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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Stewardship 

Rashidpour dan Mazaheri (2013) menjelaskan bahwa berbeda dengan agency 

theory yang memandang para manajer termotivasi oleh tujuan pribadi, terutama yang 

berkaitan dengan faktor ekonomi, maka stewardship theory memandang manajer, 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termotivasi untuk melayani kebutuhan 

organisasi dan mengabdikan dirinya untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut. 

Meskipun tidak ada yang dapat menentukan mana teori yang lebih baik diantara 

keduanya, tetapi ada satu hal yang penting untuk diperhatikan terkait kedua pendekatan 

ini yaitu bahwa para manajer maupun pekerja harus dapat dilihat dari arah yang tepat, 

apakah mereka termotivasi untuk pencapaian tujuan pribadi ataukan mereka 

termotivasi untuk mengabdi pada tujuan organisasi. 

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah masih ada pengaruh 

penerapan good governance terhadap kinerja suatu organisasi masyarakat, dalam hal 

ini pemerintah daerah provinsi, dimana sesuai dengan teori stewardship, para aparat 

dan pejabat pemerintah daerah provinsi telah dianggap dan dipandang bekerja dengan 

motivasi pelayanan dan pengabdian. 

2.2 Teori Transaksional Stres 

Teori tersebut menerangkan bagaimana stressor yang positif maupun negatif 

diterima dan dinilai oleh seseorang dan bagaimana orang itu memberi respon atas 
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penerimaan dan penilaian terhadap stressor tersebut. Dengan kata lain stres model ini 

menekankan pada peranan penilaian individu terhadap penyebab stres yang mana akan 

menentukan respons individu tersebut 

Teori Transaksional Stres menerangkan bagaimana stresor yang positif maupun 

negatif diterima dan dinilai oleh seseorang. Sumber stres merupakan kejadian atau 

situasi yang melebihi kemamampuan pikiran atau tubuh saat berhadapan dengan 

sumber stres tersebut. Ketika situasi tersebut memberikan rangsangan, maka individu 

akan melakukan penilaian dan penanggulangan. Oleh karena itu, stres bisa berlanjut ke 

tahap yang lebih parah atau sedikit demi sedikit semakin berkurang. 

2.3 Good corporate governance 

2.3.1 Pengertian Good corporate governance 

Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) Corporate 

Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang 

saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta 

para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak 

dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan.  

Organization Economic Cooperation and Development (OECD) berpendapat 

bahwa corporate governance adalah struktur hubungan serta kaitannya dengan 

tanggung jawab di antara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, 

anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer, yang dirancang untuk 
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mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai 

tujuan utama perusahaan. 

Brown, et al (2004) dalam Purwani (2010) mengemukakan Good corporate 

governance merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) 

perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan 

intern dan  ekstern lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban mereka 

atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, 

dengan tujuan untuk meninngkatkan nilai tambah (added value) bagi semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders). 

2.3.2 Prinsip-Prinsip Good corporate governance 

2.3.2.1 Transparansi 

Pengertian prinsip transparansi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 

11/33/PBI/2009 adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material 

dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut 

Annisaningrum (2010:2), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang 

terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan 

pemerintah yang transparan akan memiliki kriteria: adanya pertanggung jawaban 
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terbuka; adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan; adanya publikasi laporan 

keuangan; hak untuk mengetahui hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. 

2.3.2.2 Akuntabilitas 

Akuntabilitas dapat diartikan 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 periodic (Stanbury, 2003 dalam 

Ismiarti 2013:30) 

Annisaningrum (2010:1) mengatakan akuntabilitas adalah 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

secara periodik. 

2.3.2.3 Responsibilitas 

Responsibilitas adalah Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap 

perundang-undangan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan 

kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat 

2.3.2.4 Kemandirian 

Kemandirian/independensi memiliki arti bahwa dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya mengelola perusahaan, para pemegang saham, Dewan Komisaris dan 

Direksi sepenuhnya terlepas dari berbagai pengeruh/tekanan pihak lain yang dapat 
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merugikan, mengganggu dan mengurangi obyektivitas pengambilan keputusan atau 

menurunkan efektivitas pengelolaan kinerja perusahaan 

2.3.2.5 Keadilan 

Keadilan adalah kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul 

berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Diharapkan keadilan dapat menjadi 

faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan adil di 

antara beragam kepentingan dalam perusahaan.  

