
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kinerja Organisasi Publik 

 

 

1. Definisi Kinerja Organisasi 

Tekanan terhadap organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah baik 

pusat maupun daerah adalah memperbaiki kinerjanya dalam menyelenggarakan 

pemerintahan daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat menjalankan 

pemerintahan dengan efektif dan efisien dalam rangka mensejahterakan 

masyarakat. Menurut Wibowo (2008:7), kinerja berasal dari pengertian 

performance yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja berkaitan dengan 

melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari suatu pekerjaan. Selain itu 

menurut Amstrong dan Baron dalam (Wibowo 2008:7), kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. 

 

Sedangkan menurut Mahsun (2006:25), kinerja (performance) adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapain pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 

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

strategis planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk 

menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. 

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu mempunyai 
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kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa 

tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. 

 

Menurut Pasolong (2010:175), konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari 

dua segi yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai 

adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja 

organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Sedangkan 

menurut Wibowo dalam Pasolong (2010:176), kinerja organisasi merupakan 

efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari 

setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematik dan 

meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai 

kebutuhannya secera efektif. 

 

Menurut Pasolong (2010:375), kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki 

keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari 

sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dijalankan oleh pegawai yang 

berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. 

Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang 

bekerja dalam organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja 

dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi terbaik mereka 

terhadap organisasi maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik. Dengan 

demikian, kinerja organisasi merupakan cermin dari kinerja individu.  

 

Menurut Sinambela (2012:181) , kinerja organisasi merupakan kumulatif kinerja 

pegawai, oleh karenanya semakin tinggi kinerja pegawai akan semakin tinggi pula 

kinerja organisasi. Sedangkan menurut Nasucha dalam (Sinambela,2012:186), 
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kinerja organisasi didefinisikan juga sebagai efektivitas organisasi secara 

menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok 

yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan 

kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara 

efektif. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa esensi dari 

kinerja organisasi adalah gambaran mengenai hasil kerja dari kegiatan kerjasama 

di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditentukan. Dalam penelitian ini kinerja organisasi yang dimaksud adalah tingkat 

pencapaian ataupun hasil kerja dari Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pengawas internal yang mengawasi setiap Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung.  

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi 

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak 

faktor yang mempengaruhinya. Menurut Amstrong dan Baron dalam (Wibowo, 

2011 : 300), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:  

a. Faktor personal/individu, meliputi : pengetahuan, keterampilan (skill) , 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh 

setiap individu 

b. Faktor kepemimpinan, meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan dan dukungan yanng diberikan manajer dan team leader 
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c. Faktor tim, meliputi : kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 

rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan 

dan keeratan anggota tim 

d. Faktor sistem, meliputi : sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang 

diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja organisasi 

e. Faktor kontekstual (situasional), meilputi : tekanan dan perubahan lingkungan 

eksternal dan internal. 

 

Menurut Mahmudi (2015:21-22), kinerja organisasi memang tidak semata-mata 

dipengaruhi oleh kinerja individual atau kinerja tim saja, namun dipengaruhi oleh 

faktor yang lebih luas dan kompleks, misalnya faktor lingkungan baik internal 

maupun eksternal. Faktor lingkungan meliputi faktor ekonomi, sosial, politik, 

keamanan dan hukum yang didalamnya organisasi beroperasi. Selain faktor 

lingkungan eksternal, faktor lain yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah 

kepemimpinan, struktur organisasi, strategi pilihan, dukungan teknologi, kultur 

organisasi dan proses organisasi. 

 

Sedangkan Pasolong (2010:186-189) mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja suatu organisasi yaitu : 

a. Kemampuan 

Kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai 

tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi 

yaitu :pertama, kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang diperlukan 

untuk melakukan kegiatan mental. Kedua kemampuan fisik yaitu kemampuan 

yang diperlukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan 
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keterampilan. Kemampuan dalam suatu bidang hanya dapat dimiliki oleh 

seseorang yang memiliki bakat dan intelegensi yang mencukupi. Sedangkan 

bakat biasanya dikembangkan dengan pemberian kesempatan pengembangan 

pengetahuan melalui tiga hal yaitu pendidikan, pelatihan dan pengalaman 

kerja. 

