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ABSTRAKSI 
 

 
 

 Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menguji apakah kinerja 
pegawai pemerintah daerah di kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh komitmen 
organisasi. (2) Untuk menguji apakah kinerja pegawai pemerintah daerah di 
kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh budaya organisasi. (3) Untuk menguji 
apakah kinerja pegawai pemerintah daerah di kabupaten Sukoharjo dipengaruhi 
oleh akuntabilitas publik. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua pegawai pemerintah di Kabupaten Sukoharjo. 
Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi dan 
kuesioner. 

Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Kinerja pegawai pemerintah daerah di 
kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Hal ini ditunjukkan 
dari hasil t-tes variabel komitmen organisasi sebesar 6,327 dan diketahui ttabel 
sebesar 1,674 (thitung ≥  ttabel), signifikan t sebesar 0,002 (sign t < 0,05). (2) 
Kinerja pegawai pemerintah daerah di kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh 
budaya organisasi. Hal ini ditunjukkan dari hasil t-tes variabel budaya organisasi 
sebesar 3,363 dan diketahui ttabel sebesar 1,674 (thitung ≥  ttabel), signifikan t 
sebesar 0,024 (sign t < 0,05). (3) Kinerja pegawai pemerintah daerah di kabupaten 
Sukoharjo dipengaruhi oleh akuntabilitas publik. Hal ini ditunjukkan dari hasil t-
tes variabel akuntabilitas publik sebesar 2,371 dan diketahui ttabel sebesar 1,674 
(thitung ≥  ttabel), signifikan t sebesar 0,039 (sign t < 0,05). 

 
 

Kata Kunci: Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Akuntabilitas Publik, dan 
Kinerja. 
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A. PENDAHULUAN 

Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peran penting dalam sebuah 

organisasi. Termasuk dalam organisasi pemerintah. Pemerintah melakukan upaya-

upaya untuk meningkatkan SDM dengan biaya terjangkau dilakukan pemerintah 

daerah dengan perbaikan secara terus-menerus baik dalam bidang administrasi 

dan pelayanan sehingga kinerja pegawai pemerintah dapat maksimal. Menurut 

Atkinson, dkk (dalam Diana, 2010: 753), sistem efektif penilaian kinerja 

sebaiknya mengandung indikator kinerja, yaitu (1) memperhatikan setiap aktivitas 

organisasi dan menekankan pada perspektif pelanggan, (2) menilai setiap aktivitas 

dengan menggunakan alat ukur kinerja yang mengesahkan pelanggan, (3) 

memperhatikan semua aspek aktivitas kinerja secara komprehensif yang 

mempengaruhi pelanggan, dan (4) menyediakan informasi berupa umpan balik 

untuk membantu anggota organisasi mengenai permasalahan dan peluang untuk 

melakukan perbaikan. 

Setiap individu bertanggungjawab atas kinerja. Dijelaskan oleh Grote 

(dalam Prasetyono dan  Kompyurini, 2010: 774) terdapat lima tanggung jawab 

utama yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam organisasi untuk 

menciptakan kinerja yang diinginkan yaitu: (1) memberikan komitmen terhadap 

pencapaian tujuan, (2) meminta umpan balik atas kinerja yang telah ia lakukan, 

(3) melakukan komunikasi secara terbuka dan teratur dengan manajernya, (4) 

mendapatkan data kinerja dan membagi data itu kepada pihak lain, dan (5) 

menyiapkan diri untuk dievaluasi atas kinerja yang  telah ia capai. 

Salah satu faktor untuk menciptakan kinerja yang maksimal adalah 

komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam 

menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat tercipta apabila 

individu dalam organisasi sadar akan hak dan kewajibannya dalam organisasi 

tanpa melihat jabatan dan kedudukan masing-masing individu, karena pencapaian 

tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat 

kolektif (Prasetyono dan  Kompyurini, 2010: 774). 

Allen (dalam Buraidah, 2008: 3) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

adalah keadaan psikologis yang mencirikan hubungan antara karyawan dengan 
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organisasi, dan berimplikasi pada keputusan untuk melanjutkan keanggotaannya 

dalam organisasi tersebut. Komitmen terhadap organisasi mempunyai penekanan 

yang hampir sama yaitu proses pada individu (pegawai) dalam 

mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan 

organisasi serta membuat individu memiliki keinginan untuk memelihara 

keanggotaannya dalam organisasi itu. 

