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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Konstruk, Variable Penelitian

2.1.1 Good Government Governance

2.1.1.1 Pengertian Good Government Governance

Ada banyak pendapat mengenai governance, diantaranya menurut World

Bank (Mardiasmo, 2009) adalah :

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

for development of society”

Sementara itu United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan

governance sebagai :

“The exercise of political economic, and administrative authority to

manage nation’s affair at all levels of society”.

Artinya :

“Pelaksanaan keuangan politik, ekonomi dan administrasi dalam

mengelola masalah bangsa”.

Karena itu menurut UNDP, ada tiga model tata kepemerintahan yang baik yaitu:

1) Kepemerintahan Politik (Political Governance) yang mengacu pada

proses-proses pembuatan berbagai keputusan untuk merumuskan

kebijakan (policy/strategy formulation).

2) Kepemerintahan Ekonomi (Economic Governance) yang mengacu pada

proses pembuatan keputusan (decision making process) yang
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memfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara

penyelenggara ekonomi. Kepemerintahan ekonomi ini memiliki implikasi

terhadap masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan

kualitas hidup.

3) Kepemerintahan Administratif (Administrative Governance) yang

mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Menurut Ganie Rochman (2000) menyatakan bahwa:

“Good Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya

ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan

sektor no Negara dalam suatu usaha kolektif”.

Menurut  Jan Kooiman (2003) :

“Governance atau kepemerintahan merupakan serangkaian proses

interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam

berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan

invertensi pemerintahan atas kepentingan-kepentingan tersebut”.

Jika mengaku pada program World Bank dan UNDP, orientasi

pembangunan sektor publik adalah menciptakan good government governancet.

World Bank mendifinisikan good government governance sebagai

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab

yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah

alokasi dana investasi, dan pencegahan koruspi baik secara politik maupun

administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka

politik (political framework) bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
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Sebagaimana ditegaskan oleh Lembaga Administratif Negara (LAN)

(2003) bahwa governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara

dalam melaksanakan penyediaan layanan publik yang baik (public good and

service. Praktek yang terbaiknya disebut good governance (kepemerintahan yang

baik).

2.1.1.2 Tujuan Good Government Governance

Tujuan dari penerapan good government 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 kepemrintahan yang baik

diharapkan para pelaku atau pilar-pilarnya membangun kolaborasi, networking,

serta peran serta masyarakat 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 menelikungnya. Di sektor pemerintahan, 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).

2.1.1.3 Prinsip-prinsip Good Government Governance

Kunci utama memahami good government governance adalah pemahaman

atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan

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

government governance.

Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  (2003)  terdapat  prinsip-prinsip

good government governance sebagai berikut :

1) 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

serta berpartisipasi secara konstruktif.

2) Rule of law

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu

3) Transparency

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh

informasi. Informasi  yang berkaitan dengan kepentingan publik

secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

4) Responsiveness

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani

stakeholders.

5) Consensus Orientation

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
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6) Kesetaraan

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk

memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7) Efficiency and effectiveness

Pengelolaan  sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna

(efektif).

8) Accountability

Pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang

dilakukan.

9) Strategic Vision

Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi

jauh.

Pendapat yang  lain,  Ganie  Rochman  (2000:145)  menyatakan  bahwa

good governance terdapat 4 prinsip utama yang dapat diperankan oleh akuntansi

sektor publik  yaitu  penciptaan  (1)  transparansi,  (2)  akuntabilitas  publik,  (3)

value  for money dan (4) efektifitas manajemen sumber daya manusia.

2.1.1.4 Transparansi

Transparansi   dibangun   atas   dasar   kebebasan   memperoleh

informasi. Informasi   yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik secara

langsung  dapat diperoleh    dari    yang membutuhkan.    Transparansi

juga diartikan    sebagai keterbukaan  lembaga-lembaga  sektor  publik

dalam  memberikan  informasi  dan disclosure kepada  masyarakat

mengenai  kinerja  pemerintahan.  Informasi  dan disclosure yang
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diberikan harus dapat dipahami dan dimonitori oleh masyarakat.