b. Kemauan 

Kemauan atau motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya 

yang tinggi untuk tujuan organisasi. Kemauan atau motivasi kerja seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor : pertama, pengaruh lingkungan fisik yaitu 

setiap pegawai menghendaki lingkungan fisik yang baik untuk bekerja, lampu 

yang terang, ventilasi udara yang nyaman, sejuk, bebas dari gangguan suara 

berisik dan sebaiknya ada musik. Kedua, pengaruh lingkungan sosial, yaitu 

sebagai makhluk sosial dalam melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata 

hanya mengejar penghasilan saja, tetapi juga mengharapkan penghargaan 

oleh pegawai lain. 

c. Energi 

Energi menurut Ayan dalam Pasolong (2010:186-189) adalah pemercik api 

yang menyalakan jiwa. Tanpa adanya energi psikis dan fisik yang mencukupi 

maka perbuatan kreatif pegawai terhambat. 

d. Teknologi 

Teknologi dapat dikatakan sebagai tindakan yang dikerjakan oleh individu 

atau suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat mekanikal untuk membuat 

beberapa perubahan terhadap suatu objek. 
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e. Kompensasi 

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa 

kinerja dan bermanfaat baginya. 

f. Kejelasan Tujuan 

Kejelasan tujuan merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian 

kinerja. Oleh karena pegawai tidak mengetahui dengan jelas tujuan pekerjaan 

yang hendak dicapai maka tujuan yang tercapai tidak efisien atau kurang 

efektif. 

g. Keamanan 

Keamanan pekerjaan merupakan sebuah kebutuhan manusia yang 

fundamental karena pada umumnya orang menyatakan lebih penting 

keamanan pekerjaan daripada gaji atau kenaikkan pangkat. 

 

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

suatu organisasi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor 

internal seperti faktor personal, kepemimpinan, kerja tim, sistem, struktur 

organisasi, strategi pilihan, kultur organisasi, dukungan teknologi. Sedangkan 

faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu faktor situasional/ 

lingkungan (ekonomi, sosial, politik, keamanan dan hukum). 

 

3. Pengukuran Kinerja Organisasi 

Penilaian kinerja organisasi harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang baik dan 

benar. Menurut Mahsun, (2006:26) terdapat empat elemen pengukuran kinerja 

organisasi yaitu: 1) menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi; 2) 

merumuskan indikator dan ukuran kinerja; 3) mengukur tingkat ketercapaian 
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tujuan dan sasaran-sasaran organisasi; 4) evaluasi kinerja (umpan balik, penilaian 

kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 

akuntabilitas). 

 

Lebih lanjut menurut Mahsun (2006:26), pengukuran kinerja adalah suatu metode 

atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan 

kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui 

kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 

akuntabilitas. Pengukuran kinerja bukan tujuan akhir melainkan merupakan alat 

agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. 

Hasil dari pengukuran kinerja akan memberi tahu kita apa yang telah terjadi 

bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. 

 

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian 

manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan 

karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan 

dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. Menurut Mahmudi 

(2015:14), tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik yaitu:  

a. mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi 

b. menyediakan sarana pembelajaran pegawai 

c. memperbaiki kinerja periode berikutnya 

d. memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan, 

pemberian reward dan punishment 

e. memotivasi pegawai 

f. menciptakan akuntabilitas publik 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu 

cara untuk mengetahui atau menilai sejauh mana tujuan, sasaran dan program dari 

suatu organisasi bisa tercapai. Pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam membuat keputusan untuk perbaikan kinerja dimasa 

mendatang. 

 

4. Indikator Pengukuran Kinerja Organisasi 

Menurut Mahmudi (2015:91) , informasi mengenai kinerja sangat penting dalam 

rangka menciptakan good governance. Manajemen yang baik dan akuntabel 

membutuhkan indikator kinerja untuk mengukur sukses atau tidaknya organisasi. 

Informasi kinerja tersebut diorientasikan sebagai pedoman bukan sebagai alat 

pengendalian. Pemanfaatan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui 

apakah suatu organisasi, aktivitas atau program telah memenuhi prinsip ekonomi, 

efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda 

tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. 

 

Lebih lanjut Mahmudi (2015:153) mengatakan bahwa indikator kinerja 

merupakan sarana atau alat (means) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, 

kegiatan, atau proses dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Peran 

indikator kinerja bagi organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau 

rambu-rambu bagi manajer atau pihak luar untuk menilai kinerja organisasi. 

Indikator kinerja akan bermanfaat apabila digunakan untuk mengukur sesuatu. 