2.3.3 Manfaat Good corporate governance 

Penerapan good governance di sektor publik sangat diyakini akan memberikan 

kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan 

iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif 

menghindari penyimpanganpenyimpangan dan sebagai upaya pencegahan terhadap 

tindakan korupsi dan suap. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 

Indonesia, Taufiq Effendi menyatakan bahwa penerapan good public governance 

mempunyai pen garuh yang sangat besar terhadap pelaksanaan good corporate 

governance oleh dunia usaha dan diharapkan keduanya dapat bersinergi dalam 

menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang pada gilirannya akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat (KNKG, 

2008). 
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2.4 Pengendalian intern 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Intern 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008, pada pasal 1 ayat 1 

menyebutkan bahwa SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Mulyadi (2013: 163), 

sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran 

yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen. 

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Pengendalian Intern di 

definisikan sebagai berikut : “ Sistem Pengendalian Intern meliputi organisasi serta 

semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan 

untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi, 

meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong di taatinya kebijakan manajemen yang 

telah digariskan 

2.4.2 Tujuan Pengendalian Intern 

Tujuan pengendalian intern adalah menjamin manajemen 

perusahaan/organisasi/entitas agar: 
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 Tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai. 

 Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya 

 Kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 

Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan 

sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang 

bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan 

informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. 

2.4.3 Unsur-Unsur Pengendalian Intern 

2.4.3.1 Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang 

memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan 

Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara 

keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan 

mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat. 

2.4.3.2 Penilaian Resiko 

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang 

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Unsur ini memberikan 

penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang 

dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Dalam rangka penilaian 

risiko pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan 

tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-
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undangan. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, 

terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut 

wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya 

pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten 

dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. 

2.4.3.3 Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko 

serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa 

tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan 

bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian 

sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah 

yang bersangkutan. 

2.4.3.4 Informasi dan Komunikasi 

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 

Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi 

dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan umpan balik. 

Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, 

dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan 
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dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan 

cara sebagai berikut: 

 Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi 

 Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara 

terus menerus. 

2.4.3.5 Pemantauan 

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan 

apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan 

sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan 

telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain 

dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan. 

Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan 

pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian 

yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam 

jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, 

seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan 

tanggung jawab rnasing-masing. 

2.5 Stres kerja 

Pengertian stres kerja menurut (Greenberg dan Baron 2003, dalam Y. Susilo 

Endrawan dan FX. Suwarto 2005) adalah suatu model kondisi emosional dan reaksi 

psikologis yang terjadi untuk menanggapi kondisi di dalam dan di luar organisasi. Stres 
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merupakan suatu tanggapan adaptif yang ditengahi oleh perbedaan individual dan atau 

proses psikologi yaitu konsekuensi setiap kegiatan, situasi, kejadian eksternal yang 

membebani tuntutan psikologi atau fisik yang berlebihan terhadap seseorang. 

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa stress kerja dapat timbul jika tuntutan 

pekerjaan tidak seimbang dengan kemampuan untuk memenuhi tuntutannya tersebut 

sehingga menimbulkan stress kerja dengan berbagai taraf, antara lain: a) Taraf sedang. 

Stres berperan sebagai motivator yang memberikan dampak positif pada tingkah laku 

termasuk tingkah laku kerja; b) Taraf tinggi. Terjadi berulang-ulang dan berlangsung 

lama sehingga individu merasakan ancaman, mengalami gangguan fisik, psikis dan 

perilaku kerja. 

Stres yang dialami individu dalam lingkungan kerjanya seringkali dipicu oleh 

hal-hal yang berasal dari dalam diri individu dan luar individu yang membawa 

konsekuensi berbeda bagi masing-masing individu tergantung bagaimana mereka 

merespon penyebab stress (stressor). Beberapa faktor penyebab stress adalah sebagai 

berikut : 

2.5.1 Organisasi dan Kelompok 

Stress ini timbul dari keinginan-keinginan organisasi atau lembaga sehubungan 

dengan pencapaian tujuan organisasi atau lembaga tersebut. Macam-macam stress 

yang bersumber dari organisasi, antara lain : 
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1) Iklim organisasi 

Interaksi di antara individu, struktur kebijaksanaan dan tujuan organisasi secara umu 

disebut iklim organisasi yang bersangkutan. Iklim dapat mempengaruhi tingkah laku 

di antara individu-individunya atau di antara kelompoknya dan juga interaksi di antara 

mereka. 