Selain komitmen organisasi faktor yang tidak kalah pentingnya berpengaruh 

pada kinerja organisasi adalah budaya organisasi. Budaya organisasi yang baik 

tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan pegawai pemerintah yang baik 

pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Tjiptono (dalam Tjahyono dan Gunarsih, 

2009: 1), yang mengemukakan bahwa kualitas pelayanan sendiri sebenarnya 

dipengaruhi oleh banyak aspek salah satunya adalah budaya organisasi dan cara 

pengorganisasiannya. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku 

para anggota organisasi. Budaya organisasi baik karena dalam organisasi tersebut 

mempunyai anggota yang terdiri dari orang-orang baik dan berkualitas pula. 

Fenomena perubahan mendasar yang dimanifestasikan dengan lahirnya 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan arah perubahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang 

mempunyai implikasi langsung terhadap kesiapan pengembangan sumber daya 

manusia, dan ketersediaan sumber daya lainnya. Perubahan tersebut membawa 

dampak pada perubahan budaya organisasi yang mau tidak mau harus 

menghadapi serangkaian adaptasi yang harus dilakukan atas keberagaman 

(diversitas) atribut demografi seperti; ras, kesukuan, gender, usia status fisik, 

agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Cushway (dalam Prasetyono dan Nurul 

Kompyurini, 2010: 3), menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan sistem 

nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara para 

pegawai berperilaku. 

Faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu akuntabilitas. 

Menurut Triyono (2007), prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi: (1) 

akuntabilitas (accountability) yang diartikan sebagai kewajiban untuk 
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mempertanggungjawabkan kinerjanya; (2) keterbukaan dan transparansi 

(openness and transparency) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses 

suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya; (3) 

ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum 

yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten; 

dan (4) partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan 

pembangunan.  

Sementara itu, terkait akuntabilitas publik dapat ditemukan adanya aturan 

mengenai Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), 

sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 serta 

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99 

juncto Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Namun demikian, 

mekanisme akuntabilitas sebagaimana diatur oleh sejumlah peraturan tersebut 

belum memenuhi kriteria akuntabilitas publik. Mekanisme akuntabilitas yang 

diatur dalam LAKIP hanya ditujukan secara internal kepada atasan saja serta 

hanya mengukur sejauh mana target yang sudah ditetapkan telah tercapai dalam 

rangka pelaksanaan misi organisasi (BKBN, 2007: 5). 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk menguji apakah kinerja pegawai 

pemerintah daerah di kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh komitmen organisasi. 

2) Untuk menguji apakah kinerja pegawai pemerintah daerah di kabupaten 

Sukoharjo dipengaruhi oleh budaya organisasi. 3) Untuk menguji apakah kinerja 

pegawai pemerintah daerah di kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh 

akuntabilitas publik. 

 
 

B. TINJAUAN PUSTAKA  

1. Kinerja 

Greenberg (dalam Mangkunegera, 2001:67) mendefinisikan kinerja 

sebagai hasil kerja atau prestasi kerja dapat diketahui melalui perbandingan antara 

totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode 
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tertentu. Kinerja berkaitan erat dengan keberhasilan seseorang dalam 

melaksanakan pekerjaan.  

Indikator penilaian kinerja yang diterapkan menurut Soeprihanto 

(2001:64), yaitu: pengetahuan dan keterampilan, inisiatif, kerja sama, kehadiran, 

disiplin, dan kejujuran. 
 

2. Komitmen Organisasi 

Richard M. Steers (dalam Kuntjoro, 2002) mendefinisikan komitmen 

organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), 

keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan 

organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang 

bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. 

Steers (dalam Kuntjoro, 2002: 9) mengemukakan terdapat tiga aspek utama 

dari komitmen organisasi yaitu indentisikasi, keterlibatan dan loyalitas.  
 

3. Budaya organisasi 

Cushway (dalam Prasetyono dan Nurul Kompyurini, 2010: 3), menyatakan 

bahwa budaya organisasi merupakan sistem nilai organisasi dan akan 

mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara para pegawai berperilaku. 

Robbins (dalam Prasetyono dan Nurul Kompyurini, 2010: 4), terdapat tujuh 

karakteristik primer untuk memahami hakikat dari budaya organisasi yaitu: (1) 

inovasi dan pengambilan keputusan (innovation and risk taking),  (2) perhatian 

pada rincian (attention to detail), (3) orientasi pada hasil (outcome orentation), (4) 

orientasi pada orang (people orentation), (5) orientasi pada tim (team orentation), 

(6) Agresivitas (agresiveness) dan (7) kemantapan (stability). 
 

