspektorat Provinsi 

Jawa Barat dengan pengaruh yang 

diberikan sebesar 55,70%, 

sedangkan sebanyak 44,30% 

sisanya merupakan besarnya 

pengaruh yang diberikan oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. 

4 Widi Adrian 

(2015) 

Pengaruh 

Akuntabilitas 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa akuntabilitas ditinjau dari 
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ditinjau dari Konsep 

Good Governance 

terhadap Kinerja 

Dinas Kesehatan 

Kota Bandung 

konsep good governance 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel kinerja Dinas 

Kesehatan Pemerintah Kota 

Bandung. Jadi semakin tinggi 

pelaksanaan akuntabilitas ditinjau 

dari konsep good governance 

maka akan meningkatkan kinerja 

Dinas Kesehatan Pemerintah 

Kota Bandung. 

 

 Secara sederhana, digambarkan dalam bagan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

   

 

   

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Good Goverment 

Governance (X) 

 

 

Kinerja Keuangan 

Instansi 

Pemerintah (Y) 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2011:15) Hipotesis penelitian adalah: 

 “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian ini dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan” 

 Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dibangun dan yang akan 

diuji adalah sebagai berikut : 

Ho: Penerapan Good Goverment Governance tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah. 

Ha:  Penerapan Good Goverment Governance berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Instansi Pemerintah. 


