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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Adanya  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  

Keuangan  Negara,  yang  diperkuat dengan  PP  Nomor  8  Tahun  2006  

tentang Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi Pemerintah  menyatakan  

bahwa  dalam  pelaporan keuangan  harus  disertakan  informasi  mengenai 

kinerja  instansi  pemerintah,  yakni  prestasi  yang berhasil  dicapai  oleh  

pengguna  anggaran sehubungan  dengan  anggaran  yang  telah digunakan. 

Sebagai bagian dari organisasi sektor publik, kinerja instansi  

pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama  sejak timbulnya  

iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai  

mempertanyakan akan  nilai  yang  mereka peroleh atas pelayanan yang  

dilakukan oleh instansi pemerintah. Walau anggaran  rutin  dan  

pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin banyak, 

nampaknya masyarakat  belum  puas  atas  dasar kualitas pelayanan yang 

diberikan. Di  samping  itu,  selama  ini  pengukuran keberhasilan  maupun  

kegagalan  dari  instansi pemerintah  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan 

fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Padahal aparatur pemerintah  

merupakan orang yang dipercaya dan diberi mandat oleh negara dan rakyat  

untuk mengelola pemerintahnya guna meningkatkan kesejahteraan  

masyarakat. Dengan demikian, efektivitasnya harus diukur berdasarkan 
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sejauh mana kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Seorang karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi dan baik dapat 

menunjang tercapainyatujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau 

indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu 

tertentu(Wirawan, 2009:5 dalam Herlista, Joko dan Dewi, 2012). Kinerja 

pegawai merupakan hasil sinergi dari sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut 

adalah faktor lingkungan internal organisasi, faktor lingkungan eksternal, dan 

faktor  internal karyawan atau pegawai. Karyawan dapat bekerja dengan baik 

bila memiliki kinerja yang tinggisehingga dapat menghasilkan kerja yang 

baik pula. Dengan adanya kinerja yang tinggi yang dimiliki karyawan, 

diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai. Sebaliknya, tujuan organisasi 

susah atau bahkan tidak dapat tercapai bila karyawannya bekerja tidak 

memiliki kinerja yang baik sehingga tidak dapat menghasilkan kerja yang 

baik pula. 

Selain komitmen organisasi faktor yang tidak kalah pentingnya 

berpengaruh pada kinerja organisasi adalah budaya organisasi. Budaya 

organisasi yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan rumah 

sakit yang baik pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Tjiptono (2000: 75), 

yang mengemukakan bahwa kualitas pelayanan sendiri sebenarnya 

dipengaruhi oleh banyak aspek salah satunya adalah budaya organisasi dan 

cara pengorganisasiannya. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap 
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perilaku para anggota organisasi, sehingga jika budaya organisasi suatu 

rumah sakit baik, maka tidak mengherankan jika anggota organisasi adalah 

orang-orang yang baik dan berkualitas pula. 

Budaya organisasi merupakan falsafah, ideologi, nilai-nilai, 

anggapan, keyakinan, harapan, sikap dan norma-norma yang dimiliki secara 

bersama serta mengikat dalam suatu komunitas tertentu. Secara spesifik 

budaya dalam organisasi akan ditentukan oleh kondisi kerja tim, 

kepemimpinan dan karakteristik organisasi serta proses administrasi yang 

berlaku (Kosmono, 2005). Mengapa budaya organisasi penting, karena 

merupakan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam hirarki organisasi yang 

mewakili norma-norma yang diikuti oleh para anggota organisasi. Budaya 

yang produktif adalah budaya yang dapat menjadikan organisasi menjadi kuat 

dan tujuan perusahaan dapat terakomodasi. 

Dalam organisasi tentunya banyak faktor yang mempengaruhi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan jalannya organisasi atau 

perusahaan tentunya diwarna oleh perilaku individu yang merasa 

berkepentingan dalam kelompoknya masing-masing. Perilaku individu yang 

berada dalam organisasi atau perusahaan tentunya sangat mempengaruhi 

organisai baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini akibat adanya 

kemampuan individu yang berbeda-beda dalam menghadapi tugas atau 

aktivitasnya. Setiap manusia atau seseorang selalu mempertimbangkan 

perilakunya terhadap segala apa yang diinginkan agar dapat tercapai tanpa 
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menimbulkan konflik baik secara individu maupun kelompok, sehingga 

kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. 

Sumber daya manusia akan nampak keberhasilannya jika 

mendapatkan komitmen karyawan. Dengan memberikan perhatian yang 

penuh dan membuat karyawan percaya terhadap organisasi akan diperoleh 

komitmen karyawan. Jika komitmen karyawan telah diperoleh akan 

didapatkan karyawan yang setia, bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan 

organisasi. Keadaan ini sangat baik bagi pencapaian tujuan organisasi, karena 

organisasi mendapatkan dukungan penuh dari anggotanya sehingga bisa 

berkonsentrasi secara penuh pada tujuan yang diprioritaskan. Luthan (1992), 

mendefinisikan komitmen organisai sebagai sebuah sikap mengenai loyalitas 

pekerja kepada organisasi merekan dan merupakan suatu proses terus 

menerus yang dengan proses ini para anggota organisai mengungkapkan 

perhatian mereka terhadap organisasi, terhadap keberhasilan organisasi serta 

kesejahteraannya. Komitmen dianggap penting dalam organisasi karena: (1) 

Pengaruhnya pada turnover; (2) Hubungannya dengan kinerja yang 

mengasumsikan bahwa individu yang memiliki komitmen cenderung 

mengembangkan upaya yang lebih besar pada pekerja (Morrison, 1997). 