2) Teritorial Organisasi 

Istilah yang menggambarkan ruang pribadi atau arena kegiatan seseorang, 

tempat di mana mereka bekerja, berpikir atau bergurau. Kondisi kerja termasuk 

karakteristik fisik tempat kerja serta mesin dan perkakas yang digunakan juga bisa 

menciptakan stress. 

3) Pengaruh Pimpinan 

Pengaruh ini salah satunya bersumber dari tingkat kewenangan dan kekuasaan. 

Berkaitan dengan kekuasaan yang dimilikinya, entah itu dalam memberikan reward 

atau punishment yang dilakukan pimpinan kepada bawahannya. Pengaruh pimpinan 

dapat dipandang sebagai sumber stress, tergantung bagaimana individu dan situasi saat 

itu. 

2.5.2 Individu 

1) Individu diluar Pekerjaan 

Faktor-faktor stress di luar pekerjaan dan lingkungan kerja juga bisa 

mempengaruhi kinerja pekerjaan. Faktor-faktor dalam kategori ini meliputi : keluarga 

dan masalah finansial masing-masing individu 
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2) Individu didalam Pekerjaan 

Yang dimaksud dengan sumber ini adalah stress yang berkaitan dengan peran 

yang dimainkan dan tugas-tugas yang harus diselesaikan sehubungan dengan posisi 

seseorang di lingkungan kerjayanya, seperti: Konflik peran, dan beban kerja yang 

berlebihan 

2.6 Sistem Pengendalian Manajemen 

Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan 

jaminan dilaksanakannya strategi organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai 

tujuan organisasi. Beberapa aktifitas pengendalian manajemen, ialah (1) perencanaan, 

(2) koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, (3) komunikasi informasi, (4) 

pengambilan keputusan, (5) memotifasi sumber daya untuk berperilaku sesuai tujuan 

organisasi, (6) pengendalian, (7) penilaian kinerja 

2.6.1 Tipe-Tipe Pengendalian Manajemen 

Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu : 

(1) Pengendalian preventif, yaitu pengendalian yang terkait dengan perumusan strategi 

dan perencanaan strategic yang dijabarkan dalam bentuk program-program 

(2) Pengendalian operasional, yaitu pengendalian yang terkait dengan pengawasan 

pelaksanaan program yang telah ditetapkan berupa anggaran, anggaran digunakan 

untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian 
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(3) Pengendalian kinerja, pengendalian ini berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan 

tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. 

2.6.2 Proses Pengendalian Manajemen 

Proses pengendalian manajemen organisasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal 

(1) Perumusan Strategi 

Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi,misi, tujuan, sasaran, 

target, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan 

tugas dan tanggung jawab manajemen puncak. Pertimbangan untuk melakukan revisi 

strategi muncul apabila terdapat faktor lingkungan yang berubah, yang dapat berupa 

ancaman atau peluang baru. 

(2) Perencanaan Strategik 

Perencanaan strategic adalah proses penentuan program-program, aktivitas, 

atau proyek akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi 

sumber daya yang dibutuhkan. Perencanaan strategic merupakan proses yang 

sistematik, yang memiliki prosedur dan skedul yang jelas. 

(3) Mengubah Perencanaan strategik menjadi tindakan nyata 

Proses dan praktek implementasi di lapangan terkait dengan prosedur dan 

sistem pengendalian harus ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab, 

pendelegasian wewenang dan tugas, dan didukung adanya regulasi keuangan, 

pengendalian personel, dan manajemen kompensasi yang jelas dan wajar. 
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(4) Penganggaran 

Tahap penganggaran dalam organisasi sector public sangat dominan. Proses 

penganggaran pada organisasi sektor publik mempunyai karakteristik yang berbeda 

dengan sector swasta, karena pengaruh politik dan social, selain ekonomi dan budaya. 

(5) Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja merupakan bagian akhir proses pengendalian. Sistem 

penilaian kinerja dapat dilakukan dengan cara mekanisme reward dan punishment 

sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. 

