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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Komitmen Organisasi ( Organization Commitment )

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia

No.25/KEP/M.PAN/2002 menyatakan pengertian komitmen adalah keteguhan hati,

tekad yang mantap, dan janji untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang

diyakini. Komitmen organisasi mencerminkan sejauh mana seorang individu

mengidentifikasi organisasi dan tujuannya (Kreitner & Kinicki, 2008).

Menurut Robbins (2008; 69) dalam perilaku organisasi, komitmen organisasi

merupakan komponen dari perilaku. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan

dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya, serta

berniat memelihara keanggotaannya itu. Keterlibatan seseorang yang tinggi dalam

suatu pekerjaan berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu, sementara

komitmen organisasi yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu

tersebut.

Sedangkan Luthans (2006) menyebutkan bahwa komitmen organisasi adalah

keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk

berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi dan keyakinan tertentu juga

penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dari pengertian tersebut dapat diartikan
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komitmen organisasi merupakan sikap yang menunjukan loyalitas seseorang pada

suatu organisasi dan juga proses yang berkelanjutan dimana seseorang

mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi.

Menurut Wati (2013) komitmen organisasi adalah derajat sejauh mana

keterlibatan seseorang dalam organisasinya dan kekuatan identifikasinya terhadap

suatu organisasi tertentu. Komitmen organisasi juga ditandai dengan tiga hal, yaitu

suatu kepercayaan yang kuat terhadap organisasi juga penerimaan terhadap tujuan-

tujuan dan nilai-nilai sebuah organisasi, keinginan kuat untuk memelihara hubungan

yang kuat dengan organisasi dan kesiapan serta kesediaan untuk menyerahkan usaha

keras demi kepentingan organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut pemerintah

daerah yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan lebih dapat bertahan

sebagai bagian dari organisasi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tidak

memiliki komitmen terhadap organisasinya.

Mathins dan Jackson (2006; 122) mengemukakan bahwa komitmen

organisasi adalah tingkat sampai dimana seorang karyawan yakin dan menerima

tujuan organisasional serta berkeinginan untuk tinggal bersama organisasi tersebut.

Dengan adanya komitmen seorang pemerintah daerah, maka ia akan memiliki sikap

loyalitas juga berkeinginan untuk mencapai tujuan organisasinya dengan baik.

Komitmen organisasi juga dapat diartikan sebagai derajat dimana seseorang

terlibat dalam organisasinya dan berkeinginan untuk tetap menjadi anggotanya,

dimana di dalamnya mengandung sikap kesetiaan dan kesediaan seseorang untuk

bekerja secara maksimal bagi organisasi tempat seorang tersebut bekerja. Komitmen
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yang tinggi menjadikan seseorang lebih mementingkan organisasi dari pada

kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik.

Komitmen organisasi yang rendah akan membuat seseorang untuk berbuat demi

kepentingan pribadinya (Greenberg dan Baron, 2003; 160).

Konopaske, Ivancevichn dan Matteson (2007; 234) menyatakan bahwa

komitmen terhadap organisasi melibatkan tiga sikap, yaitu identifikasi dengan tujuan

organisasi, perasaan keterlibatan dalam tugas–tugas organisasi, dan perasaan setia

terhadap organisasi. Pekerjaan yang menjadi tugasnya dipahami sebagai kepentingan

pribadi, dan memiliki keinginan untuk selalu loyal demi kemajuan organisasi.

Selanjutnya McShane dan Von Glinow (2008; 119) mendefinisikan

komitmen organisasi sebagai pengaruh yang paling kuat, dimana orang

mengidentifikasi terhadap permintaan dan sangat termotivasi untuk

melaksanakannya, bahkan ketika sumber motivasi tidak lagi hadir. Komitmen

organisasi juga mengacu kepada ikatan emosional seorang pemerintah daerah untuk

diidentifikasi dan keterlibatan dalam organisasi tertentu.

