
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu 

faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengawasan juga merupakan 

salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Pembangunan yang dimaksud yakni realisasi program dan anggaran di semua 

sektor pembangunan kehidupan masyarakat.  

 

Dalam rangka merealisasikan program dan anggaran pembangunan daerah, sangat 

penting adanya proses pengawasan. Tujuannya yaitu agar anggaran tersebut 

dikelola dengan efektif dan efisien. Selain itu juga untuk memastikan dan 

menjamin agar program-program yang diselenggarakan Pemerintah Daerah akan 

dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan tidak ada 

penyelewengan dalam pengelolaan anggaran daerah. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah pasal 209 ayat (2), dinyatakan bahwa perangkat daerah/kota terdiri dari 
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Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. 

Salah satu dari perangkat daerah tersebut berfungsi sebagai lembaga pengawasan 

internal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar terbebas dari segala 

bentuk penyelewengan. Perangkat daerah tersebut yaitu inspektorat daerah. 

 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2005 Pasal 24 

Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, menyatakan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawas 

intern Pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai Aparat Pengawas 

Internal Pemerintah Daerah (APIP) memiliki peran dan posisi yang sangat 

strategis dalam mewujudkan akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan 

pembangunan. Inspektorat Kabupaten/Kota menjadi pilar yang bertugas sebagai 

pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 

Inspektorat Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar 

Lampung merupakan auditor internal pada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan 

melakukan tugas sebagai aparat pengawas intern Pemerintah Daerah Kota Bandar 

Lampung. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Bandar 

Lampung berpedoman kepada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 

Tahun 2013 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar 

Lampung. Inspektorat melakukan pemeriksaan rutin keseluruh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kota Bandar Lampung. Selain 
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itu juga melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan 

pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah.  

 

Saat ini, kemampuan administrasi publik di lingkungan pemerintah masih 

dianggap lemah terutama dibidang pengawasan. Melalui suatu proses pengawasan 

yang komprehensif dan membina, maka diharapkan dapat meningkatkan kapasitas 

kemampuan administrasi publik dalam rangka membangun birokrasi yang lebih 

baik. Dengan demikian pengawasan menjadi suatu unsur yang sangat penting 

dalam proses manajemen pemerintahan. 

 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil tema tentang pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan fokusnya pada kinerja pengawas 

internal dalam upaya pencegahan penyelewengan keuangan daerah terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung. Adapun alasan 

yang melatarbelakangi mengapa topik ini dianggap penting dan menarik untuk 

dikaji secara mendalam yaitu : pertama, pengawasan internal merupakan upaya 

preventif yang dapat mencegah penyimpangan pelaksanaan program dan anggaran 

Pemerintah Daerah. Kedua, hampir setiap tahun pelaksanaan program dan 

anggaran Pemerintah Daerah khususnya Kota Bandar Lampung selalu ditemukan 

berbagai kasus penyimpangan anggaran, pemborosan, Korupsi Kolusi Nepotisme 

(KKN), buruknya kualitas pembangunan dan sebagainya.  

 

Sedangkan hal yang menarik untuk mengkaji topik tersebut yaitu: pertama, kajian 

mengenai pengawasan internal masih jarang dilakukan khususnya di Jurusan 

Administrasi Publik, Fisip Unila; kedua, wacana pemerintah untuk melakukan 

penguatan fungsi inspektorat sebagai lembaga pengawas internal yang independen 
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atau terpisah dari pemerintah daerah, dan yang ketiga, status Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) yang diraih Bandar Lampung untuk kelima kalinya, 

sementara masih ditemui beberapa kasus penyimpangan dalam pengelolaan 

keuangan.  

 

Sebagai contoh yaitu pembangunan infrastruktur jalan dan pembuatan saluran 

drainase yang ada di Bandar Lampung hampir semua terkesan carut-marut dan 

acak-acakan, sehingga wajar dalam hitungan bulan proyek jalan kembali rusak. 

Selain terindikasi sarat penyimpangan dan berpotensi merugikan keuangan 

negara, sejumlah proyek Dinas PU Kota Bandar Lampung pekerjaannya tidak 

sesuai dengan perencanaan dan pengerjaannya melanggar hukum. Salah satu 

proyek Dinas PU Bandar Lampung yang bermasalah seperti pembuatan saluran 

drainase Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Kelapa Tiga, Tanjungkarang Pusat, 

Bandar Lampung. (http://lampost.co/berita/kejari-tahan-tersangka-korupsi-

proyek-pu diakses pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 21:18) 

 

Apabila masalah penyimpangan dan penyelewengan keuangan daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dibiarkan begitu saja maka akan 

sangat fatal akibatnya. Penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah akan melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah 

dalam menjalankan program pembangunan. Pembangunan khususnya di Kota 

Bandar Lampung akan mengalami ketertinggalan dan kualitas pembangunan juga 

akan jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan proyek-proyek pembangunan yang 

mengatasnamakan rakyat hanya akan dijadikan sebagai celah untuk meraup 

keuntungan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu 

http://lampost.co/berita/kejari-tahan-tersangka-korupsi-proyek-pu
http://lampost.co/berita/kejari-tahan-tersangka-korupsi-proyek-pu
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kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai, menghambat investasi dan 

pertumbuhan ekonomi, serta akan mengurangi kualitas pelayanan pemerintah 

kepada publik. 