Transparansi  mewajibkan  adanya  suatu  sistem  informasi  yang  terbuka,

tepat waktu,   serta   jelas   dan   dapat   diperbandingkan   yang

menyangkut   keadaan keuangan,  pengelolaan  perusahaan  dan

kepemilikan  perusahaan.  Transparansi atau keterbukaan dapat dilihat

pada tiga aspek,  yakni: (1) adanya kebijakan  yang terbuka  terhadap

pengawasan,  (2)  adanya  akses  informasi  sehingga  masyarakat dapat

menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3) berlakunya prinsip

check and balance antar lembaga eksekutif dan legislatif (Mardiasmo,

2009)

Tujuan  transparansi  ini  membangun  rasa  saling  percaya  antar

pemerintah dengan  publik  dimana  pemerintah  harus  memberikan

informasi  yang  akurat  bagi publik  yang  membutuhkannya.  Terutama

informasi  yang andal  berkaitan  dengan masalah-masalah  hukum,

pengaturan,  dan  hasil-hasil yang  dicapai  dalam  proses pemerintahan,

adanya   mekanisme   yang   memungkinkan   masyarakat   untuk

mengakses  informasi-informasi  yang  relevan,  adanya peraturan  yang

mengatur mengenai  kewajiban  pemerintah  daerah  untuk  menyediakan

informasi  kepada masyarakat,  serta  menumbuhkan  budaya  di  tengah-

tengah  masyarakat  untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan oleh

pemerintah daerah.

Khusus   dalam   rangka   otonomi   daerah,   transparansi   berarti

apakah Kabupaten  atau  Kota  yang  ada  menyediakan  informasi ke
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publik  secara  terbuka sehingga publik dapat mempertanyakan tentang

mengapa suatu keputusan dibuat, atau  apa  kriteria  yang  digunakan

sehingga  masyarakat  publik  dapat  mengontrol, memonitor   lembaga-

lembaga   publik   beserta   proses   kerjanya.   Karena   itu transparansi

harus dibangun dalam kerangka kebebasan, aliran informasi berbagai

proses,  kelembagaan,  dan  informasinya  harus  dapat  disediakan  secara

memadai dan  mudah  dimengerti  sehingga  dapat  digunakan  sebagai

alat    monitoring  dan evaluasi. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui

secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi    dalam    proses

perumusan    kebijakan    publik dan    tindakan pelaksanaannya. Segala

tindakan dan kebijakan pemerintah baik di pusat maupun daerah, harus

dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.

2.1.1.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas dimaksudkan untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab,

serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen

dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan Komisaris.

Disamping itu akuntabilitas juga merujuk pada pengembangan rasa tanggung

jawab publik bagi pengambilan keputusan di pemerintahan, sektor privat dan

organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada para pemilik

(stockholder). Khususnya dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya

menciptakan sistem untuk memonitor dan mengontrol kinerja dalam kaitannya

dengan kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumber daya, serta transparansi dalam
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manajemen keuangan, pengadaan, accounting, dan pengumpulan sumber daya.

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006:3) adalah:

“Sebagai  bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan  keberhasilan

atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan

dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui  suatu  media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”.

Dari  sudut  kekuasaan,  akuntabilitas  menjamin  adanya proses  yang  memenuhi

syarat  dalam  pemilihan pemegang  kekuasaan  dan  prosedur  yang  sehat  dalam

proses  pengambilan  keputusan.  Terutama  keterlibatan publik dalam

pengambilan keputusan-keputusan  strategis,  adanya mekanisme  evaluasi  atas

insentif  yang diberikan kepada para pejabat politik, serta adanya mekanisme

pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintahan.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas adalah pemberian

informasi dan disclosure atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada

pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat

maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka

pemenuhan hak-hak publik. Sedangkan menurut Bappenas (2014) akuntabilitas

terjadi bila suatu instansi pemerintah dan aparaturnya dapat

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta kebijakan program dan kegiatan

yang dilakukan.
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2.1.1.6 Ekonomi, Efisiensi, Efektifitas (Value for money)

Value   for   money menurut   Mardiasmo   (2009)   merupakan   konsep

pengelolaan  organisasi  sektor  publik  yang  mendasarkan  pada  tiga elemen

utama, yaitu  ekonomis,  efisiensi,  dan  efektivitas. Ekonomi,  pemerolehan  input

dengan kualitas  dan  kuantitas  tertentu  pada  harga  yang  terendah.  Ekonomi

merupakan perbandingan    input    dengan input value yang    dinyatakan dalam

satuan moneter. Efisiensi, pencapaian otput yang maksimum dengan input tertentu

untuk penggunaan   input   yang   terendah   untuk   mencapai   output   tertentu.

Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar

kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil

program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas

merupakan perbandingan outcome dengan output.

Value  for  Money merupakan  tolak  ukur  dalam  anggaran  belanja  suatu

organisasi,  baik  organisasi  yang  berusaha  untuk  mendapatkan  laba  (swasta)

atau perusahan yang non profit seperti perusahan sektor publik (pemerintah).

Value for money adalah  penilaian  kinerja  yang  meliputi  efisiensi, efektivitas

dan  ekonomi. Indikator kinerja  dalam  perusahaan  yang  menggunakan value

for  money harus menggambarkan tingkat pencapaian, tingkat pelayanan pada

biaya ekonomis yang terbaik.  Ini  artinya  walaupun  dengan  biaya  yang  rendah

dan  murah  tidak  selalu yang  terbaik,  ini  karena  dengan  biaya  rendah  dan

murah  tidak  dapat  dikatakan yang  terbaik  pula.  Pengertian value  for  money

dalam  buku  manajemen  kinerja sektor publik oleh Mahmudi (2005) adalah,

bahwa:
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“value for money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor

publik  dimana value  for  money memiliki  pengertian  penghargaan

terhadap nilai uang.”

2.1.1.7 Efektifitas Manajemen Sumber Daya

Menurut Edwin B. Flippo, yang dikutip oleh Bambang Wahyudi (2002)

mengemukakan bahwa:

“Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dari pada pengadaan,

pengembangan, pemberian balas jasa,  pengintegrasian, pemeliharaan

dan  pemisahan sumber  daya  manusia  ke  suatu  titik akhir  dimana

tujuan-tujuan  perorangan,  organisasi  dan  masyarakat terpenuhi”.

Menurut Samsudin (2006) mengemukakan bahwa:

“Manajemen  sumber  daya  manusia  merupakan  aktivitas-aktivitas

yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat

didayagunakan  secara  efektif  dan  efisien  guna  mencapai  berbagai

tujuan”.

Dari  beberapa  pendapat  diatas  menunjukan  bahwa  manajemen  sumber

daya   manusia   adalah   manajemen   yang   berhubungan   dengan   perencanaan,

pengorganisasian  dan  pengawasan  terhadap  berbagai  fungsi  pelaksanaan

usaha selain  itu  juga  sebagai  salah  satu  bidang  dari  manajemen  umum  yang

mengatur manusia, dan diterima secara universal pada masa sekarang ini.
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2.1.2 Kompetensi

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi

Definisi dari kompetensi menurut Moeherjono (2009):

“Kompetensi   merupakan   sebuah   karakteristik   dasar   seseorang   yang

mengindikasikan  cara berfikir,  bersikap,  dan  bertindak  serta  menarik

kesimpulan  yang  dapat  dilakukan  dan  dipertahankan  oleh  seseorang

pada waktu periode tertentu.”

Sedangkan  definisi  kompetensi  berdasarkan  PP  No  101  2000  Tentang

Diklat  Jabatan  PNS   yaitu  kemampuan  dan  karakteristik yang dimiliki oleh

seorang PNS   berupa   pengetahuan,   keterampilan   dan   sikap   perilaku   yang

diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan.

2.1.2.2 Komponen Kompetensi

Hutapea  P  dan  Thoha  N  (2008)  mengungkapkan bahwa  ada  tiga

komponen utama pembentukan kompetensi yaitu :

1. Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas

dan tanggung   jawab   yang   diberikan   perusahaan   kepada   seorang

pegawai  dengan baik  dan maksimal,  misalnya  keterampilan  bekerja

sama  dengan  memahami  dan  memotivasi orang  lain,  baik  secara

individu  atau  kelompok.  Keterampilan ini  sangat  diperlukan  bagi

pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena diperlukan untuk

berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi.
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2. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seseorang pegawai di dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan

perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian

organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya

akan dilaksanakan sebaik-baiknya.