Dengan demikian peran utama indikator kinerja adalah sebagai alat untuk 

mengukur kinerja. Indikator kinerja juga berperan sebagai pembanding terbaik. 

Hal ini berarti bahwa untuk meniru organisasi terbaik, maka perlu digunakan 
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standar kinerja organisasi terbaik tersebut. Standar kinerja terbaik memuat 

indikator-indikator kinerja dengan nilai tertentu. 

 

Indikator kinerja dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal organisasi maupun 

pihak luar. Bagi pihak internal, indikator kinerja digunakan untuk melaporkan 

hasil kerja. Hal itu terkait dengan tujuan pemenuhan akuntabilitas manajerial. 

Indikator kinerja bagi manajemen dapat digunakan sebagai sarana melakukan 

perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Bagi pihak internal indikator 

kinerja digunakan untuk melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja. Secara 

umum, indikator kinerja memiliki peran antara lain: 

a. Membantu memperbaiki praktik manajemen 

b. Meningkatkan akuntabilitas manajemen dengan memberikan tanggung jawab 

secara eksplisit dan pemberian bukti atas suatu keberhasilan atau kegagalan 

c. Memberikan dasar untuk melakukan perencanaan kebijakan dan pengendalian 

d. Memberikan informasi yang esensial kepada manajemen sehingga 

memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan pengendalian kinerja 

disemua level organisasi 

e. Memberikan dasar untuk pemberian kompensasi kepada staf 

 

Mengingat karakteristik organisasi sektor publik yang unik, organisasi ini 

memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak dilakukan hanya 

dengan tingkat laba, efisiensi, atau hanya pada ukuran finansial saja. Menurut 

Mahsun (2006:31-32), pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi enam 

aspek yaitu :  
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a. Kelompok masukan (input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Kelompok 

masukan (input) terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, sarana/ 

prasarana, peraturan dan sebagainya.  

 

Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2009:11-12), sumber daya manusia 

memiliki posisi sangat strategis dalam organisasi, artinya unsur manusia 

memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas untuk pencapaian 

tujuan. Untuk itulah maka eksistensi sumber daya manusia dalam organisasi 

sangat kuat. Untuk mencapai kondisi yang lebih baik maka perlu adanya 

manajemen terhadap sumber daya manusia secara memadai sehingga 

terciptalah sumberdaya manusia yang berkualitas, loyal dan berprestasi. 

 

Menurut Mardiasmo (2002:61), anggaran dapat didefinisikan sebagai 

pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu 

tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Selain itu, input lain yang 

dibutuhkan yakni sarana dan prasarana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2002), sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala 

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. 

b. Kelompok proses (proces), adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, 

ketepatan maupun ukuran tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut 

c. Kelompok luaran (output), adalah suatu yang diharapkan langsung dapat 

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible), maupun tidak 

berwujud (intangible) 
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d. Kelompok hasil (outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek 

langsung 

e. Kelompok manfaat (benefit), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir 

dari pelaksanaan kegiatan 

f. Kelompok dampak (impact), adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negatif. 

 

Sedangkan menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam 

(Sinambela, 2012:192), terdapat setidaknya enam cakupan pengukuran kinerja 

sektor publik yaitu : 

a. Kebijakan, untuk membantu pembuatan maupun pengimplementasian 

kebijakan tersebut 

b. Perencanaan dan penganggaran, untuk membantu perencanaan dan 

penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor perubahan 

terhadap rencana 

c. Kualitas, untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan maupun 

keefektifan organisasi 

d. Kehematan, untuk meninjau ulang pendistribusian dan keefektifan 

penggunaan sumber daya 

e. Keadilan, untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani semua 

masyarakat 

f. Pertanggungjawaban, untuk meningkatkan pengendalian dan mempengaruhi 

pembuatan keputusan 

 



25 

Sementara itu, menurut Palmer dalam Mahsun (2006:78) jenis indikator kinerja 

Pemerintah Daerah antara lain : 

a. Indikator biaya (biaya total, biaya unit) 

b. Indikator produktivitas (jumlah pekerjaan yang mampu dikerjakan pegawai 

dalam jangka waktu tertentu) 

c. Tingkat penggunaan (sejauhmana layanan yang tersedia digunakan) 

d. Target waktu (waktu rata-rata yang digunakan untuk menyelesaikan satu unit 

pekerjaan) 

e. Volume pelayanan (perkiraan atas tingkat volume pekerjaan yang harus 

diselesaikan pegawai) 

f. Kebutuhan pelanggan (jumlah volume pelayanan yang disediakan 

dibandingkan dengan volume permintaan yang potensial) 

g. Indikator kualitas pelayanan 

h. Indikator kepuasan pelanggan 

i. Indikator pencapaian tujuan 

 

