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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perampingan struktur organisasi pemerintah di kabupaten banyak 

timbulnya masalah baru seperti adanya jabatan yang dihapuskan yang 

memunculkan masalah tergesernya jabatan Pegawai Negeri Sipil, 

pengembangan karier pegawai menjadi tidak jelas, oleh karena itu 

menimbulkan adanya ketidakpuasan sebagian pegawai. Ketidakpuasan ini 

akan dapat menimbulkan menurunnya motivasi kerja. 

Kinerja merupakan kualitas seorang pegawai dalam pelaksanaan 

dan komitmen kerja yang bermuara pada rendahnya kepuasan kerja yang 

berdampak menurunnya kinerja pegawai. 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. 

Disamping 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 
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rakyat untuk mengelola pemerintahannya guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Indra (2010), kinerja adalah gambaran pencapaian 

pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi dan visi organisasi. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting 

guna evaluasi dan perencanaan masa depan. Beberapa jenis informasi yang 

digunakan dalam pengendalian disiapkan dalam rangka menjamin bahwa 

pekerjaan yang dilakukan telah dilakukan secara efektif dan efisien. 

Dengan demikian mengukur kinerja tidak hanya informasi financial tetapi 

juga informasi non financial. 

Menurut Siagian (2002), banyak faktor yang mempengaruhi 

kinerja organisasi publik. Beberapa faktor diantaranya adalah komitmen 

organisasi, budaya organisasi, dan kepuasan kerja. Hal utama yang perlu 

diperhatikan dalam pencapaian kinerja organisasi adalah budaya 

organisasi. Budaya yang produktif adalah budaya yang dapat menjadikan 

organisasi menjadi kuat dan tujuan organisasi dapat dicapai. Budaya 

organisasi adalah campuran nilai-nilai kepercayaan dan norma-norma yang 

ditetapkan sebagai pola perilaku dalam suatu organisasi. Budaya memberi 

pengaruh yang besar terhadap kinerja reformasi, karena reformasi sangat 

terkait dengan kepercayaan, nilai-nilai, dan sikap yang diadaptasi dan 

dikembangkan dalam birokrasi. 

Kinerja organisasi tidak hanya tertumpu pada pembentukan 

budaya, melainkan ada faktor lain seperti komitmen. Robbins dan Judge 
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(2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang 

individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen dalam 

organisasi akan membuat pekerja memberikan yang terbaik kepada 

organisasi dimana ia bekerja. Berdasarkan definisi ini, dalam komitmen 

organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam 

pekerjaan, dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

Kinerja organisasi juga dipengaruhi oleh faktor kepuasan kerja 

anggota. Kepuasan kerja adalah suatu teori atau konsep praktis yang 

sangat penting, karena merupakan dampak atau hasil dari kefektifan 

performance dan kesuksesan dalam bekerja. Kepuasan kerja anggota 

merupakan hal yang bersifat individual tentang perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja yang rendah pada organisasi 

adalah rangkaian dari menurunnya pelaksanaan tugas, meningkatnya 

absensi, dan penurunan moral organisasi. Sedangkan pada tingkat 

individu, ketidakpuasan kerja, berkaitan dengan keinginan yang besar 

untuk keluar dari kerja, meningkatnya stress kerja, dan munculnya 

berbagai masalah psikologis dan fisik. 

Faktor lain yang diduga memiliki pengaruh pada kinerja adalah 

gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan cara pimpinan untuk 

mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian rupa, sehingga 

orang tersebut mau melakukan kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan 

organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi. 
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Pemimpin yang efektif ditentukan kemampuannya dalam membaca situasi 

yang dihadapi dan menyesuaikan kepemimpinannya agar sesuai dengan 

tuntutan situasi, sehingga tujuan yang hendak dicapai optimal (Prawitasari, 

2012). 

Penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 

organisasi, seperti komitmen organisasi, budaya organisasi, gaya 

kepemimpinan dan kepuasan kerja akan dilakukan di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Boyolali, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali 

merupakan salah satu kabupaten/kota yang mampu melaksanakan 

penilaian kinerja organisasi publik secara baik. Pemerintah Daerah 

Kabupaten Boyolali juga terus berupaya untuk dapat terus meningkatkan 

kinerja pemerintahannya, tetapi faktanya perkembangan dan pemerataan 

pembangunan di Kabupaten Boyolali kurang tercapai. Selain itu belum 

pernah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja organisasi publik di Kabupaten Boyolali. 

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam 

sebuah penelitian. Penelitian yang akan dilakukan ini diberi judul 

“Pengaruh Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Budaya 

Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik 

(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Boyolali)”.     

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, 

dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi 

publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali ? 

2. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi 

publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali ? 

3. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi 

publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali ? 

4. Bagaimana pengaruh kepuasan terhadap kinerja organisasi publik di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi 

publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. 

2. Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi 

publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. 

3. Mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi 

publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. 

4. Mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja organisasi 

publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat memperoleh 

pengalaman dan ilmu pengetahuan terkait dengan penelitian tentang 

pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah di Kabupaten 

Boyolali. 

2. Bagi Akademisi 

Diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dalam hal akuntansi 

dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dan 

pedoman bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. 

3. Bagi Pemerintah Daerah 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

daerah Kabupaten Boyolali dalam menjalankan fungsi dan tugas 

pemerintahan, terutama dalam hal kinerja pemerintah untuk lebih 

ditingkatkan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, oleh 

karena itu dibuat rancangan penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah,  tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

penelitian. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat landasan 

teori, kerangka berfikir, serta penelitian terdahulu dan 

pengembangan hipotesis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat uraian tentang jenis penelitian, objek 

penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan 

sampel, data dan sumber data, variabel penelitian dan 

pengukurannya, teknik pengumpulan data serta teknik 

analisis data yang digunakan. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada intinya bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada 

bab ini peneliti menyajikan hasil pengumpulan serta 

analisis data, sekaligus menemukan jawaban atas hipotesis 

yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian 

yang berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-

saran. 

 

 

 