 

Penelitian mengenai pengawasan internal oleh inspektorat sebelumnya telah 

dilakukan Hafidzin Sholeh tahun 2010. Adapun persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu: pertama, membahas tentang inspektorat sebagai 

lembaga pengawas internal dan kedua, metode yang digunakan yaitu metode 

penelitian kualitatif. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini fokusnya pada kinerja 

inspektorat dalam mencegah terjadinya penyelewengan keuangan daerah  

sedangkan pada penelitian sebelumnya fokusnya mengenai efektifitas pengawasan 

inspektorat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.  

 

Selain itu, lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung yang 

merupakan pusat pemerintahan dan orientasi pertumbuhan daerah. Kota Bandar 

Lampung juga telah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

yang diraih untuk kelima kalinya (sumber : http://www.lampost.co/berita/menuju-

wajar-tanpa-korupsi-, diakses pada tanggal 25 April 2015). Pada penelitian 

sebelumnya lokasi penelitiannya dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Pada dasarnya tujuan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Bandar 

Lampung yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah oleh 

dinas, badan, kantor, dan sekolah-sekolah negeri yang berada dalam lingkup 

Pemerintah Kota Bandar Lampung. Inspektorat Kota Bandar Lampung 

mempunyai peran dalam tujuan mewujudkan good governance dan clean 
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goverment pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal ini bukanlah sesuatu 

yang mudah karena terdapat berbagai permasalahan yang ada dan sering 

mengemuka, baik dari dalam institusi Inspektorat secara khusus maupun institusi 

di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung secara umum. 

 

Inspektorat seharusnya menjadi alat deteksi dini karena posisi inspektorat yang 

melekat di setiap instansi pemerintahan memungkinkan mereka mengawasi secara 

detail penggunaan keuangan daerah untuk mencegah penyimpangan. Namun 

sejauh ini, Inspektorat Kota seperti tidak hadir dalam mencegah maraknya 

penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut dapat dilihat 

dari tabel fakta penyimpangan penyelenggaraan pemerintah daerah berikut ini : 

 

Tabel 1. Fakta Penyimpangan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung Tahun 2014-2015 

 

No Tahun Kasus Penyimpangan Substansi 

1 2014 Main Mata PLN Masuk Ranah Korupsi 

http://radarlampung.co.id/read/berita-utama/71623-

main-mata-pln-masuk-ranah-korupsi, diakses pada 

tanggal 18 Mei 2105  

Korupsi 

2 2014 Penjualan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar 

Lampung tahun 2011 

(http://www.teraslampung.com/2014/06/kasus-

penjualan-aset-mantan-staf-bkd.htm,Diakses pada 

tanggal 15 Mei 2015) 

Korupsi 

3 2014 Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung terlibat kasus 

korupsi anggaran pengadaan alat kesehatan senilai Rp 

9,9 miliar. 

(http://www.teraslampung.com/2014/02/kejati-tahan-

dua-tersangka-korupsi.html, diakses pada tanggal 18 

Mei 2015) 

Korupsi 

4 2015 Korupsi pembangunan proyek Kios Mini dan pengadaan 

sentra penjemuran ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan 

(DKP) Kota Bandar Lampung tahun 2012 senilai Rp300 

juta.  

(http://www.teraslampung.com/2015/03/kasus-korupsi-

dkp-bandarlampung-kejari.html diakses pada tanggal 8 

Oktober 2015) 

 

 

Korupsi 

http://www.teraslampung.com/2014/06/kasus-penjualan-aset-mantan-staf-bkd.htm
http://www.teraslampung.com/2014/06/kasus-penjualan-aset-mantan-staf-bkd.htm
http://www.teraslampung.com/2014/02/kejati-tahan-dua-tersangka-korupsi.html
http://www.teraslampung.com/2014/02/kejati-tahan-dua-tersangka-korupsi.html
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No Tahun Kasus Penyimpangan Substansi 

5 2015 penyelewengan dana pembangunan infrastruktur di 

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandar Lampung senilai 

Rp 8,5 Miliar 

(http://www.teraslampung.com/2015/03/kasus-korupsi-

dana-infrastruktur-dinas.html,Diakses pada tanggal 15 

Mei 2015) 

Penyele-

wengan 

dana 

pembangu

nan 

6 2015 Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota 

DPRD yang memboroskan uang negara pada APBD 

2012 hingga Rp1,8 miliar 

(http://lampost.co/berita/bpk-nilai-tunjangan-

perumahan-dprd-pemborosan-uang-negara diakses 

pada tanggal 18 Mei 2015) 

Pemboros

an APBD 

7 2015 Korupsi proyek pembangunan pabrik es di daerah 

Lempasing, Telukbetung, Bandarlampung tahun 2012 

dengan nilai anggaran Rp1,7 miliar. 