Menurut Mahmudi (2015:154), indikator kinerja yang baik memiliki sifat 

memotivasi dan mengarahkan untuk mencapai hasil terbaik. Dalam hal ini fungsi 

indikator kinerja adalah sebagai alat untuk perbaikan bukan pengendalian. 

Indikator kinerja bukan seperti mikroskop yang digunakan untuk mencari dan 

mengamati elemen-elemen tersembunyi yang tidak tampak dalam suatu 

kehidupan organisasi, tetapi indikator kinerja tersebut merupakan cermin bagi 

organisasi untuk merefleksikan berbagai aspek aktivitas organisasi. Pihak luar 

akan melihat organisasi dari cermin tersebut. Sementara pihak internal organisasi 

harus memastikan bahwa indikator kinerja yang dibuat tidak menimbulkan 
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gambaran kinerja yang terdistorsi dan bias sehingga tidak sesuai dengan keadaan 

yang semestinya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja 

merupakan sarana untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan organisasi dalam 

upaya meningkatkan akuntabilitas serta untuk mengevaluasi dan memantau 

kinerja organisasi. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk 

mengukur kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung yaitu indikator yang 

dikemukakan oleh Mahsun (2006:31-32). Adapun indikator tersebut yaitu : 

kelompok masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Melalui 

indikator tersebut diharapkan dapat menilai kinerja Inspektorat Kota secara 

mendalam. 

 

B. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

 

1. Pengertian Pengawasan  

Pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga jika 

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah tidak dilakukan dengan cara efisiensi 

dan hemat maka jumlah yang dibocorkan karena inefisiensi makin lama makin 

meningkat pula jumlahnya. Menurut Bohari (1992:1), pemerintah berusaha 

mencegah bahkan menumpas kebocoran atau penyelewengan yang terjadi dengan 

upaya meningkatkan pengawasan dalam administrasi keuangan negara. 

Pengawasan tersebut tidak hanya mencakup pengawasan keuangan dan ketaatan 

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan juga pengawasan 

terhadap kehematan daya guna dan hasil guna program dari kegiatan pemerintah 

dan pembangunan. 
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Mardiasmo (2002:214), pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti 

pemberian kewenangan dan keleluasan kepada daerah untuk mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi 

penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasan yang 

luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat. 

Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD 

sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat 

secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial 

kemasyarakatan di daerah (social kontrol). Penguatan fungsi pengendalian 

dilakukan melalui pembuatan sistem pengendalian intern yang memadai dan 

pemberdayaan internal auditor Pemerintah Daerah (misalnya inspektorat). 

 

Poerwadarminta dalam Bohari (1992:3) mengemukakan bahwa pengawasan 

adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas 

kepada pihak dibawahnya. Manulang dalam Bohari (1992:3) memandang 

pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah 

dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.  

 

Selain itu, menurut Yahya (2006:133) pengawasan dapat diartikan sebagai proses 

untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. 

Sedangkan menurut Mockler dalam Yahya (2006:133) mengatakan bahwa 

pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standard 

pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, 

umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah 
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ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan 

serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua 

sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam 

pencapaian tujuan. 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu 

kegiatan pemeriksaan untuk memastikan pelaksanaan suatu kegiatan atau program 

telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. 

 

2. Tujuan Pengawasan 

Menurut Bohari (1992:5), tujuan pengawasan yaitu mengamati apa yang 

sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, 

dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan 

kepada pemimpin atau penanggung jawab fungsi atau kegiatan yang bersangkutan 

agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Tujuan utama pengawasan ialah 

untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang dan 

mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan daripada suatu 

rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.  