3. Pengetahuan (knonwledge) adalah informasi yang dimiliki seorang

pegawai untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya sesuai bidang yang

digelutinya. Ilmu atau informasi yang dimiliki pegawai dapat digunakan

dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut

menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan

kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup

meningkatkan efesiensi perusahaaan

2.1.2.3 Klasifikasi Kompetensi

Adapun klasifikasi kompetensi menurut Mustopadidjaja (2008) terbagi ke

dalam empat jenis, yaitu :

a. Kompetensi  tekhnis (technical  competence) yaitu  kompetensi  mengenai

bidang  yang  yang  menjadi  tugas  pokok  organisasi. Kompetensi  ini

anatar lain  meliputi  operasional  sistem prosedur kerja,  yang berkaitan

dengan pelaksanaan kebijakan dan tugas  instansi, penerapan  sistem  dan

prinsip-prinsip akuntabilitas.

b. Kompetensi  manajerial (manajerial  competence) yaitu  kompetensi  yang

berkaitan dengan kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam

menangani  tugas-tugas  organisasi. Kompetensi ini meliputi  kemampuan
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menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian,

pengendalian,   koordinasi,   dan evaluasi   kinerja unit   organisasi,   juga

kemampuan  dalam  melaksanakan prinsip-prinsip good government

governance dalam manajemen pemerintahan.

c. Kompetensi sosial (social competence), kemampuan melakukan

komunikasi  yang  dibutuhkan  oleh  organisasi  dalam  pelaksanaan  tugas

pokoknya. Kompetensi ini secara internal memotivasi sumber daya

manusia dalam meningkatkan produktivitas kerja, secara eksternal

melaksanakan kemahiran, kolaborasi, pengembangan jaringan kerja

dengan berbagai lembaga dalam rangka meningkatkan citra  dan  kinerja

organisasi.

d. Kemampuan  intelektual  atau strategik,  kemampuan  untuk  berpikir

secara strategik  dengan  visi  jauh  kedepan.  Kompetensi  ini  meliputi

kemampuan merumuskan  visi,  misi,  strategi  dalam  rangka  mencapai

tujuan  organisasi sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional,

merumuskan  dan memberikan   masukan   untuk   pemecahan   masalah

dan pengambilan keputusan yang logis dan sistematis, memahami

paradigma pembangunan kesehatan  yang  relevan  serta  kemampuan

dalam  menjelaskan  kedudukan, tugas, fungsi organisasi kesehatan

dalam     mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan Indonesia.

2.1.3 Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Berdasarkan  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  PPK  SKPD  adalah

pejabat  yang  melaksanakan  fungsi  tata  usaha  keuangan  pada  SKPD.
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Sementara pegawai  adalah  orang  yang  membantu  PPK  SKPD  menyusun

laporan  keuangan SKPD tersebut.

2.1.3.1 Tugas dan Wewenang Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  (PPK)

Menurut   Halim   (2010) Kepala   SKPD   menetapkan   Pejabat   yang

melaksanakan  fungsi  tata  usaha  keuangan  pada  SKPD  sebagai  PPK-SKPD

tidak boleh   merangkap   sebagai   pejabat   yang   bertugas   melakukan

pemungutan penerimaan  negara/daerah,  bendahara,  dan/atau  PPTK.  Berikut

adalah  tugas-tugas yang dilaksanakan PPK-SKPD :

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS (Surat Persetujuan Pembayaran-

Langsung) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh

bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK.

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP (Surat Persetujuan Pembayaran-

Uang Persediaan), SPP-GU (Surat Persetujuan Pembayaran-Ganti

Uang), SPP-TU (Surat Persetujuan Pembayaran-Tambah Uang),

SPP-LS gaji, dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

diajukan oleh bendahara pengeluaran.

c. Melakukan verifikasi SPP

d. Menyiapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan

f. Melaksanakan akuntansi SKPD

g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD



25

Sementara  untuk pegawai bagian keuangan memiliki tugas dan wewenang

menyiapkan seluruh dokumen SPP-LS, SPP-LU, SPP-GU,dll. Kemudian

diarsipakn untuk keperluan bukti-bukti dalam proses penyususnan laporan

keuangan.