4. Akuntabilitas Publik 

Didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban 

kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok 

orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam 

konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi 

pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan 
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pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau 

publik sebagai pemberi amanat (BPKP, 2007: 8). 

Jabra dan Dwidevi (dalam Rahmanurrasjid, 2008: 16) mengemukakan 

adanya lima perspektif akuntabilitas yaitu: 

a. Akuntabilitas adminitrasi organisasi adalah pertanggungjawaban antara pejabat 

yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas. 

b. Akuntabilitas legal, akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain publik 

dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif.  

c. Akuntabilitas politik, dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan 

pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan 

pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan 

tanggungjawab adminitrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada 

tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik 

d. Akuntabilitas professional, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan 

tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang 

sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan 

tindakan. 

e. Akuntabilitas moral. Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku 

di kalangan masyarakat.  

 

 

C. METODE PENELITIAN 

Survey dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner 

kepada pegawai di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan klasifikasi 

penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional 

karena penelitian ini akan menyimpulkan data sebab dan akibat sehingga dapat 

digambarkan ada atau tidaknya pengaruh antarvariabel penelitian dan menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan. Adapun dalam pengolahan data dipilih jenis 

kuantitatif. 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua pegawai 

pemerintah yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Pengambilan sampel menggunakan 

6 
 



  

metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri yang 

sudah diketahui sebelumnya. Ciri-ciri tersebut yaitu: 

1. Bekerja di bidang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD). 

2. Bekerja di pemerintah kabupaten Sukoharjo.   

 Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat diperoleh sampel penelitian sebanyak 

55 orang. 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari pemerintah 

kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan data-data sebagai berikut: 

1. Data primer, dimana data-data yang diperlukan diperoleh langsung dari 

responden melalui penyebaran angket. 

2. Data sekunder, yaitu data-data yang menyangkut gambaran umum tentang 

pemerintah kabupaten Sukoharjo dan struktur organisasi. 

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi dan 

kuesioner. 

 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN  

Simanjuntak (1996:30) mengemukakan bahwa kinerja pada dasarnya 

mencakup sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan ini 

lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini atau sebagai 

perbandingan antara hasil yang dicapai dari suatu aktivitas kerja (keluaran) 

dengan keseluruhan sumber daya (masukan) yang digunakan untuk mencapai 

hasil tersebut persatuan waktu.    

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi, 

yang dalam konteks organisasi sektor publik akan digunakan untuk mendapatkan 

dukungan dan legitimasi dari publik. Masyarakat akan menilai keberhasilan 

organisasi lewat kemampuan organisasi dalam memberikan layanan publik yang 

relatif murah dan berkualitas. Sehingga pengukuran kinerja sangat penting untuk 

menilai akuntabilitas organisasi dan pimpinan dalam menghasilkan pelayanan 

publik yang lebih baik. Teague dan Eilon (dalam Tanjung, 2010: 6), 
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mengemukakan bahwa menurut pandangan tradisional, pengukuran kinerja 

memiliki tiga tujuan penting yaitu menjamin pencapaian tujuan atau sasaran, 

mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan prosedur dan proses, serta untuk 

membandingkan dan menilai kinerja organisasi, tim dan individu yang berbeda. 

Kinerja merupakan kata kunci yang mendominsi semua diskusi,  

Sebagaimana dikemukakan Carter (Suryanto, 2010: 8), kinerja merupakan konsep 

yang luas yang didalamnya tercakup memiliki arti yang beragam, untuk audiens 

yang berbeda, dan konteks yang berbeda. Akibatnya, desain indikator kinerja bagi 

organisasi swasta dan sektor publik menjadi sulit. Disamping kendala teknis 

dalam operasionalisasi konsep yang abstrak, seperangkat indikator kinerja yang 

sama mungkin dibutuhkan guna menjawab pertanyaan tentang dimensi yang 

berbeda dari kinerja keduanya. Tugas pengukuran kinerja dalam organisasi sektor 

publik sangatlah kompleks. Terdapat dua alasan yang biasa digunakan untuk 

menjelaskan perbedaan pengukuran kinerja antara organisasi publik dan privat. 

Pertama, karena organisasi swasta dianggap melekat pada garis bawah 

persyaratan laba, pengukuran kinerja merupakan sebuah prosedur teknis yang 

dapat dibandingkan dan langsung. Kedua, adanya tekanan sosial dan politik 

tertentu pada agen organisasi sektor publik. 

Menurut Mardiasmo (Ahdiyana, 2010: 4) bahwa sistem pengukuran kinerja 

sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik 

menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. 

Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, 

karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment 

system. Lebih lanjut dikemukakan Mardiasmo bahwa pengukuran kinerja 

organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk 

membantu memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk 

membantu agar pemerintah fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal 

ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi sektor 

publik dalam memberikan pelayanan kepada publik. Kedua, untuk pengalokasian 

sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan 

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.  
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Kinerja pegawai pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor 

pertama yaitu komitmen organisasi. Hasil penelitian pada level of significanc 

0,05hitung untuk komitmen organisasi sebesar 6,327 dan diketahui ttabel sebesar 

1,674 (thitung ≥  ttabel) sehingga Ho ditolak dan terlihat signifikan t sebesar 0,002 

(sign t < 0,05). Dengan demikian, variabel komitmen organisasi (X1) berpengaruh 

terhadap kinerja (Y). 

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (BPKP, 

2007: 12-13), bahwa pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP) harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.  

b. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya 

secara konsisten dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh. 

d. Jujur, objektif, transparan, dan akurat. 

e. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Prinsip komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang 

bersangkutan, yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara dapat 

terjadi karena karakteristik individu. Karakteristik individu merupakan gambaran 

dari pribadi seseorang yang dibawa dalam tatanan organisasi, dalam dunia kerja 

dan memiliki kecenderungan untuk selalu berkembang dan mempengaruhi dalam 

melaksanakan aktivitas pekerjaan. Karakteristik individu disini dapat berupa 

minat, sikap, kebutuhan, tingkat pendidikan dan motif berprestasi. Motif 

berprestasi yang dimiliki pegawai dapat meningkatkan kinerja pegawai semakin 

tinggi. 

Dijelaskan oleh Steers (dalam Kuntjoro, 2002: 9) bahwa kinerja yang tinggi 

dari pegawai karena dipengaruhi oleh faktor komitmen dapat diketahui melalui 

loyalitas pegawai.  Loyalitas pegawai terhadap organisasi memiliki makna 
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kesediaan seseorang untuk melanggengkan hubungannya dengan organisasi, kalau 

perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apapun 

dari organisasi. 

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu budaya organisasi, 

pada Padalevel of significanc 0,05hitung untuk budaya organisasi sebesar 3,363 

dan diketahui ttabel sebesar 1,674 (thitung ≥  ttabel) sehingga Ho ditolak dan 

terlihat signifikan t sebesar 0,024 (sign t < 0,05). Dengan demikian, variabel 

budaya organisasi (X2) berpengaruh terhadap kinerja (Y). 

Budaya organisasi merupakan sistem nilai organisasi dan akan 

mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara para pegawai berperilaku. 

Berbagai pengaruh perubahan yang terjadi akibat reformasi menuntut organisasi 

baik organisasi swasta maupun pemerintah untuk mengadakan inovasi-inovasi 

guna menghadapi tuntutan perubahan dan berupaya menyusun kebijakan yang 

selaras dengan perubahan lingkungan. Suatu organisasi harus mampu menyusun 

kebijakan yang tepat untuk mengatasi setiap perubahan yang akan terjadi. 

Penyusunan kebijakan yang menjadi perhatian manajemen salah satunya 

menyangkut pemberdayaan sumber daya manusia. 

Budaya organisasi menjadi semakin meningkat ketika baik perspektif 

kebijakan publik maupun perspektif manajemen publik dalam administrasi negara 

masih menyisakan sejumlah masalah dalam masa transisi di negara sedang 

berkembang. Kunci dari sejumlah masalah yang tersisa tersebut menunjuk pada 

nilai, kepercayaan, dan norma institusional dan dibarengi pula dengan sikap-sikap 

individual. Budaya organisasi adalah nilai-nilai dan keyakinan (belief) yang 

dimiliki oleh anggota organisasi, yang dimanifestasikan dalam bentuk norma-

norma perilaku para individu atau kelompok organisasi yang bersangkutan 

(pendekatan dimensi praktik) (Hofstede dalam Prasetyono dan Nurul Kompyurini, 

2010: 3). 

Budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja berdasarkan pendapat Ishak 

dan Ayatullah (2003: 48) karena dalam budaya organisasi secara objektif dari 

dalam diri individu didorong oleh daya rohaninya manusia misalnya, dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern canggih, pendidikan, 
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agama, dan kesenian, yang dimanfaatkan dalam kerja, sehingga hasil kinerja pun 

juga meningkat.  