2.7 Kinerja 

Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan 

memperhitungkan indicator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian 

kinerja (performance appraisal) merupakan faktor utama dalam mengembangkan 

suatu organisasi secara efektif dan efisien serta berfungsi dalam membantu manajer 

menilai capaian strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pengukuran 

kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran 

yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan 

sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil 

kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektifitas tindakan dalam 

mencapai tujuan (Bastian, 2005). Seperti hal nya kinerja pemerintahan daerah dengan 

sendirinya merupakan semua hasil-hasil yang didapatkan ataupun hasil-hasil yang 
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dicapai selama berjalannya pelaksanaan otonomi daerah yang tentunya untuk mencapai 

tingkat kinerja yang kita harapkan, dan tentunya ini semua memuat tentang penjabaran 

sasaran dan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan rencana strategi 

pemerintah daerah 

2.7.1 Penilaian dan Pengukuran Kinerja 

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah berdasarkan Permenpan No.25 Tahun 2012, pengukuran kinerja digunakan 

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan 

misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian 

(assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan 

yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. 

Mahsun (2006:2) mengatakan penggunaan indikator kinerja sangat penting 

untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien 

dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe 

pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan 

komponen berikut: 1) biaya pelayanan (cost of service); 2) penggunaan (utilization); 3) 

kualitas dan standar pelayanan (quality and standards); 4) cakupan pelayanan 

(coverage); dan 5) kepuasan (satisfaction). 

 

 



26 

 

2.7.2 Tujuan atau Manfaat Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, 

sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa 

mendatang. Dengan catatan pencapaian indikator kinerja, suatu organisasi diharapkan 

dapat mengetahui prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu. 

Kegiatan dan program organisasi seharusnya dapat diukur dan dievaluasi. Ini berarti 

bahwa pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk: 

a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk 

pencapaian kinerja 

b. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati 

c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan 

skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja 

d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai 

setelah dibandingkan dengan skema indicator kinerja yang telah disepakati 

e. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya 

memperbaiki kinerja organisasi 

f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi 

g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah 

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif 

i. Menunjukkan peningkatan yag perlu dilakukan 

j. Mengungkap permasalahan yang terjadi 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 

Peneliti  

(Tahun) 

Judul 

Penellitian 

 

Publikasi Variabel Alat 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1 Fajar Aditya 

Rahman 

(2012) 

Pengaruh 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Organisasi 

Perangkat 

Daerah 

Terhadap 

Kinerja  

E-Journal 

Accounting 

Vol 1 

Y:Kinerja  

X1:Pengendalian 

Intern 

SPSS 16 Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa sistem 

pengendalian 

intern 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

2 Nur Azlina &  

Desmiyawati 

(2012) 

Pengaruh 

Komitmen 

Organisasi, 

Pengendalian 

Intern  Dan 

Akuntabilitas 

Publik 

Terhadap 

Kinerja  

Pekbis 

Jurnal, 

Vol.4, No.2, 

Juli  2012: 

124-130 

Y:Kinerja 

X1:Komitmen 

Organisasi 

X2:Pengendalian 

Intern 

X3:Akuntabilitas 

Publik 

 Hasil 

penelitian(1) 

bahwa  

akuntabilitas 

publik tidak  

memediasi 

pengaruh  

komitmen  

organisasi 

terhadap 

kinerja 

organisasi(2) 

Akuntabilitas 

tidak 

memediasi 

pengaruh 

pengendalian 

intern terhadap 

kinerja 

organisasi.   

3 Wiwid 

Ambarwati, 

Analisis 

Pengaruh 

Penerapan 

Jurnal SNA 

XVI. 

Universitas 

Y:Kinerja   Smart PLS 

2.0. 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah 
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Eko Suyono, 

Umi Pratiwi 

(2013)  

Prinsip-

Prinsip Good 

corporate 

governance 

dan 

Komitmen 

Organisasi 

Terhadap 

Kinerja  

Jendral 

Soedirman. 

X1:Good 

corporate 

governance 

X2:Komitmen 

Organisasi 

(1)Penerapan 

prinsip-prinsip 

good corporate 

governance 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

aparatur 

pemerintahan(

2)Komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

aparatur 

pemerintahan 

4 Ira Amelia, 

Desmiyawat,

Nur Azlina 

(2014) 

Pengaruh 

Good 

governance, 

Pengendalian 

Intern, Dan 

Budaya 

Organisasi 

Terhadap 

Kinerja  

Jurnal 

Ekonomi. 

