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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penerapan pengelolaan kinerja melalui pengukuran dan evaluasi kinerja, 

dewasa ini menjadi perhatian bagi pemerintah di berbagai negara yang menjalankan 

reformasi manajemen (Moynihan, 2008) sebagai strategi yang cocok untuk 

diterapkan pada organisasi sektor publik (Akbar et al., 2012). Reformasi juga 

dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui 

pengelolaan kinerja birokrasi. Reformasi birokrasi ini merupakan upaya perubahan 

dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi publik atau instansi pemerintah demi 

terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima 

(Permenpan No.Per-15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi 

Birokrasi). Perubahan tata kelola ini tidak dapat dihindari karena perubahan dalam 

masyarakat menjadi sesuatu yang tidak akan pernah berhenti, dan organisasi publik 

dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan harapan 

masyarakat akan peningkatan pelayanan publik.  

Pengelolaan kinerja yang digunakan sebagai alat dalam melakukan reformasi 

organisasi sektor publik merupakan alat yang diadopsi dari organisasi sektor 

swasta. Mengambil keberhasilan pengelolaan sektor swasta dalam meningkatkan 

kinerja, efektifitas dan efisiensi dalam setiap kegiatannya (Moynihan, 2008) untuk 

diterapkan pada sektor publik. Proses transfer manajemen antar sektor ini 

dimungkinkan karena “manajemen bagaimanapun adalah manajemen” (Murray, 

1975) dimana fungsi, proses dan pengaruhnya tidak berbatas sektor (Boyne dan 

Walker, 2010). Perbedaan antara organisasi sektor publik dan swasta yang terletak 

pada kepemilikan, sumber pendanaan dan bentuk pengawasan (Perry dan Rainey, 
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1988) tidak menghalangi pengadopsian. Padahal dengan adanya perbedaan 

karakteristik internal organisasi antara sektor swasta dan publik dapat memberikan 

manfaat yang berbeda bahkan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan 

(Hvidman dan Andersen, 2013).  

Berbagai penelitian yang menunjukkan kelemahan adopsi pada pengelolaan 

kinerja organisasi publik (Perry et al., 2009) tidak menyurutkan semangat perubahan 

dengan menekankan pada pemahaman bahwa penggunaan kinerja yang terukur 

akan meningkatkan pelayanan (Dubnick, 2005). Perbedaan fundamental organisasi 

yang menjadi sebab utama atas relatifnya hasil penerapan pengelolaan kinerja 

organisasi sektor publik kemudian diatasi dengan menetapkan sasaran organisasi 

yang jelas (terukur), memberikan insentif tambahan, dan otonomi bagi manajemen 

sebagai resep utama reformasi manajemen yang tidak bisa dipungkiri (Boyne dan 

Chen, 2007). Sasaran yang jelas akan meningkatkan perhatian organisasi pada 

efisiensi dan efektivitas setiap kegiatan (Moynihan et al., 2012) seperti sektor swasta 

yang memiliki target kinerja tahunan yang harus dicapai. Insentif diperlukan untuk 

meningkatkan kinerja pegawai seperti pegawai sektor swasta yang mendapatkan 

insentif besar jika kinerja meningkat atau target tercapai. Sementara otonomi 

manajemen akan memberikan keleluasaan bagi manajer mengelola organisasi 

sepenuhnya sepanjang masih sejalan dengan visi dan misi organisasi. Penggunaan 

karakteristik pendukung diharapkan dapat mencegah munculnya hasil yang tidak 

diinginkan pada penerapan pengelolaan kinerja (Hvidman dan Andersen, 2013). 

Pada pengelolaan kinerja, pengukuran dan pemberian imbalan atas kinerja 

digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan (OECD, 2003) sebagai 

simbol kualitas pengelolaan organisasi publik yang modern. Fokus organisasi yang 

sebelumnya menggunakan sistem berbasis input berubah menjadi berbasis output 

(Hood, 1991) yang terukur. Kinerja ditetapkan dengan ukuran kuantitatif untuk 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 
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ditetapkan. Pengukuran kinerja menekankan penggunaan indikator kinerja yang 

paling mencerminkan pencapaian atas sasaran strategis organisasi. Kenyataan 

yang terjadi adalah penerapan kinerja yang terukur dan sistem penghargaan atas 

kinerja tidak mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah (Lindenberg dan 

Foss, 2011). Reformasi organisasi sektor publik hanya mendapatkan hasil yang 

sedikit pada peningkatan pelayanan yang diberikan atau hasil tidak sesuai dengan 

yang diharapkan (Brunsson dan Sahlin-Andersson, 2000). 

