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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang masalah 

Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peran penting dalam sebuah 

organisasi. Termasuk dalam organisasi pemerintah. Pemerintah melakukan 

upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas 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 
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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 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 
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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 

mempertanggungjawabkan kinerjanya; (2) keterbukaan dan transparansi 

(openness and transparency) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat 

mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses 
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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).  

 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Apakah kinerja pegawai pemerintah daerah di kabupaten Sukoharjo 

dipengaruhi oleh komitmen organisasi?  

2. Apakah kinerja pegawai pemerintah daerah di kabupaten Sukoharjo 

dipengaruhi oleh budaya organisasi? 



 

5

3. Apakah kinerja pegawai pemerintah daerah di kabupaten Sukoharjo 

dipengaruhi oleh akuntabilitas publik? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

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. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini ditujukan 

sebagai berikut:  

1.   Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

empiris mengenai kinerja pegawai pemerintah daerah dipengaruhi oleh  

komitmen organisasi, budaya organisasi, dan akuntabilitas publik. 

2.   Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga pemerintah   

Bagi lembaga pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat 

memberi masukan tentang pentingnya kinerja pegawai pemerintah 
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daerah di kabupaten dipengaruhi oleh komitmen organisasi, budaya 

organisasi, dan akuntabilitas publik. 

b. Bagi pegawai pemerintah 

Bagi pegawai pemerintah, dapat memberikan tambahan 

pengetahuan tentang pentingnya kinerja pegawai pemerintah daerah di 

kabupaten dipengaruhi oleh komitmen organisasi, budaya organisasi, 

dan akuntabilitas publik. 

c. Bagi peneliti lain  

Bagi peneliti lain diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi dan bahan dalam meneliti masalah yang sama yaitu 

penelitian di bidang akuntansi sektor publik. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Pada bab I, pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yaitu membahas teori-teori yang 

digunakan sesuai dengan judul penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

Secara rinci tinjauan pustaka tersebut yaitu: (1) Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: (a) Kinerja meliputi pengertian kinerja, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja, dan indikator kinerja, (b) Komitmen organisasi terdiri 

dari pengertian komitmen organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi 

komitmen organisasi, dan indikator komitmen organisasi. (c) Budaya 

organisasi meliputi: pengertian budaya organisasi, faktor-faktor yang 

mempengaruhi budaya organisasi, dan indikator budaya organisasi, (d) 
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Akuntabilitas publik membahas tentang pengertian akuntabilitas publik, 

bentuk-bentuk akuntabilitas publik, dan indikator akuntabilitas publik, (2) 

Kerangka pemikiran, dan (3) hipotesis. 

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Metode 

tersebut menjelaskan tentang: (1) jenis penelitian, (2) populasi, sampel dan 

sampling, (3) data dan sumber data, (4) metode pengumpulan data, (5) 

variabel penelitian, (6) definisi operasional dan alat pengukuran, dan (7) 

metode analisis data. 

Bab IV merupakan hasil dan analisis data, dalam hal ini memaparkan 

tentang: (1) Deskripsi Lokasi Penelitian, (2) Deskripsi Responden, (3) Hasil 

Penelitian, dan (4) Pembahasan sesuai dengan permasalahan secara statistik.  

Bab V, yaitu berisi tentang kesimpulan hasil penelitian sesuai dengan 

hipotesis dan saran-saran bagi pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini.   