Robbins (2008; 101) mengelompokan komitmen organisasi dengan tiga

indikator yang terpisah, yaitu :

1. Komitmen Afektif (Affective Commitment)

Komitmen afektif merupakan perasaan emosional untuk organisasi

dan keyakinan di dalam nilai-nilainya. Seseorang yang memiliki komitmen

afektif yang kuat akan terus bekerja dalam suatu organisasi karena mereka

memang ingin melakukan hal tersebut.
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2. Komitmen Berkelanjutan (Continuance Commitment)

Komitmen berkelanjutan merupakan nilai ekonomi yang dirasakan

dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan

organisasi tersebut. Seorang karyawan mungkin bertahan dan berkomitmen

dengan organisasi dan pemberi kerja karena diberi imbalan yang cukup tinggi.

Komitmen ini menyebabkan seorang karyawan bertahan pada suatu organisasi

karena mereka membutuhkannya.

3. Komitmen Normatif (Normative Commitment)

Komitmen normatif merupakan kewajiban seseorang untuk bertahan

di dalam suatu organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Komitmen ini

menyebabkan seorang karyawan bertahan pada suatu pekerjaan karena

mereka merasa wajib untuk melakukannya. Dengan kata lain, komitmen

normatif ini berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam

sebuah organisasi.

Komitmen afektif (Affective Commitment), komitmen berkelanjutan

(Continuance Commitment), dan komitmen normatif (Normative Commitment), dapat

digunakan dalam menguji komitmen organisasi pada pemerintah daerah. Seorang

aparatur pemerintah daerah yang berkerja dalam suatu organisasi harus memiliki

komitmen dalam menjalankan tugasnya. Komitmen seorang aparatur pemerintah

daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perasaan emosional untuk organisasi

juga keyakinan di dalam nilai-nilainya, nilai ekonomi yang dirasakan oleh seorang
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aparatur pemerintah daerah tersebut dalam bertahan di organisasinya dan juga adanya

alasan-alasan moral atau etis (Robbins, 2008; 103).

Luthans (2006; 249) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi

komitmen organisasi diantaranya, yaitu :

1. Variabel orang

Variabel orang ini meliputi usia, kedudukan dalam organisasi dan di posisi

seperti efektivitas positif atau negatif, atau atribusi kontrol internal dan

eksternal.

2. Variabel organisasi

Variabel organisasi meliputi desain pekerjaan, nilai, dukungan dan gaya

kepemimpinan penyelia.

3. Variabel non-organisasi

Variabel non-organisasi yaitu adanya alternatif lain setelah memutuskan untuk

bergabung dengan organisasi akan mempengaruhi komitmen selanjutnya.

Sedangkan menurut Mcshane dan Glinov (2003) terdapat lima cara untuk

membangun komitmen seseorang terhadap organisasi di antaranya sebagai berikut :

1. Fairness and Satisfaction (keadilan dan kepuasan).

2. Job Security (keamanan kerja).

3. Organizational Comprehensions (organisasi secara keseluruhan).

4. Employee Involvement (keterlibatan karyawan).

5. Trusteeng Employees (kepercayaan karyawan).
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Berdasarkan beberapa pengertian mengenai komitmen organisasi di atas,

penulis menarik kesimpulan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu sikap

seorang individu yang memihak pada organisasinya dan tujuan-tujuannya. Serta

loyalitas seorang individu terhadap organisasi dan adanya keinginan untuk tetap

berada dalam organisasi tersebut.

Komitmen organisasi menjadi hal penting bagi sebuah organisasi dalam

menciptakan kelangsungan hidup sebuah organisasinya. Komitmen menunjukkan

hasrat karyawan sebuah perusahaan untuk tetap tinggal dan bekerja serta

mengabdikan diri bagi perusahaan (Amilin dan Rosita, 2008).

Amilin dan Rosita (2008), mengemukakan pengertian komitmen organisasi

adalah tingkat sampai mana seorang karyawan memihak sebuah organisasi serta

tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam

organisasi tersebut. Kemudian menurut Sopiah (2008), komitmen organisasi

merupakan sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam

mengidentifikasikan keterlibatan dirinya kedalam bagian organisasi.

Dari beberapa definisi tersebut dapat digambarkan bahwa komitmen

organisasi adalah suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai

dengan adanya :

1. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi.

2. Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi.
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3. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota

organisasi.