 

Bohari (1992:5) , jika diaplikasikan dengan pengawasan keuangan negara, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Obyek dari pengawasan keuangan negara bukan hanya menitikberatkan pada 

sektor anggaran belanja saja, tetapi juga dari segi anggaran pendapatan negara 

(pajak/dan penerimaan non pajak) 
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b. Pengawasan keuangan negara diartikan sebagai usaha yang bersifat terus-

menerus untuk mengetahui apakah aktivitas-aktivitas yang mengakibatkan 

pengeluaran negara tidak menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan 

c. Maksud dilakukannya pengawasan keuangan negara supaya pengeluaran-

pengeluaran negara benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, selain itu 

dimaksudkan agar penerimaan negara dapat masuk tepat pada waktunya.  

 

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah 

yang telah direncanakan maka perlu pengawasan, karena dengan pengawasan 

tersebut tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang 

telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri. Dengan demikian pada 

prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan 

tugas pemerintahan, sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk : 

a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak 

b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 

mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan 

yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru 

c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana 

terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan 

d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah 

ditentukan dalam planning atau tidak 

e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan 

dalam planning yaitu standard 
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Sedangkan menurut Leonard D. White dalam Situmorang dan Juhir (1993:23) 

bahwa maksud pengawasan itu adalah : 

a. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang 

diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat 

b. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang 

daripada tindakan penyalahgunaan kekuasaan 

 

Lebih lanjut Arifin Abdul Rachman dalam Situmorang dan Juhir (1993:23) 

mengatakan bahwa maksud dari pengawasan yaitu: 

a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan 

b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan 

instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan 

c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan 

dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan 

untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang 

salah. 

d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak 

dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi 

yang lebih benar. 

 

Oleh karena itu menurut Situmorang dan Juhir (1993:23), pengawasan merupakan 

suatu hal yang sangat penting terlebih-lebih dalam negara berkembang, karena 

negara berkembang pembangunan dilaksanakan sangat pesat sedangkan 

tenaga/personil belum siap mental dalam melaksanakan pembangunan tersebut. 
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Sehingga mungkin saja terjadi kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecurangan dan 

kelalaian-kelalaian. Dengan demikian perlu dan sangat penting pengawasan itu 

diadakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah. 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan yaitu mengamati 

pelaksanaan suatu program agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana, dan 

terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Selain itu pengawasan juga 

dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan dan kegagalan dari suatu program 

sedini mungkin sehingga dapat diantisipasi penyimpangannya dan diarahkan agar 

penyimpangan tersebut tidak terulang kembali. Sehingga tujuan utama dari 

pengawasan ini agar segala program dan anggaran yang direncanakan dapat 

dikelola seefisien dan seefektif mungkin guna mendapatkan hasil yang maksimal. 

 

3. Jenis-Jenis Pengawasan 

Dalam suatu negara terlebih dalam negara yang sedang berkembang atau 

membangun maka pengawasan itu sangat penting, baik pengawasan secara 

vertikal,horizontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud dan 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Oleh karena itu menurut Situmorang 

dan Juhir (1993:27), untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam 

hal pengawasan dapat diklasifikasikan jenis-jenis pengawasan, yaitu: 

a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung 

1) Pengawasan Langsung 

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi 

oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti memeriksa, 

mengecek sendiri secara “on the spot” ditempat pekerjaan dan menerima 
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laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan 

dengan inspeksi. 

 

2) Pengawasan Tidak Langsung 

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-

laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, 

mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa 

pengawasan “on the spot”. 

 

b. Pengawasan Preventif dan Represif 

1) Pengawasan Preventif  

Pengawasan bersifat preventif adalah pengawasan yang menekankan pada 

pencegahan, jangan ada kesalahan dikemudian hari. Misalnya dengan 

mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, 

rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain 

2) Pengawasan Represif 

Pengawasan yang bersifat refresif adalah memperbaiki kesalahan yang 

telah terjadi sehingga dikemudian hari jangan sampai terulang lagi. 

Dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 

ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya. 

 

c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern 

1) Pengawasan Intern 

Pengawasan dapat dikatakan intern jika antara pengawas dan yang 

diawasi mempunyai hierarkis atau masih dalam hubungan pekerjaan 

(dalam kelompok eksekutif sendiri).  
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2) Pengawasan Ekstern 

Pengawasan ekstern, terjadi jika antara pengawas dengan yang diawasi 

tidak mempunyai hubungan hierarkis atau berada diluar eksekutif. 

Pengawasan dilakukan oleh aparat dari luar organisai. 