(http://www.teraslampung.com/2015/04/dugaan-

korupsi-proyek-pabrik-es-kepala.html, diakses pada 

tanggal 18 Mei 2015) 

Korupsi  

8 2015 Kasus korupsi penerimaan negara dari sektor bukan 

pajak yakni uang tilang 

(http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53e438b200

979/korupsi-dana-tilang--bendahara-kejari-dituntut-

lima-tahun-penjara, diakses pada tanggal 18 Mei 2015) 

Korupsi 

9 2015 Korupsi dana kematian oleh Kepala Dinas Sosial dengan 

pemalsuan 470 surat kematian 

(http://regional.kompas.com/read/2015/01/12/15101961

/470.Surat.Keterangan.Kematian.Dipalsukan.demi.Uang

.Kadinsos.Ditahan , diakses pada tanggal 19 Mei 2015) 

Korupsi 

Sumber : olah data dari berbagai sumber tahun 2015 

 

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa kasus-kasus penyimpangan dan 

penyelewengan keuangan daerah masih sering terulang selama dua tahun terakhir 

khususnya di Pemerintah Kota Bandar Lampung. Terulangnya kasus 

penyelewengan tersebut memperlihatkan belum maksimalnya proses pengawasan 

internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota. Keberadaan Inspektorat Kota 

seakan tidak berfungsi sebagai lembaga pengawas yang bersifat preventif.  

 

Pendapat tentang kinerja Inspektorat juga mendapat kritikan dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung yang menyatakan bahwa 

peran lembaga Inspektorat dalam Pemerintah Daerah di Lampung masih lemah. 

http://www.teraslampung.com/2015/03/kasus-korupsi-dana-infrastruktur-dinas.html
http://www.teraslampung.com/2015/03/kasus-korupsi-dana-infrastruktur-dinas.html
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Dikatakan masih lemah, dikarenakan peran pengawasan internal oleh Inspektorat 

Kabupaten/Kota belum berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, masih banyak 

temuan kasus-kasus penyimpangan oleh BPK dalam laporan hasil pemeriksaan 

laporan keuangan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Kerap kali keberadaan 

Inspektorat hanya cenderung sekadar ada sedangkan perannya belum maksimal 

(http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/70894-ups-bpk-sentil-

peran-inspektorat, diakses pada tanggal 25 April 2015) 

 

Menurut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Inspektorat pemerintah 

provinsi maupun kabupaten/kota belum berperan maksimal. Khususnya dalam 

membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang 

akuntabel. Selain itu pengawasan internal masih lemah. 

(http://www.lampost.co/berita/menuju-wajar-tanpa-korupsi-, diakses pada 

tanggal 25 April 2015) 

 

Sedangkan berdasarkan hasil pemetaan kapabilitas inspektorat tahun 2012 yang 

dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan 

kapasitas dan profesionalisme inspektorat masih lemah. Berdasarkan pemetaan 

itu, 93,96 persen inspektorat masih di level 1 dari lima level yang menjadi dasar 

penilaian. Artinya, inspektorat belum mampu memberikan jaminan program atau 

kegiatan pemerintah telah sesuai aturan. Inspektorat juga belum mampu mencegah 

korupsi serta memberikan jaminan atas efisiensi dan efektivitas kegiatan 

pemerintah. (http://nasional.kompas.com/read/2015/03/26/15000041/Inspektorat. 

Belum.Paripurna.Cegah.Korupsi, diakses pada tanggal 20 Mei 2015) 

 

http://www.radarlampung.co.id/read/%20bandarlampung/70894-ups-bpk-sentil-peran-inspektorat
http://www.radarlampung.co.id/read/%20bandarlampung/70894-ups-bpk-sentil-peran-inspektorat
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Pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, sehingga 

apabila penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah tidak dilakukan dengan cara 

efisien maka jumlah kebocoran anggaran semakin lama maka akan semakin 

meningkat pula jumlahnya. Berhubungan dengan itu, 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, (Bohari,1992:1). 