Menurut Renyowijoyo (2008) Kepala satuan kerja perangkat daerah

adalah pengguna anggaran/pengguna barang bagi satuan  kerja  perangkat  daerah

yang dipimpinya berwenang :

1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggarana

2. Melakukan   tindakan    yang   mengakibatkan   pengeluaran    atas   beban

anggaran belanja

3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak

5. Mengelola utang dan piutang

6. Menggunakan barang milik daerah

7. Mengawasi pelaksanaan anggaran

8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

2.1.3.2 Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman

Menurut  Warisno  (2008)  Pejabat Penatausahaan  Keuangan  (PPK)  dan

pegawai  yang  kompoten  harus  mampu  memahami  logika  akuntansi  dengan

baik sehingga dapat menerapkan sistem akuntansi  yang ada. Hal tersebut dapat

dilihat dengan tiga hal yaitu :
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1. Pendidikan

Pendidikan   menurut Megalia   (2011)  adalah proses belajar

yang menghasilkan  pengalaman  yang  memberikan  kesejahteraan

pribadi,  baik  lahiriah maupun  batiniah.  Menurut Hasibuan (2000)

pendidikan merupakan  indikator yang   mencerminkan   kemampuan

seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan latar belakang

pendidikan pula seseorang dianggap akan mampu menduduki suatu

jabatan tertetentu.

Menurut Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

pendidikan Nasional,  jenjang  pendidikan  formal  terdiri  atas Pendidikan

dasar  berbentuk Sekolah  Dasar  (SD)  dan  Sekolah  Menengah  Pertama

(SMP)  atau  yang  sederajat, Pendidikan  menengah  merupakan  lanjutan

pendidikan  dasar  yang  terdiri  dari pendidikan menengah umum seperti

SMU atau yang sederajat, pendidikan tinnggi merupakan  jenjang

pendidikan setelah  pendidikan  menengah yang  mencakup program

pendidikan Diploma III, Sarjana, Magister, Spesialis, dan Doktor.

2. Pelatihan

Pelatihan  mencakup  pengembangan  berbagai  informasi  kepada

individu atau kelompok sehingga mereka mendapatkan berbagai informasi

baru pengembangan  sumber  daya  manusia  dapat  dilakukan  melalui

pelatiah karena pelatiham bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan individu

(Megalia 2011).



27

3. Pengalaman

Menurut Notoatmodjo (2003) pengalaman  merupakan guru terbaik

(experience  is the best teacher), pepatah tersebut dapat diartikan bahwa

pengalaman merupakan sumber pengetahuan. Pengalaman akan

menghasilkan pemahaman yang berbeda bagi tiap individu, maka

pengalaman mempunyai kaitan dengan pengetahuan seseorang yang

mempunyai pengalaman banyak akan menambah pengetahuan.

Pengalaman kerja meliputi banyaknya jenis pekerjaan atau jabatan yang

diduduk seseorang dan lamanya mereka bekerja pada masing-masing

pekerjaan atau jabatan tertentu. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh

pegawai dalam organisasi berbeda-beda, hal ini disebabkan setiap

pegawai mempunyai pengalaman dari pekerjaan yang berbeda-beda yang

telah dilakukan berulang-ulang. Oleh karena itu pengalaman kerja yang

didapatkan seseorang akan meningkatkan kompetensinya dalam

melaksanakan pekerjaan (Siagian,2000).

Menurut Warisno (2008) dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik,

SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung

dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan

pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut

diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia

(SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan

baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan

menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan
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yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan

pemerintah.

1. Pendidikan Formal

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya

manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian

manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam organisasi

merupakan suatu proses mengembangkan kemampuan ke arah yang diinginkan.

Tingkat pendidikan seringkali menjadi indikator yang menunjukkan

derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka

semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat

pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya. Dalam

pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus memiliki Sumber Daya

Manusia yang kompeten dengan dilatar belakangi pendidikan akuntansi atau

keuangan.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk mengembangkan dan

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai yang sudah

dimiliki agar kemampuan pegawai semakin baik. Pendidikan ditekankan pada

peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan

datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain
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untuk mengubah perilaku kerja, sedangkan pelatihan lebih ditekankan pada

peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini.

Beberapa tujuan dari program pendidikan dan pelatihan pegawai

diantaranya :

1. Meningkatkan produktivitas kerja

2. Meningkatkan kecakapan manajerial pegawai

3. Meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu

4. Mengurangi tingkat kesalahan pegawai

5. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan untuk konsumen

perusahaan dan atau organisasi

6. Menjaga moral pegawai yang baik

7. Meningkatkan karier pegawai

Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia memberikan

dampak yang baik terhadap kinerja pegawai tersebut sebagai individu. Hal ini

jelas akan membawa peningkatan terhadap kinerja organisasi apabila pelatihan

dan pengembangan pegawai dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, program pendidikan dan

pelatihan bagi pegawai instansi pemerintah pun cukup penting, karena untuk

menghasilkan laporan keuangan daerah yang baik dibutuhkan pegawai yang

memahami betul cara dan proses penyusunan laporan keuangan daerah.