Dalam arti lain, komitmen organisasi berarti bahwa suatu keadaan dimana

anggota organisasi tersebut mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap organisasi

tersebut. Adapun kriteria komitmen organisasi menurut Nurcahyani (2010) adalah

sebagai berikut :

1. Usaha keras untuk mensukseskan organisasi.

2. Kebanggaan bekerja pada organisasi tersebut.

3. Kesediaan tugas demi organisasi.

4. Kesamaan nilai individu dengan nilai organisasi.

5. Kebanggaan menjadi bagian dari organisasi.

6. Organisasi merupakan inspirasi untuk melaksanakan tugas.

7. Senang atas pilihan bekerja di organisasi tersebut.

8. Anggapan bahwa organisasinya adalah organisasi yang terbaik.

9. Perhatian terhadap nasib organisasi.

Komitmen Karyawan terhadap organisasi adalah bertingkat, dari tingkatan

yang sangat rendah hingga tingkatan yan sangat tinggi. Ditinjau dari segi organisasi,

karyawan yang berkomitmen rendah akan berdampak pada turn over, tingginya

absensi, meningkatnya kelambatan kerja dan kurangnya intensitas untuk bertahan

sebagai karyawan di organisasi tersebut, rendahnya kualitas kerja, dan kurangnya

loyalitas pada perusahaan (Sopiah, 2008).
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Sopiah (2008; 161) secara rinci menjelaskan proses terjadinya komitmen

organisasi, yaitu sebagai berikut :

1. Fase awal, initial commitment. Faktor yang berpengaruh terhadap komitmen

karyawan pada organisasi adalah :

1) Karakteristik individu

2) Harapan-harapan karyawan pada organisasi

3) Karakteristik pekerjaan

2. Fase kedua, commitment during early employment. Pada fase ini karyawan

sudah bekerja beberapa tahun. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

komitmen karyawan terhadap organisasi pengalaman kerja yang dia rasakan

pada tahap awal dia bekerja, bagaimana pekerjaannya, bagaimana sistem

penggajiannya, bagaimana gaya supervisinya, bagaimana hubungan dia

dengan teman sejawat atau hubungan dia dengan pimpinannya. Semua faktor

ini akan membentuk komitmen awal dan tanggung jawab karyawan pada

organisasi yang pada akhirnya akan bermuara pada komitmen karyawan pada

awal memasuki dunia kerja.

3. Fase ketiga, commitment during later career. Faktor yang berpengaruh

terhadap komitmen pada fase ini berkaitan dengan investasi, mobilitas kerja,

hubungan sosial yang tercipta di organisasi dan pengalaman-pengalaman

selama dia bekerja.

Dari beberapa pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen

organisasi merupakan suatu keadaan dimana individu memiliki kepercayaan,
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keterikatan, serta perasaan memiliki atas perusahaan sehingga individu tersebut akan

lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individu.

Komitmen organisasi juga merupakan ikatan keterkaitan individu dengan organisasi

sehingga individu tersebut “merasa memiliki" organisasi tempatnya bekerja.

Dengan demikian, sebuah organisasi yang individunya memiliki komitmen organisasi

tinggi akan menghasilkan kinerja yang baik demi tercapainya tujuan organisasi.

2.1.1.1  Dimensi Komitmen Organisasi

Mowday (2000) mendefinisikan tiga dimensi mengenai komitmen karyawan dalam

organisasi adalah sebagai berikut :

1. Affective Commitment

Komitmen yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada

organisasi. Seseorang ingin berada dalam suatu organisasi karena keinginan

yang timbul dari diri sendiri.

2. Continuance Commitment

Komitmen yang timbul karena adanya kebutuhan rasional. Komitmen ini

muncul atas dasar untung rugi, dipertimbangkan hal apa yang harus

dikorbankan bila akan menetap di dalam suatu organisasi, dengan dimensi

pilihan lain, benefit, biaya.



21

3. Normative Commitment

Komitmen yang bersumber pada norma yang ada dalam diri individu, yang

berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi, dirinya

merasa harus bertahan karena alasan loyalitas.