 

Menurut Nurcholis dalam (Situmorang dan Juhir, 1993:30-47), adapun bentuk-

bentuk pengawasan secara lebih lengkap sesuai pelaku pengawasannya meliputi: 

a. Pengawasan melekat, merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 

pengendalian yang dilakukan secara terus menerus, dilakukan atasan 

langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar 

pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan 

rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku. 

b. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh 

aparat yang ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara independen 

terhadap objek yang diawasi. Aparat pengawasan fungsional pemerintah tidak 

hanya berfungsi sebagai pemeriksa akan tetapi juga melakukan tugas lain 

seperti verifikasi, konfirmasi, survei, penilaian dan audit atau bahkan 

melakukan pemantauan atas sesuatu yang sedang dalam pengawasan. 

Pengawasan fungsional ini meliputi pengawasan internal dan eksternal. 

Pengawasan internal merupakan suatu penilaian yang sistematis dan objektif 

yang dilakukan oleh internal auditor untuk menentukan : 

1) Apakah informasi keuangan dan operasi tepat dan dapat dipercaya 

2) Apakah resiko organisasi dapat diidentifikasi dan diminimalisir 

3) Apakah peraturan eksternal dan kebijakan serta prosedur internal dapat 

diterima, ditaati/diikuti 
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4) Apakah standar yang memuaskan dapat terpenuhi 

5) Apakah sumber daya digunakan secara efisien dan efektif 

6) Apakah tujuan program/kegiatan dapat dicapai. 

 

Proses pengawasan internal ini meliputi dua hal yaitu sebagai penjaga dan 

sebagai agen pembaharuan. Sebagai penjaga, fungsi lembaga ini melakukan 

pemantauan kinerja untuk mendorong pencapaian rencana dan target-target 

yang telah ditetapkan. Sedangkan sebagai agen pembaharuan, fungsi lembaga 

ini sebagai konsultan manajemen, evaluator maupun katalis. Peran 

pengawasan internal ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. 

 

Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

lembaga luar Pemerintah Kabupaten/Kota yang khusus diberikan perintah 

untuk melakukan pengawasan. Kedudukan lembaga ini harus bersifat 

seindependen mungkin baik terhadap penyedia maupun pengguna informasi 

yang akan dihasilkan. Dengan independensi akan menjadikan informasi yang 

disajikan lebih dapat diandalkan. Pengujian oleh pengurus eksternal ini 

berprinsip kemitraan antara pihak auditor dengan yang diawasi. 

 

c. Pengawasan Masyarakat, adalah pengawasan terhadap program/kegiatan 

pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial 

yang telah memberikan amanatnya kepada pemerintah kabupaten untuk 

mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pengawasan masyarakat dilakukan 

dengan dua jalur yaitu pengawasan langsung oleh masyarakat (perlunya 

pelibatan lembaga pengawas independen yang ada di masyarakat) dan 

pemberitaan media massa. 
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Situmorang dan Juhir (1993:29-65), dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1989, ditegaskan mengenai macam-macam pengawasan Adapun 

macam-macam pengawasan menurut Instruksi Presiden tersebut yaitu : 

a. Pengawasan Melekat (Waskat) 

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 

pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap 

bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan 

tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

b. Pengawasan Fungsional 

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern 

pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan 

perundang-undangan. 

 

c. Pengawasan Masyarakat 

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga 

masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur 

pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan 

atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik 

secara langsung maupun melalui media. 
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d. Pengawasan Legislatif 

Pengawasan legislatif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga 

perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum 

pemerintah dan pembangunan. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum 

jenis pengawasan dibedakan menjadi dua yaitu pengawasan internal dan 

pengawasan eksternal. Selain itu, terdapat beberapa jenis pengawasan lain seperti 

pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, pengawasan preventif dan 

pengawasan represif, pengawasan masyarakat. Dalam penelitian ini, adapun 

pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung termasuk 

dalam jenis pengawasan internal yang bersifat preventif. 