3. Pengalaman Kerja

Siagian (2002) mengemukakan bahwa pengalaman langsung apabila

seseorang pernah bekerja pada suatu organisasi, lalu oleh karena sesuatu
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meninggalkan organisasi itu dan pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan

pengalaman tidak langsung adalah peristiwa yang diamati dan diikuti oleh

seseorang pada suatu organisasi meskipun yang bersangkutan sendiri tidak

menjadi anggota daripada organisasi di mana peritiwa yang diamati dan diikuti

terjadi.

Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi pun menjadi salah satu

indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama

seorang pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin banyak

pengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas

dan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai tersebut.

Begitupun dalam penyusunan laporan keuangan daerah, SKPD diharapkan

memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih

lama di bidang akuntansi atau keuangan, karena dalam menyusun laporan

keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami akuntansi atau

keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

2.1.4 Laporan Keuangan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan

keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas

yang jelas.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa

yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa

pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan maanfaat untuk

masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan

keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan.”

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang

terdiri dari:

a. Pemerintah pusat;

b. Pemerintah daerah
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c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi

lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi

dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Menurut Bastian (2006) pengertian laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan

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

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan

keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang

posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan.

2.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Secara umum, tujuan laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo

(2002) yaitu:

a. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship)

b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective

reporting)

c. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization

information)

d. Kelangsungan Organisasi (viability)

e. Hubungan Masyarakat (public relation)

f. Sumber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures)

Adapun penjelasannya sebagai berikut:
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a. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada

pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan

sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan

lain yang telah ditetapkan.

b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective

reporting)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan

mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar

kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan

membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh

informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi

mereka untuk menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

organisasi.

c. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization

information)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan

kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan

berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi

penggunaan dana.
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d. Kelangsungan Organisasi (viability)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan

apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang

dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

e. Hubungan Masyarakat (public relation)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada

organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai

kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan

keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak

lain yang berkepentingan.

f. Sumber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai

kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa:

“Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja
keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber daya.”

Secara spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan

bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi

yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas

entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
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a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi;

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap

anggarannya;

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemrintahan;

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.4.3 Pengguna Laporan Keuangan Daerah

Identifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik dapat dilakukan

dengan melihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi

sektor publik. Pihak-pihak tersebut memiliki kebutuhan akan informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan organisasi sektor publik (Nordiawan, 2006).

Menurut Mardiasmo (2002) masyarakat memiliki hak dasar terhadap

pemerintah, yaitu:
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a. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu:

 Mengetahui kebijakan pemerintah

 Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah

 Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan

tertentu

b. Hak untuk diberi informasi (right to be informed) yang meliputi hak

untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-

permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.

c. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listening).

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus

diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas

informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep

pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik

mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan

sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability &

stewardship).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat beberapa kelompok utama

pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu:

a. Masyarakat;

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

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

pinjaman; dan

d. Pemerintah.
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2.1.4.4 Komponen Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a. Laporan Realisasi |Anggaran

b. Neraca

c. Laporan Arus Kas

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Adapun penjelasannya seperti berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah,

yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam

satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan

realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset,

kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh

neraca terdiri dari:

a) Aset;

b) Kewajiban; dan

c) Ekuitas dana.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:



38

a) Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk

menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b) Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih

antara asset dan kewajiban pemerintah.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas

operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non

anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan

saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang

mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran

kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara

Umum Negara/Daerah.

b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara

Umum Negara/Daerah.
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d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari

angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus

kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang

kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi

lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar

Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk

menghasilan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Selain keempat komponen laporan keuangan di atas, berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) mengatakan bahwa entitas pelaporan diperkenankan

menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, yang

masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

a. Laporan Kinerja Keuangan

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja

yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu

disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan

klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Laporan Kinerja

Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan dari kegiatan operasional;

b) Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;

c) Surplus atau defisit.
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b. Laporan Peerubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukan kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas maka

menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

a) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;

b) setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan

dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam

ekuitas;

c) efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan

yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.