Universitas 

Riau. 

Pekanbaru. 

Y:Kinerja  

X1:Good 

corporate 

governance 

X2: Pengendalian 

Intern 

X3:Budaya 

Organisasi 

SPSS v. 17 Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

(1)variabel 

good 

governance 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

pemerintah 

(2)Hasil 

pengujian 

hipotesis kedua 

menemukan 

bahwa variabel 

pengendalian 

intern 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 
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pemerintah 

daerah(3)Hasil 

pengujian 

hipotesis 

ketiga 

menemukan 

bahwa variabel 

budaya 

organisasi 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

pemerintah 

5 Siti Aisyah, 

Karmizi, 

Enni Savitri 

(2014) 

Pengaruh 

Good 

governance, 

Gaya 

Kepemimpin

an, 

Komitmen 

Organisasi 

dan Budaya 

Organisasi 

Terhadap 

Kinerja  

JOM 

FEKON 

Vol. 1 No. 2 

Oktober 

2014 

Y:Kinerja 

X1:Good 

corporate 

governance 

X2:Gaya 

kepemimpinan 

X3:Komitmen 

Organisasi 

X4:Budaya 

Organisasi 

Regresi 

linier 

berganda 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

(1)Good 

governance 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif 

terhadap 

kinerja 

pemerintah(2) 

Gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif 

terhadap 

Kinerja 

pemerintah 

(3) Komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif 

terhadap 

kinerja 
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pemerintah 

daerah(4) 

Budaya 

organisasi 

tidak 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif 

terhadap 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

6 Nur Azlina 

dan Ira 

Amelia 

(2014) 

Pengaruh 

Good 

governance 

Dan 

Pengendalian 

Intern 

Terhadap 

Kinerja  

Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Jember – 

Vol. 12 No. 

2 Des 2014 

Y:Kinerja 

pemerintah 

X1:Good 

governance 

X2:Pengendalian 

Intern 

 

 Hasil dari 

penelitian ini 

adalah bahwa 

Good 

governance 

dan 

Pengendalian 

Intern 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kinerja 

Pemerintah 

7 Endang Sri 

Wahyuni, 

Taufeni 

Taufik dan 

Vince 

Ratnawati 

(2016) 

Pengaruh 

Budaya 

Organisasi, 

Locus Of 

Control, 

Stres Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Jurnal 

Manajemen/

Volume 

XX, No.02 

Y:Kinerja  

X1:Budaya 

Organisasi 

X2:Locus of 

Control 

X3:Stres kerja 

SPSS 

version 

17.0 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah (1) 

Terdapat 

pengaruh 

budaya 

organisasi 

terhadap 

kinerja aparat 

pemerintah 

daerah; (2) 

Terdapat 

pengaruh locus 

of control 

terhadap 

kinerja aparat 
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pemerintah 

daerah; (3) 

Terdapat 

pengaruh stres 

kerja 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap 

kinerja aparat 

pemerintah 

daerah 

Kabupaten 

BengkaliS 

8 Jayanti Ike 

Febriani, 

Mochammad 

Al Musadieq,  

dan Tri 

Wulida 

Afrianty 

(2016) 

Pengaruh 

Good 

corporate 

governance 

Terhadap 

Kinerja  

Jurnal 

Administras

i Bisnis  

(JAB) | Vol. 

32  No. 1 

Maret 2016| 

Y:Kinerja 

X1:Fairness 

X2:Trasnparancy 

X3:Accountability 

X4:Responsibility 

SPSS 

versi 

17.00 

Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

Fairness, 

Transparancy,

Accountability 

dan 

Responsibility 

memiliki 

pengaruh  

positif 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

9 Akshita 

Arora dan 

Chandan 

Sharma 

(2016) 

Corporate 

Governance 

and Firm 

Performane  

The 

Internationa

l Journal of 

Business in 

Society, 

Vol. 16 Iss 

2 pp. 