 

4. Pengawasan yang Efektif 

Menurut Sarwoto (2010 : 28), ciri-ciri pengawasan yang efektif yaitu: 

a. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid 

b. Tepat waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat 

dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan 

c. Objektif dan menyeluruh dalam arti mudah dipahami 

d. Terpusat dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling 

sering terjadi 

e. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih 

rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat 

f. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada 

diorganisasi 
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g. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau 

gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang membutuhkannya 

h. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi sehingga 

tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi 

i. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi 

standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil 

j. Diterima para anggota organisasi maupun mengarahkan pelaksanaan kerja 

anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan 

prestasi 

 

Menurut Bohari (1992 : 5), bila dikaitkan dengan efektifitas pengawasan maka 

agar pelaksanaan pengawasan efektif harus memperhatikan kriteria-kriteria 

berikut ini: 

a. Apa yang akan diawasi (objek yang perlu diawasi) 

b. Mengapa perlu dilakukan pengawasan 

c. Dimana dan bilamana dilakukan pengawasan dan oleh siapa pengawasan 

tersebut harus dilakukan 

d. Bagaimana pengawasan tersebut dapat dilakukan 

e. Pengawasan tersebut harus bersifat rasional, fleksibel 

 

C. Keuangan Daerah  

 

1. Pengertian Keuangan Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 

pasal 1 ayat (5) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Keuangan Daerah adalah 
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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.” 

 

Menurut Mamesah dalam Halim (2002:19) mengatakan bahwa “Keuangan daerah 

dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, 

demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat 

dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang 

lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Dari definisi tersebut, selanjutnya Halim menyatakan terdapat dua hal yang perlu 

dijelaskan, yaitu: 

a. Hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, 

dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana 

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan yang 

ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah. 

b. Semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk 

membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan 

fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan 

ekonomi.  

 

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata 

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dikatakan 

bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
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penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termaksud di 

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan 

daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termaksud di 

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah. 

 

2. Pencegahan Penyalahgunaan Keuangan Daerah 

Pengertian pencegahan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Surayin 

(2007: 81) yaitu perihal mencegah, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi. 

Selanjutnya menurut Surayin (2007:513), pengertian penyalahgunaan, diartikan 

sebagai proses, perbuatan, cara yang menyeleweng. Penyalahgunaan dalam teori 

manajemen lebih dikenal dengan istilah kecurangan (fraud). Menurut Karni 

(2000:34), fraud yaitu kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan 

ilegal yang bercirikan penipuan disengaja. Kecurangan dapat dilakukan untuk 

manfaat atau kerugian organisasi oleh orang di luar atau di dalam organisasi. 

 

Pencegahan kecurangan/penyalahgunaan merupakan tanggung jawab manajemen 

setiap organisasi atau instansi. Pemeriksa intern bertanggung jawab untuk menguji 

dan menilai kecukupan serta efektivitas tindakan manajemen untuk memenuhi 

kewajiban tersebut. Dengan demikian, pemeriksa intern (audit) harus melakukan 

audit sesuai dengan prosedur, memonitor gejala-gejala penyalahgunaan atau 
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kecurangan, melakukan penelusuran untuk mencegah penyalahgunaan dan 

mengidentifikasi semua penyalahgunaan atau kecurangan yang mungkin terjadi. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pencegahan 

penyalahgunaan keuangan daerah merupakan suatu usaha untuk mencegah 

terjadinya perbuatan yang dianggap menyeleweng atau tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu usaha untuk 

mencegah yaitu dengan melakukan pengawasan. Teknik pencegahan 

penyalahgunaan atau kecurangan dapat dilakukan dengan membuat prosedur yang 

tepat dalam organisasi karena hal ini merupakan langkah awal untuk mencegah 

penyalahgunaan atau kecurangan. 

 

3. Pengawasan Keuangan Daerah 

Menurut Adisasmita (2010:49), pengawasan internal pengelolaan keuangan 

daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas atau uang, juga 

memperhatikan tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen 

oleh Pemerintah Daerah dari segi efisien dan efektifitasnya yang dapat 

mempengaruhi kekuatan dan daya guna keuangan daerah. Oleh karena itu 

pengawasan yang dimaksud tidak bersifat pemeriksaan, tetapi pengawasan yang 

lebih ditujukan  untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 

Pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara 

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa 

Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan 
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tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas 

nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah. Di dalam Pasal 2 Permendagri 

tersebut menjelaskan mengenai pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, yaitu sebagai berikut : 

1. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi 

administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan. 

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap 

kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang 

daerah. 

3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 

urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan. 

 

Pasal 9 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara 

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : 

“Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pejabat Pengawas 

Pemerintah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi”.  

 

Dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai 

lembaga pengawas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan 

daerah yang dimaksud meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Dengan demikian, pencegahan penyalahgunaan keuangan daerah 

merupakan suatu usaha untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya 

perbuatan-perbuatan yang dianggap menyeleweng dan dapat merugikan keuangan 

daerah. 