2.1.2 Budaya Organisasi (Organization Culture)

Terminologi mengenai budaya organisasi tampaknya tidak dapat didefinisikan

secara singkat. Ada beberapa pengertian yang menjelaskan tentang hal ini. Pengertian

nilai-nilai dominan atau kebiasaan dalam suatu organisasi perusahaan yang

disebarluaskan dan diacu sebagai filosofi karyawan. Menurut Siagian (2002; 201),

budaya organisasi mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut anggota-

anggota yang membedakan perusahaan itu terhadap perusahaan lain. Disisi lain,

budaya organisasi juga sering diartikan sebagai filosofi dasar yang memberikan

arahan bagi karyawan. Berdasarkan berbagai asumsi tersebut, hal penting yang perlu

ada dalam definisi budaya organisasi adalah suatu sistem nilai yang dirasakan

maknanya oleh seluruh orang dalam perusahaan. Selain dipahami, seluruh jajaran

meyakini sistem nilai tersebut sebagai landasan gerak dalam suatu organisasi.

Menurut Richard L. Daft (2006; 125), budaya merupakan pola nilai dan

asumsi bersama mengenai bagaimana sesuatu hal dapat dilakukan dalam sebuah

organisasi. Budaya organisasi sesungguhnya tumbuh karena diciptakan dan

dikembangkan oleh individu yang bekerja dalam suatu organisasi, dan diterima

sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan dan diturunkan kepada setiap anggota
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baru. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai pedoman bagi setiap anggota selama

mereka berada dalam lingkungan organisasi tersebut, dan dapat dianggap sebagai ciri

khas yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi lainnya (Widya Ayu,

2006).

Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian budaya organisasi menurut para

ahli :

1. Menurut Robbins (2003; 525), budaya organisasi “A system of shared

meaning held by members that distinguishes the organization from other

organization”. Budaya organisasi merupakan suatu sistem dari makna atau

arti bersama yang dianut para anggotanya yang membedakan organisasi dari

organisasi lainnya.

2. Menurut Umar (2010; 207), budaya organisasi adalah suatu sistem nilai dan

keyakinan bersama yang diambil dari pola kebiasaan dan falsafah dasar

pendirinya yang kemudian berinteraksi menjadi norma-norma, dimana norma

tersebut dipakai sebagai pedoman cara berpikir dan bertindak dalam upaya

mencapai tujuan bersama.

Dengan mendasarkan berbagai definisi di atas, dapat digambarkan bahwa

budaya organisasi merupakan satu unsur terpenting dalam perusahaan yang

hakikatnya mengarah pada perilaku-perilaku yang dianggap tepat, mengikat dan

memotivasi setiap individu yang ada di dalamnya.
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2.1.2.1 Fungsi Budaya Organisasi

Fungsi budaya organisasi menurut Robbins (2006; 142) :

1. Menetapkan tapal batas, artinya budaya organisasi menciptakan perbedaan

yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya.

2. Budaya memberikan rasa identitas ke anggota-anggota organisasi.

3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas

daripada kepentingan diri seseorang.

4. Budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial.

5. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi

dengan cara memberikan standar-standar yang tepat mengenai apa yang harus

dikatakan dan dilakukan oleh para anggota organisasi.

6. Budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan

mekanisme pengendali yang memandu dan membentuk sikap dan prilaku

para anggota organisasi.

2.1.3 Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Istilah kinerja atau perfomance, merupakan tolak ukur karyawan dalam

melaksanakan seluruh tugas yang ditargetkan kepadanya, sehingga upaya untuk

mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu organisasi merupakan hal penting.

Menurut Bastian (2006; 329) pengertian kinerja adalah :

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan, tujuan misi dan
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visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu
organisasi”.

Menurut Wulandari (2011) ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan

kinerja satuan kerja perangkat daerah menjadi rendah di antaranya karena sistem

pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam proses perencanaan

dan penganggaran APBD, pelaksanaan atau penatausahaan APBD,

pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan

pengawasan. Sunarcahya (2008) menyatakan bahwa kinerja aparatur merupakan

suatu prestasi yang telah dicapai oleh karyawan di dalam merealisasikan sasaran

organisasi yang telah ditetapkan. Mengukur kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

melalui 7 indikator, yaitu : (1) Pencapaian target kinerja kegiatan pada suatu program;

(2) ketepatan dan kesesuaian hasil; (3) tingkat pencapaian program; (4) dampak hasil

kegiatan terhadap kehidupan masyarakat; (5) kesesuaian realisasi anggaran dengan

anggaran; (6) pencapaian efisiensi operasional; dan (7) perilaku pegawai.

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,

misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (Strategic

Planning) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja

merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu (Rohman,

2009).

Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah, salah satu aspek yang

paling penting adalah masalah anggaran dan pemahaman sistem akuntansi keuangan
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daerah. Peran Pemerintah Daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan Pemerintah

Pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

Konsep Value For Money (VFM) penting bagi Pemerintah Daerah sebagai pelayanan

masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti :

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.

3. Biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan

dalam  penggunaan resources.

4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.

5. Meningkatkan public cost awareness sebagai akar pelaksanaan

pertanggungjawaban publik.

Dalam konteks otonomi daerah, VFM merupakan jembatan untuk

mengantarkan Pemerintah Daerah mencapai good governance, yaitu Pemerintah

Daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsif dan akuntabel. VFM

tersebut harus dioperasionalkan dalam pemahaman akuntansi keuangan daerah dan

anggaran daerah.

Langkah-langkah dalam pengukuran VFM atas pengeluaran daerah dalam

Mardiasmo (2009) dapat dirinci menurut indikatornya sebagai berikut :

1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat,

sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang

dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif.



26

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan Value For Money

(VFM). Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar

output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio

efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif, karena

efisiensi diukur lewat perbandingan keluaran dan masukan.

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai

tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi

tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu

program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator yang digunakan untuk  mengukur kinerja pemerintah daerah adalah

instrumen yang digunakan juga oleh Herminingsih (2009), yaitu :

1. Pencapaian target kinerja kegiatan dari suatu program

2. Ketepatan dan kesesuaian hasil

3. Tingkat pencapaian program

4. Dampak hasil  kegiatan terhadap kehidupan masyarakat

5. Kesesuaian realisasi anggaran  sesuai dengan anggaran

6. Pencapaian efisiensi operasional, dan

7. Moral perilaku pegawai.
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2.1.3.1 Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009; 121) pengukuran kinerja sektor publik adalah :

“Suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam
menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non
finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai
pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan
menetapkan reward and punishment system”.

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk

membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur

finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai

pengendalian organisasi kerena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan

Reward and Punishment System.

Melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui

kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka

kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi. Dari

pengukuran kinerja, setiap instansi dapat diperbandingkan dengan instansi yang

sejenis, sehingga penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan secara objektif

(Misni, 2009).

Manfaat pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2009; 122) antara lain

sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai

kinerja manajemen.
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2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pancapaian kinerja dan

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif

untuk memperbaiki kinerja.

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (Reward &

Punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai

dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka

memperbaiki kinerja organisasi.

6. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.1.3.2 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2009;

112) adalah :

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
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2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang

sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.

3. Untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manajer level menengah

dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence.

4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan

kemampuan kolektif yang rasional.

Pengukuran kinerja sektor publik menurut Mardiasmo (2011; 121) dilakukan

untuk memenuhi tiga maksud, antara lain :

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu

memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk

dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program

unit kerja.

2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya

dan pembuat keputusan. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk

mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi

kelembagaan.
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2.1.3.3 Pengembangan Indikator Kinerja

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 pelayanan yang dihasilkan

(Mardiasmo, 2009).

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)

5. Kepuasan (Satisfaction).

Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (Unit Cost),

misalnya biaya per unit pelayanan (panjang jalan yang diperbaiki, jumlah ton sampah

yang terangkut, biaya per siswa). Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat

ditentukan biaya unitnya, karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi

atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan.

Indikator penggunaan (Utilization) pada dasarnya membandingkan antara

jumlah pelayanan yang ditawarkan (Supply or Service) dengan permintaan publik

(Public Demand). Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik,

sedangkan pengukurannya biasanya berupa volume absolut atau persentase tertentu,
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misalnya persentase penggunaan kapasitas. Indikator kinerja ini digunakan untuk

mengetahui frekuensi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada tiap-tiap jalur.

Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling

sulit diukur, karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Penggunaan

indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara hati-hati karena kalau

terlalu menekankan indikator ini justru dapat menyebabkan kontra produktif. Contoh

indikator kualitas dan standar pelayanan misalnya perubahan jumlah komplain

masyarakat atas pelayanan tertentu.