2.1.4.5 Kualitas Laporan Keuangan

Dalam memenuhi keinginan pemakai laporan, akuntansi keuangan perlu

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

karena itu perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap

dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan

keuangan (Harahap, 2008).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah

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

sebagai berikut:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga

dapat memenuhi tujuannya.”
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Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporankeuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang

dikehendaki:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan,

serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan

demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan

maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi

ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan

datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna

dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,

yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan.
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b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan

dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat

diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat

menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa

lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat

diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda,

hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan

secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan
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bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dilakukan dari

tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas

yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang

dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk menciptakan good government governance perlu dikembangkan

dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berhasil dan berdayaguna,

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(KKN). Good government governance adalah konsep baru yang digunakan upaya

untuk memperbaiki kinerja suatu organisasi dalam menghadapi situasi global.

Berdasarkan TAP MPR RI No. XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keputusan MPR

tersebut menyatakan bahwa setiap komponen Negara harus melaksanakan fungsi

dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, Bangsa,

dan Negara dan untuk menjalankam fungsi dan tugasnya tersebut,
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penyelanggaraan Negara harus jujue, adil, terbuka dan terpercaya serta mampu

membebaskan diri dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kinerja organisasi sektor publik adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi

dan misi serta strategi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang diterapkan.

Teori Rochman (2000) menyatakan bahwa good governance adalah

mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan

pengaruh sektor Negara dan sektor non Negara dalam satu usaha kolektif. Baik-

buruknya  pemerintahan  bisa  dinilai bila  telah  bersinggungan  dengan  semua

unsur  prinsip-prinsip good  government governance. Menurut Lembaga

Administrasi  Negara  (2003)  terdapat  prinsip-prinsip good government

governance sebagai berikut :

1) Participation

2) Rule of law

3) Transparency

4) Responsiveness

5) Consensus Orientation

6) Equity

7) Efficiency and effectiveness

8) Accountability

9) Strategic Vision
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Tata kelola organisasi yang baik bisa dilihat dari konteks mekanisme

internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal

jauh lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya

organisasi sesuai efektif, efisien, dan ekonomi. Sedangkan mekanisme eksternal

lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal

berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

Karakteristik good governance adalah masyarakat sipil yang kuat dan

partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang

bertanggungjawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum.

Maka dari itu dibutuhkan SDM yang kompeten untuk membuat laporan

keuangan di setiap SKPD tersebut. Kompetensi itu sendiri menurut PP No 101

2000 tentang Diklat Jabatan PNS yaitu kemampuan dan karakteristik yang

dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku

yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Nantinya disetiap SKPD akan

ada satu orang yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

yaitu Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD (Pemendagri

No. 13 Tahun 2006). Kompetensi seorang PPK dan pegawai dapat dilihat dari

pengetahuan, keterampilan, sikap. Dengan kompetensi yang dimilikinya PPK dan

pegawai dapat memahami logika akuntansi dengan baik.

Menurut PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

laporan keunagan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai

posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan

selama satu periode pelaporan. Selanjutmya, Laporan keuangan pemerintah

daerah (dalam hal ini pemerintah kota) merupakan konsolidasi dari laporan
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keuangan SKPD-SKPD yang ada didalamnya. Laporan keuangan SKPD tersebut

di review oleh inspektorat setiap akhir tahun anggaran sebelum dikonsolidasikan

menjadi Laporan Keunangan Daerah (LKPD), (LKPD) inilah yang kemudian

diaudit oleh BPK untuk dinilai kewajarannya. Sehingga laporan keuangan

pemerintah daerah yang berkualitas. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010

karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan,

dan dapat dipahami. Untuk memenuhi karakteristik kualitatif tersebut maka

dubutuhkan PPK dan pegawai yang kompeten untuk menghasilkan laporan

keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan dalam skema

kerangka pemikiran, sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Good Governance
Goverment

Kompetensi Pejabat
Penatausahaan Keuangan

 Participation
 Rule of law
 Transparency
 Responsive
 Consensus orientation
 Equity / Kesetaraan
 Efficiency and

effectiveness
 Accountability
 Strategic vision

 Pengetahuan
 Keterampilan
 Sikap

Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

 Relevan

 Andal

 Dapat Dibandingkan

 Dapat Dipahami
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2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis

yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Diduga terdapat pengaruh antara Good Government Governance terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2 : Diduga terdapat pengaruah antara Kompetensi Pejabat Penatausahaan

Keunagan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H3 : Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara Good Government

Governance dan Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.