Pada organisasi sektor swasta suatu kinerja memiliki nilai ekonomi yang tinggi 

atau capaian yang terukur secara finansial (Crewson, 1997) sehingga pegawai 

swasta sangat termotivasi oleh pemberian imbalan. Hal ini berbeda dengan pegawai 

sektor publik yang tidak memiliki hasil untuk memperkaya oganisasi, tetapi hasil 

yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga kinerja pegawai lebih banyak 

dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil kontradiktif juga ditunjukkan oleh penelitian Belle 

(2015) yang menyatakan bahwa adanya “bayaran lebih untuk kinerja lebih” tetap 

tidak menjamin efektivitas kinerja karena pegawai hanya fokus pada kinerja yang 

diperhitungkan dalam insentif. Sementara keleluasaan atau otonomi manajemen 

tidak bisa dilakukan karena organisasi publik bertanggung jawab pada masyarakat 

dan terikat dengan pengaruh politik pada kebijakannya. Penentuan sasaran kinerja 

organisasi juga sulit dilakukan karena kegiatan organisasi publik bersifat kualitatif 

sehingga sulit dilakukan pengukuran kuantitatif. Perry et al., (2009) juga 

menjelaskan bahwa insentif gagal meningkatkan motivasi, komitmen dan kinerja 

pegawai secara signifikan.  

Ketiadaan alat pengendalian yang memadai untuk memantau penerapan 

pengelolaan kinerja pada organisasi sektor publik membuat kinerja sulit dicapai 

sesuai keinginan dan tujuan dari reformasi pengelolaan organisasi (Frey et al., 

2013). Penggunaan kontrak kinerja sebagai elemen pengukuran kinerja tidak efektif 

dalam menjamin tercapainya kinerja karena hanya mengukur secara kuantitatif. 
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Diperlukan sebuah sistem yang mampu menjaga faktor psikologi yang berperan 

penting dalam organisasi publik, sistem yang memperhatikan motivasi berbasis 

kepuasan dan komitmen berbasis tanggung jawab sebagai pegawai sektor publik 

(Lindenberg, 2001). Sistem ini bukan hanya mengendalikan kinerja tetapi juga 

menjadi kontrol sosial dalam menjaga perilaku pegawai agar mampu menghadapi 

tantangan-tantangan dalam pelayanan pubik sesuai dengan kondisi dalam 

pencapaian sasaran yang diinginkan dalam manajemen kinerja (Larkin et al., 2012). 

Pegawai organisasi publik sebagian besar tidak dipengaruhi atau dimotivasi 

oleh imbalan finansial, tetapi lebih karena ketertarikan pada kegiatan altruistik dan 

sosial, serta berdampak bagi masyarakat (Crewson, 1997). Pelayanan yang 

memberikan kepuasan tinggi kepada masyarakat, harus dilakukan oleh orang-orang 

yang mempunyai jiwa pelayanan sehingga dilakukan dengan tulus. Bagi orang-

orang tersebut melayani pelanggan tidak lagi dianggap sebagai kewajiban tetapi 

lebih dari itu sudah dianggap sebagai kesenangan (Islami, 2012). Begitu pula 

dengan komitmen, keberadaannya mampu membuat pegawai mempunyai rasa 

memiliki yang besar terhadap organisasi dan mau mengeluarkan usaha lebih demi 

tujuan organisasi dan rela mendahulukan kepentingan organisasi daripada 

kepentingan individu (Balfour and Wechsler, 1996). Crewson (1997) menjelaskan 

bahwa karyawan dengan komitmen yang tinggi lebih berpotensi untuk melanjutkan 

partisipasi yang positif meskipun terdapat ketidakpuasan baik itu terhadap imbalan 

(gaji dan tunjangan) maupun kepemimpinan. Komitmen sebagai pegawai negeri 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja apalagi jika di dalam organisasi tercipta 

lingkungan kerja yang sangat menunjang (Kusworo, 2015).  