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja yaitu akuntabilitas publik, pada 

level of significanc 0,05hitung untuk akuntabilitas publik sebesar 2,371 dan 

diketahui ttabel sebesar 1,674 (thitung ≥  ttabel) sehingga Ho ditolak dan terlihat 

signifikan t sebesar 0,039 (sign t < 0,05). Dengan demikian, variabel akuntabilitas 

publik (X3) berpengaruh terhadap kinerja (Y). 

Akuntabilitas publik diatur dalam aturan mengenai Laporan Akuntabilitas 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana diatur dalam Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 serta Keputusan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99 juncto Keputusan Kepala 

LAN Nomor   239/IX/6/8/2003. Akuntabilitas publik dibangun dalam pandangan 

para pakar sebagaimana dikutip oleh Callahan (2007) adalah akuntabilitas publik 

yang tidak hanya ditujukan secara internal (pemerintah atasan saja), tetapi juga 

ditujukan kepada para pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat. Selain 

itu, mekanisme akuntabilitas publik juga tidak hanya ditujukan untuk mengukur 

kinerja, tetapi juga dapat memantau perilaku dari pejabat publik agar sesuai 

dengan etika dan aturan hukum yang berlaku.  

Menurut Inpres No. 7/1999 tersebut ternyata akuntabilitas memiliki dua 

cabang yakni akuntabilitas keuangan dan non-keuangan. Kedua-duanya itu, baik 

aspek keuangan maupun non-keuangan haruslah dapat dipertanggungjawabkan 

kepada pemberi mandat (pemerintah tingkat di atasnya) dan masyarakat luas. 

Konsep akuntabilitas publik didasari pemikiran bahwa rakyat tidak hanya berhak 

mengetahui segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintahnya, baik pelaporan 

pertanggungjawaban keuangan maupun pelaporan kinerjanya. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

a. Kinerja pegawai pemerintah daerah di kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh 

komitmen organisasi. Hal ini ditunjukkan dari hasil t-tes variabel komitmen 

organisasi sebesar 6,327 dan diketahui ttabel sebesar 1,674 (thitung ≥  ttabel), 
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signifikan t sebesar 0,002 (sign t < 0,05). 

b. Kinerja pegawai pemerintah daerah di kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh 

budaya organisasi. Hal ini ditunjukkan dari hasil t-tes variabel budaya 

organisasi sebesar 3,363 dan diketahui ttabel sebesar 1,674 (thitung ≥  ttabel), 

signifikan t sebesar 0,024 (sign t < 0,05). 

c. Kinerja pegawai pemerintah daerah di kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh 

akuntabilitas publik. Hal ini ditunjukkan dari hasil t-tes variabel akuntabilitas 

publik sebesar 2,371 dan diketahui ttabel sebesar 1,674 (thitung ≥  ttabel), 

dengan signifikan t sebesar 0,039 (sign t < 0,05). 
 

2. Saran 

a. Bagi Pegawai Pemerintah  

1) Peningkatan Kinerja Pegawai dapat dilakukan dengan jalan 

merubah/memperbaiki budaya organisasi yang lebih baik, seperti pimpinan 

memberikan teladan yang baik dalam membuat laporan secara transparan. 

Hal ini penting dilakukan karena budaya orgnaisasi secara positif 

signifikan mempengaruhi kinerja.  

2) Cara lain untuk meningkatkan Kinerja Pegawai yaitu dengan 

meningkatkan komitmen organisasi pegawai. Cara meningkatkan 

komitmen dapat dilakukan oleh pegawai dengan cara  bersikap loyal 

terhadap pemerintahan. Sikap loyal berpengaruh terhadap akuntabilitas 

publik semakin meningkat, sehingga kinerja pun juga semakin tinggi.  

b. Bagi Peneliti selanjutnya 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:     

1) Ruang lingkup subjek sebagai responden hanya pegawai pemerintah satu 

kabupaten, sehingga karakteristik pegawai pemerintah secara umum di 

tingkat propinsi belum dapat diketahui. Oleh sebab itu bagi peneliti 

selanjutnya disarankan untuk memperluas daerah penelitian tidak hanya 

satu kabupaten, melainkan beberapa kabupaten atau satu propinsi sehingga 

hasil penelitian dapat lebih baik lagi. 
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2) Penyebaran angket tidak dapat ditunggu secara langsung oleh peneliti 

sehingga ada kemungkinan sebagian dari konsumen mengisi angket  

secara acak. Untuk peneliti yang akan datang perlu dilakukan kepastian 

responden dalam mengisi angket dengan sungguh-sungguh sehingga hasil 

yang diperoleh benar-benar nyata. 
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