Indikator cakupan pelayanan perlu pertimbangan apabila terdapat kebijakan

atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan

tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan, dan indikator pelayanan biasanya

diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah,

metode penjaringan aspirasi masyarakat (Need Assessment) dapat juga digunakan

untuk menetapkan indikator kepuasan. Namun demikian, dapat juga digunakan

indikator proksi misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut

memerlukan kerja sama antar unit kerja.

2.1.3.4 Pelaporan Kinerja

Informasi tentang kinerja menjadi informasi penting yang dibutuhkan di

setiap fase sektor publik dalam mencapai visi dan misinya. Dalam aspek perencanaan,
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informasi tentang kinerja memberi gambaran penting dan fundamental tentang

kondisi saat ini yang menjadi basis perencanaan (Nordiawan, 2007; 158).

Informasi tentang kinerja dalam bentuk pelaporan pertanggungjawaban

menjadi informasi yang paling krusial untuk kepentingan evaluasi. Tanpa laporan

kinerja dalam proses pertanggungjawaban, siklus penganggaran berbasis kinerja

menjadi tidak lengkap. Anggaran kinerja merencanakan uang dan kinerja.

Penggunaan uang dan pencapaian kinerja yang bersangkutan harus

dipertanggungjawabkan pada akhir periode penganggaran. Proses akuntansi pun

seharusnya menjadi satu kesatuan antara akuntansi laporan keuangan dan akuntansi

kinerja.

2.1.3.5 Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Daerah yang berorientasi pada kinerja pelaporannya merupakan

salah satu syarat terwujudnaya good governance pada organisasi Pemerintah Daerah.

Menurut Raharjo Adisasmita (2011) mengatakan 3 tahapan kunci dalam penerapan

anggaran berbasis kinerja, yaitu :

1. Penetapan tujuan dan strategi pada dasarnya merupakan proses yang

memerlukan kesepakatan antara pimpinan dengan para stakeholders. Tujuan

yang telah disepakati akan menjadi tolak ukur kinerja organisasi yang harus

dicapai dalam periode tertentu.
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2. Implementasi sistem pengukuran kinerja dalam hal ini dapat diterapkan

melalui berbagai media, termasuk di antaranya catatan-catatan tentang

program atau kegiatan, laporan dari pihak lain, wawancara, kelompok

pemerhati, survei dan pendapat para ahli.

3. Penggunaan informasi kinerja untuk penilaian kinerja, sebaiknya dapat

menyajikan gambaran antara lain mengenai tingkat pencapaian tujuan oleh

setiap satuan kerja. Indikator-indikator kinerja yang penting pada setiap

tujuan, dan respon terhadap berbagai macam prioritas program atau kegiatan.

Sistem pengukuran kinerja diupayakan agar tidak memerlukan biaya yang

relatif besar, tetapi dapat menyajikan data yang cukup lengkap, konsisten,

akurat, atau kesalahan lainnya sebagai akibat negatif dari sistem pengukuran.

Informasi kinerja yang baik akan memudahkan bagi pembacanya untuk

menilai pencapaian kinerja dari pelaksanaan program atau kegiatan

(Rahardjo, 2011).

2.1.3.6 Dimensi Kerja Pemerintah Daerah

Menurut Chabib dan Suripto (2011) terdapat beberapa dimensi yang perlu

memperoleh perhatian dalam menilai atau mengukur kinerja Pemerintah Daerah

yaitu:

1. Dimensi Keuangan

Dimensi ini meliputi kemampuan Pemerintah Daerah dalam :
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1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan

pendapatan per kapita, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

mengurangi celah fiskal daerah.

2) Memperbaiki struktur belanja daerah. Hal ini penting, mengingat dewasa ini

persentase belanja pegawai pada umumnya masih sangat besar dibandingkan

dengan belanja modal.

2. Dimensi Kepuasan Masyarakat Daerah

Pada era demokrasi, masyarakat daerah adalah pemilik kedaulatan, sementara

pemerintah daerah adalah pihak yang dipilih dan dipercaya untuk melaksanakan

kedaulatan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah. Tingkat kepuasan

masyarakat tentu akan sangat bervariasi tergantung pada tingkat besarnya harapan

atas pelayanan yang seharusnya diberikan. Kewajiban pimpinan unit organisasi di

lingkungan pemerintah daerah secara terus-menerus menggali informasi atas tingkat

pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, dan meresponnya dalam bentuk

tindakan nyata, sesuai harapan masyarakat yang menggajinya.