 

Adanya lembaga-lembaga pengawasan menunjukkan kemauan keras pemerintah 

untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan jumlah 

lembaga pengawasan yang aktif melakukan pengawasan, maka secara formal 

praktis tertutup setiap celah bagi penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan 

negara (Bohari,1992:3). Namun realitasnya pengawasan internal yang bersifat 

preventif tersebut belum berfungsi secara maksimal. Kinerja lembaga pengawas 

internal ini masih dipertanyakan dalam hal pencegahan penyelewengan keuangan 

daerah. Lembaga pengawas internal ini terkesan bersifat menunggu adanya 

pengaduan dari masyarakat atau menunggu mendapat laporan dari BPK dan 

kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan reguler. Sehingga tidak 

jarang kasus-kasus penyimpangan yang terjadi telah mengakibatkan kerugian 

keuangan daerah.  
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Pengawasan tersebut justru terkesan bukan sebagai pengawasan yang bersifat 

preventif. Masih maraknya kasus penyimpangan penyelenggaraan program dan 

anggaran di Pemerintah Kota Bandar Lampung, telah merugikan keuangan daerah 

dalam jumlah yang besar. Adapun kerugian yang dialami oleh Kota Bandar 

Lampung sejak tahun 2005 sampai dengan 9 Maret 2015 mencapai 215 kasus 

senilai Rp 21.260.566.490,91. (Sumber : Laporan Hasil Pemantauan Atas 

Penyelesaian Kerugian Daerah Pada Pemerintah dan BUMD Kota Bandar 

Lampung) 

 

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung akan 

menggambarkan bagaimana kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam hal 

pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. Hal ini dikarenakan kinerja organisasi menjadi suatu 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ 

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

tertuang dalam strategik planning suatu organisasi (Mahsun, 2006:25). Kinerja 

Inspektorat Kota Bandar Lampung merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya 

penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari tindak korupsi. 

 

Realitas menunjukkan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang 

diperoleh oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebanyak lima kali berturut-

turut tidak serta merta menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari 

tindak penyelewengan. Bahkan tidak menutup kemungkinan pengawasan 

fungsional internal yang dilakukan oleh inspektorat menjelma sebagai pelindung 

dari segala bentuk penyimpangan atau korupsi di instansi tertentu. Hal ini 
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berkaitan dengan kedudukan inspektorat yang selama ini berada dalam organisasi 

instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Inspektorat masih dalam posisi 

sub ordinat dari pimpinan tertinggi di instansi pemerintah yang bersangkutan 

seperti menteri, gubernur, bupati maupun walikota.  

 

Pada era Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Azwar Abubakar, tahun 2011-2014, kementerian itu sebenarnya sudah 

merumuskan cara penguatan inspektorat melalui Rancangan Undang-Undang 

(RUU) tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP). Dalam RUU 

itu, unit inspektorat tidak lagi di bawah menteri atau kepala lembaga dan kepala 

daerah. Inspektorat berada di bawah unit baru, Inspektorat Nasional, yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan cara seperti itu, inspektorat 

diyakini bisa independen dan profesional. Namun, karena tidak cukup waktu, 

RUU tersebut tidak sempat dibahas di DPR. (http://nasional.kompas.com 

/read/2015/03/26/15000041/Inspektorat.Belum.Paripurna.Cegah.Korupsi, diakses 

pada tanggal 20 Mei 2015). Oleh karena itu belum ada peraturan untuk penguatan 

peran dan kedudukan inspektorat sebagai pengawas internal. 

 

Maraknya tren penyelewengan keuangan daerah dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah di Pemerintah Kota Bandar Lampung meski telah terdapat 

lembaga pengawas internal, menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti kinerja 

Inspektorat Kota Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang masalah di atas 

maka peneliti memfokuskan penelitian ini dengan judul “Kinerja Inspektorat 

Kota Bandar Lampung Sebagai Pengawas Internal dalam Upaya 
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Pencegahan Penyelewengan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Bandar 

Lampung”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

 

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja inspektorat kota selama ini dalam mencegah 

penyelewengan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandar Lampung? 

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Bandar 

Lampung dalam upaya pencegahan penyelewengan keuangan daerah di 

Pemerintah Kota Bandar Lampung ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja Inspektorat Kota selama ini dalam mencegah 

penyelewengan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

2. Teridentifikasinya kendala-kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota 

Bandar Lampung dalam upaya pencegahan penyelewengan keuangan daerah 

di Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Aspek Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi 

perkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya kajian tentang kinerja 

organisasi dan manajemen publik. 
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2. Aspek Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Inspektorat Kota Bandar 

Lampung sebagai lembaga pengawas internal untuk memperbaiki kinerjanya 

dalam upaya pencegahan penyelewengan keuangan daerah di Pemerintah 

Kota Bandar Lampung. 