Hasil penelitian Koesmono (2005) menunjukkan budaya organisasi 

berpengaruh positif pada kepuasan kinerja meskipun berpengaruh secara 

tidak langsung. Menurut lund (2003) tiga tipe budaya organisasi yaitu: Clan, 

Adhoracy, Hierarchy, Market berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
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kinerja secara langsung. Menurut Lok and Crawford (2004) adalah budaya 

organisasi berpengaruh signifikan terhap kepuasan kerja. 

Studi Gregson (1992) membuktikan kepuasan kinerja berpengaruh 

terhadap komitmen organisasi dalam sebuah model pergantian akuntan yang 

bekerja.Cahyono dan Ghozali (2002) yang meneliti hubungan timbale balik 

antara kepuasaan kinerja dan komitmen organisasi, menunjukkan bahwa 

komitmen organisasi di KAP lebih mendahului daripada kepuasan kerja. 

Dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban yang  diamanatkan  

rakyat,  pemerintah  harus mempunyai rencana yang matang  dalam mencapai 

tujuan.  Salah  satu  tugas  pemerintah  dalam keuangan adalah membuat 

rencana keuangan yang dituangkan  dalam  anggaran  (Halim,  2006).  

Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan  jumlah  

alokasi  dana  untuk  tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter 

yang menggunakan  dana  milik  rakyat  (Mardiasmo, 2009). Anggaran  

digunakan  untuk  mengendalikan biaya  dan  menentukan  bidang-bidang  

masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil  kinerja  

yang  telah  dianggarkan  secara periodik.  Agar  anggaran  itu  tepat  sasaran  

dan sesuai  dengan  tujuan  maka  diperlukan  kerjasama yang baik antara 

bawahan dan atasan, pegawai dan pimpinan  dalam  penyusunan  anggaran.  

Karena proses  penyusunan  anggaran  merupakan  kegiatan yang penting dan 

kompleks, adanya kemungkinan akan  menimbulkan  dampak  fungsional  

dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi (Dedi, 

2007). Untuk mencegah dampak disfungsional  anggaran  tersebut,  
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kontribusi terbesar  dari  kegiatan  penganggaran  terjadi  jika semua  pihak  

diperbolehkan  untuk  berpartisipasi dalam  penyusunan  anggaran,  semakin  

tinggi tingkat  keterlibatan  karyawan  dalam  proses penyusunan  anggaran,  

akan  semakin meningkatkan kinerja. 

Menurut Siagian (2002), banyak faktor yang mempengaruhi kinerja 

organisasi publik. Beberapa faktor di antaranya adalah komitmen  organisasi, 

budaya organisasi, dan kepuasan  kerja. Hal ini mengingat  karena beberapa  

faktor tersebut dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai tujuan 

suatu organisasi. Maka dari itu dibutuhkan komitmen organisasi untuk  

mewujudkannya. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam  

organisasi, menjalankan hak dan kewajiban  mereka  sesuai  dengan  tugas  

dan fungsinya  masing-masing  dalam  organisasi, karena  pencapaian  tujuan  

organisasi  merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat 

kolektif. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul : “ANALISIS KINERJA PLN BERDASARKAN 

BUDAYA ORGANISASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN 

AKUNTABILITAS PUBLIK (Survei Pada PT. PLN (Persero) Area 

Surakarta) 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka poko 

permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini yaitu, sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja PT. PLN 

(Persero) Area Surakarta ? 

2. Apakah ada pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja PT. PLN 

(Persero) Area Surakarta ? 

3. Apakah ada pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja PT. PLN 

(Persero) Area Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja PT. PLN 

(Persero) Area Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja PT. 

PLN (Persero) Area Surakarta.  

3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja PT. 

PLN (Persero) Area Surakarta.  
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba meberikan bukti empiris 

tentang analisis kinerja PLN (Persero) berdasarkan budaya organisasi, 

komitmen organisasi dan akuntabilitas publik. 

b. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu khususnya di 

bidang ilmu sumber daya manusia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan PLN (Persero) 

dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kinerjanya. 

b. Untuk menambah koleksi karya ilmiah dan semakin memahami faktor-

faktor yang terkaitan dengan analisis kinerja PLN (Persero) 

berdasarkan budaya organisasi, komitmen organisasi dan akuntabilitas 

publik. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis 

mencoba menyajikan susunan penulisan sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi analisis kinerja PLN 

berdasarkan budaya organisasi, komitmen organisasi dan akuntabilitas publik. 

Serta mengenai hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan penerimaan 

opini analisis kinerja PLN, hipotesis dan penelitian terdahulu serta kerangka 

teori. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, 

populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, serta metodologi. 

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang pengujian data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil. 

BAB V. PENUTUP 

Menyajikan simpulan yang diperoleh, keterbatasan serta saran-saran yang 

perlu untuk disampaikan. 

 