3. Dimensi Operasi Kegiatan

Informasi operasional kegiatan secara internal sangat diperlukan oleh

pemerintah daerah untuk memastikan bahwa secara keseluruhan berfokus pada upaya

pencapaian misi dan visi kepala daerah tercantum dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
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4. Dimensi Kepuasan Pegawai

Disadari atau tidak, pegawai adalah aset terpenting yang dimiliki oleh

Pemerintah daerah. Aset ini tidak dinilai berdasarkan jumlahnya, tetapi harus dinilai

berdasarkan mutu atau kualitasnya.

5. Dimensi Kepuasan para Pemangku Kepentingan

Kinerja Pemerintah Daerah sering diukur berdasarkan sudut pandang  dan

kepentingan para pihak yang jadi pemangku kepentingan. Informasi kinerja

Pemerintah Daerah perlu didesain dan disusun berdasarkan kebutuhan dari para

pemangku kepentingan. Dengan demikian para pemangku kepentingan seperti

DPRD, pemasok, pelanggan, bahkan masyarakat luas akan memperoleh gambaran

kinerja pemerintah daerah sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan mereka

masing-masing.

6. Dimensi Waktu

Ukuran waktu merupakan hal yang tidak boleh dilupakan oleh Pemerintah

Daerah dalam mendesain pengukuran kinerja. Ketetapan waktu penyampaian menjadi

penting, oleh karena informasi tersebut merupakan bahan bagi semua pihak yang

memerlukan informasi dalam pengambilan keputusan.
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2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pengertian Pemerintah Daerah adalah

penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah provinsi,

kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang

anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan

Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan

Kota dipilih secara demokratis.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi,

kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan

undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber

daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan

secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
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Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan

dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa

daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah

menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah

lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi

daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan

undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat

khusus bagi kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus

dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

2.2.1.1. Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD)

Konsep tentang komitmen organisasi berkembang pada studi awal mengenai

loyalitas individu yang diharapkan ada pada diri karyawan. Keterikatan kerja yang

sangat erat merupakan suatu kondisi yang dirasakan para karyawan, sehingga

menimbulkan perilaku positif yang kuat terhadap organisasi kerja yang dimiliki.

Suatu bentuk ikatan kerja yang kuat bukan bersifat loyalitas yang pasif, tetapi juga

melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi kerja yang memiliki tujuan

memberikan segala usaha demi keberhasilan pelaksanaan tujuan organisasi dalam

pemerintahan. Berarti karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi akan
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melakukan segala usaha agar dapat mencapai tujuan organisasi. Apabila tujuan

organisasi tercapai maka kinerja organisasi menjadi lebih baik (Hakim, 2006).

2.2.1.2 Budaya Organisasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)

Budaya organisasi mengikat para karyawan yang bekerja di dalamnya untuk

berperilaku sesuai dengan budaya organisasi yang ada. Apabila pengertian ini ditarik

ke dalam organisasi, maka seperangkat norma sudah menjadi budaya dalam

organisasi sehingga karyawan harus bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan

budaya yang ada tanpa terpaksa. Keberadaan budaya dalam organisasi akan menjadi

perekat dan pedoman dari seluruh kebijakan pemerintah serta tuntutan operasional

bagi aspek-aspek lain dalam organisasi. Jika nilai-nilai budaya telah menjadi

pedoman dalam pembuatan aturan organisasi, maka budaya pemerintah akan mampu

memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi. Hal ini berarti menunjukan

bahwa jika budaya organisasinya baik, maka kinerja organisasi juga akan baik

(Fajrina, 2009).
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Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

bB

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sekaran (2007; 135), hipotesis dapat didefinisikan sebagai

hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua variabel yang diungkapkan

dalam bentuk pertanyaan secara logis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada

atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu Komitmen Organisasi

dan Budaya Organisasi dengan variabel bebas yaitu Kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD).

Komitmen Organisasi
(X1)

Budaya Organisasi
(X2)

Kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)

(Y)
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Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H01 : Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD).

Ha1 : Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD).

H02 : Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD).

Ha2 : Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD).

H03 : Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi tidak berpengaruh secara

simultan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ha3 : Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi berpengaruh secara simultan

terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).