Y:Firm 

Performance 

X1:Board Size 

X2:Board 

Independence 

X3: Board Activity 

Intensity 

X4:CEO Duality 

X5: Institutional 

Ownership 

 Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

(1)board size 

dikaitkan 

dengan 

pengetahuan 

intelektual 

yang lebih 

dalam yang 

pada gilirannya 

membantu 

memperbaiki 

pengambilan 
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keputusan dan 

peningkatan 

kinerja.(2)bah

wa return on 

equity dan 

profitabilitas 

adalah 

Tidak terkait 

dengan 

indikator tata 

kelola 

perusahaan.(3)

Hasil kami juga 

menunjukkan 

bahwa dualitas 

CEO tidak 

Terkait dengan 

ukuran kinerja 

perusahaan 

10 Haiyan Zhou 

Hanwen 

Chen 

Zhirong 

Cheng  

(2016) 

Internal 

Control, 

Corporate 

Life Cycle, 

and Firm 

Performance 

Internationa

l Finance 

Review, 

v. 17, 201 

Y:Corporate 

Performance 

X1:Internal 

Control 

X2:Life Cycle 

 Hasil 

Penelitian ini 

adalah 

(1)Pengendalia

n internal 

memiliki 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan di 

pasar negara 

berkembang(2) 

pengendalian 

internal pada 

berbagai tahap 

siklus hidup 

perusahaan 

akan 

membantu 

manajer dan 

dewan direksi 

http://www.emeraldinsight.com/series/ifr
http://www.emeraldinsight.com/series/ifr
http://www.emeraldinsight.com/series/ifr
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untuk lebih 

fokus dalam 

pengelolaan 

risiko dan 

pemantauan 

dewan 

Sumber : Data diolah oleh penulis (2017) 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yang sekarang adalah 

peneliti menambahkan variable Sistem Pengendalian Manajemen. Selain 

menambahkan variable yang berbeda, perbedaannya terletak pada objek penelitian, 

yaitu peneliti meneliti SKPD kota Pekanbaru 

2.9 Pandangan Islam 

Pemahaman tentang kinerja memperlihatkan sejauh mana sebuah organisasi , 

baik pemerintah, swasta, organisasi laba dan nirlaba, menasirkan tentang kinerja 

sebagai suatu pencapaian yang relevan dengan tujuan organisasi. Sesuai dengan firman 

Allah dalam Surat At-taubah ayat: 105 : 

                      

                     

”Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.(Q.S At-Tubah 

: 105) 
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Selain itu Allah juga berfirman disurat Al-Ahqaf ayat 19. 

                        

Artinya : Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah 

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. 

2.10 Pengujian Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh Good corporate governance terhadap kinerja pemerintah 

Prinsip Good corporate governance perlu diterapkan dengan baik agar Good 

corporate governance dalam perusahaan tersebut dapat dijalankan dengan baik. 

Dengan adanya transparancy yang ditunjang dengan payung hukum yang jelas maka 

akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

perusahaan sehingga kepercayaan publik terhadap perusahaan semakin baik. Dengan 

adanya fairness maka semua hak dan kepentingan stakeholder akan terpenuhi tanpa ada 

perbedaan sehinnga tidak ada benturanbenturan kepentingan yang terjadi dan target 

perusahaan dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya accountability publik sebagai 

pihak yang memerlukan informasi akan dapat mengetahui tingkat pencapaian misi 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya responsibility diharapkan akan 

menyadarkan manajer dalam melaksanakan kegiatannnya agar menjadi lebih 

professional dan penuh etkia, terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan dapat 

meningkatkan kinerjanya. 
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Penelitian yang dilakukan Aisyah, dkk (2014 ) menyimpulkan bahwa Good 

governance berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah 

Kabupaten Kampar. Dengan semakin baik pemerintahan yang tercipta maka akan 

dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara signifikan. Berdasarkan uraian 

di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

Diduga bahwa H0 : Good corporate governance tidak berpengaruh terhadap 

kinerja pemerintah 

Diduga bahwa H1 : Good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah 

2.10.2 Pengaruh Pengendalian Intern terhadap kinerja pemerintah 

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi untuk 

memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui 

: efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, 

ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku (COSO). 

Penelitian yang dilakukan Amelia (2014) menunjukkan bahwa pengendalian 

intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik dan efektif  

pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin 

baik. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

Diduga bahwa H0 : Pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah 
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Diduga bahwa H2 : Pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah 

2.10.3 Pengaruh Stres kerja terhadap Kinerja Pemerintah 

Terkait dengan stres kerja, kinerja mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan stressor (Robbins, 1996: 228, Davis, K, 1996:201). Hubungan stres kerja 

dengan kinerja disajikan dalam model (hubungan U-Terbalik). Pola U tersebut 

menunjukkan hubungan tingkat stres (rendah-tinggi) dengan kinerja (rendah tinggi). 

Bila tidak ada stres, tantangan kerja juga tidak ada dan prestasi kerja cenderung 

menurun. Sejalan dengan meningkatnya stres, prestasi kerja cenderung menaik, 

karena stres membantu karyawan untuk mengarahkan segala sumber daya dalam 

memenuhi kebutuhan kerja. Meningkatnya stres akan menyebabkan peningkatan 

kinerja, namun setelah melewati titik tertentu (titik optimum), meningkatnya stres 

justru akan menurunkan kinerja. 

Penelitian yang dilakukan Wahyuni (2016) menyimpulkan bahwa stress kerja 

berpengaruh negative terhadap kinerja pemerintah. Semakin tinggi tingkat stress kerja 

maka kinerja akan semakin memburuk, hal ini disebabkan terlalu banyaknya tekanan 

yang diterima membuat pikiran menjadi tidak efektif. Berdasarkan uraian di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Diduga bahwa H0 : Stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 

Diduga bahwa H3 : Stres kerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 
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2.10.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap kinerja pemerintah 

Dengan diberlakukannya konsep manajemen kinerja, maka berlaku pula 

pengendalian manajemen, karena di dalam manajemen kinerja terdapat pengukuran 

kinerja dan evaluasi. Dengan adanya sistem pengendalian manajemen yang terstruktur 

maka akan dapat membantu dan memberikan kemudahan dari seluruh pelaksanaan 

proses manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan proses pengawasan atau 

pengendalian. Dengan kata lain sistem pengendalian manajemen memiliki peran yang 

penting dalam pencapaian kinerja manajerial dalam suatu organisasi. 

Penelitian Yustien (2012), menemukan bahwa sistem pengendalian manajemen 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Tipe B Propinsi Jawa Barat. Sementara  Astini (2014), juga 

membuktikan bahwa sistem pengendalian manajemen berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja manajerial SKPD Kabupaten Klungkung. Berdasarkan uraian di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Diduga bahwa H0 : Sistem pengendalian manajemen tidak berpengaruh 

terhadap kinerja pemerintah 

Diduga bahwa H4 : Sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap 

kinerja pemerintah 
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2.10.5 Pengaruh Good corporate governance, Pengendalian Intern, Stres Kerja 

dan Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Pemerintah Kota 

Pekanbaru 

Menurut Rahman (2016) Good governance diterapkan dengan tujuan 

meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sehingga tujuan SKPD dapat 

terwujud dan pengendalian internal sendiri mendorong atau memotivasi  pegawai 

SKPD untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya agar tujuan instansi 

dapat tercapai. 

Menurut Wahyuni (2016) apabila stres kerja karyawan meningkat maka akan 

mempengaruhi kinerja karyawan. Tekanan dalam bekerja diperlukan bagi individu 

karena tanpa adanya tekanan akan menurunkan semangat bekerja para karyawan, hal 

ini akan berdampak pada kinerjanya. 

Menurut Astini (2014) Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus 

pada pusat pertanggungjawaban dan bagaimana melaksanakan strategi organisasi 

secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Berdasarkan uraian 

di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Diduga bahwa H0 : Good corporate governance, pengendalian intern, stres kerja 

dan sistem pengendalian manajemen tidak berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah 

Diduga bahwa H5 : Good corporate governance, pengendalian intern, stres kerja 

dan sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 
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2.11 Model Penelitian 

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini, berikut digambarkan model 

penelitiannya: 

Variabel Independen            

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja 

Pemerintah 

Variabel Dependen 

Sistem 

Pengendalian 

Manajemen 

Gambar 2.1 

Stres kerja 

Sumber: Data Olahan 2017 

Pengendalian 

Intern 

Good Corporate 

Governance 

Keterangan :  : pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap kinerja pemerintah 

 : pengaruh variabel independen secara simultan 

terhadap kinerja pemerintah 