Motivasi dan komitmen pegawai pada sektor publik tidak bisa dibandingkan 

dengan pegawai sektor swasta dalam hal kinerja. Insentif dalam sektor swasta 

memegang peranan utama sebagai kompensasi atas kinerja sehingga pegawai 

selalu berusaha meningkatkan kinerja. Hal ini tidak berlaku di sektor publik karena 
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jenis dan bentuk pekerjaan yang berbeda, tidak adanya tuntutan untuk 

mendapatkan keuntungan, dan sasaran kinerja organisasi publik ambigu dan sulit 

diukur secara kuantitatif (Frey et al., 2013). Peningkatan motivasi dan komitmen 

organisasi pegawai dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor intrinsik dan 

ekstrinsik pada individu pegawai. Faktor ini akan meningkatkan kinerja pegawai 

terlepas dari keberadaan atau besaran insentif (Moynihan dan Pandey, 2007) dan 

memberikan kualitas pada kinerja pelayanan. Sistem pengendalian dalam 

organisasi publik sebagai kontrol kinerja dan  sosial harus mampu mengendalikan 

faktor intrinsik dan ekstrinsik agar motivasi dan komitmen pegawai tetap terjaga 

demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang 

prima.  

Salah satu tempat yang sangat menarik diteliti dalam lingkungan organisasi 

publik terkait pengelolaan kinerja adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan, 

dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

Kementerian Keuangan sebagai pionir dalam reformasi birokrasi telah menjadi 

standar ukuran bagi instansi lainnya yang menerapkan perubahan birokrasi, 

sedangkan KPPN merupakan unit organisasi yang memiliki indeks kepuasan 

pelanggan sebesar 4,32 (skala 5) atau tertinggi di antara semua instansi vertikal di 

lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2015. Bahkan sampai tahun 2017, 

terdapat 21 KPPN yang telah meraih sertifikasi internasional ISO 9001:2008 

terhadap manajemen mutu layanan1. KPPN bertugas sebagai Kuasa Bendahara 

Umum Negara (BUN) di daerah yang berfungsi sebagai kasir, pengawas dan 

manajer atas Keuangan Negara dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan 

stakeholders (Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah) akan dana APBN di wilayah kerjanya. Sebagai instansi pemerintah, KPPN 

                                                           
1
 Sumber: http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/profil/profil-organisasi/daftar-

penghargaan.html 
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dituntut untuk selalu memberikan pelayanan publik secara optimal kepada 

stakeholders-nya dengan menjunjung tinggi kaidah-kaidah service excellence. 

Slogan-slogan yang dimiliki KPPN seperti, “Bukan Hanya Sekedar Melayani”, 

atau “Melayani Melebihi Harapan”, menunjukkan bahwa pelanggan sangat 

diutamakan. Pelayanan tidak hanya terkait dengan teknis pencairan dana tetapi juga 

non-teknis seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi pemecahan masalah. 

Muara dari pelayanan ini adalah pemenuhan target kinerja pegawai sebagaimana 

diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.467/KMK.01/2014 tentang 

Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Seringkali pelayanan 

dilakukan hingga melebihi jam pelayanan atau diluar hari pelayanan yang sudah 

ditetapkan dan hal tersebut bukan kinerja yang terukur tetapi menjadi nilai lebih atau 

nilai kualitas dari pelayanan yang diberikan. Pada instansi KPPN sebagai organisasi 

sektor publik, pengelolaan kinerja dijalankan dengan mengintegrasikan sistem 

pengendalian intern yang dijalankan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI). Sistem 

pengendalian intern ini menjadi kontrol manajemen sekaligus kontrol sosial dengan 

pengendalian atas kinerja dan perilaku pegawai.  

Penggunaan insentif yang didasarkan pada capaian kinerja diharapkan tidak 

berakibat buruk yang membuat tujuan utamanya yaitu peningkatan kualitas kinerja 

mengalami crowding out. Pegawai organisasi sektor publik pada akhirnya hanya 

melaksanakan tugas atas dasar imbalan sesuai dengan ukuran dalam kontrak 

kinerja saja bukan berdasarkan hakekat pelayanan publik. Motivasi layanan publik 

dan komitmen organisasi harus terjaga atas dasar pelayanan agar kinerja tercapai 

dan pelayanan diberikan dengan nilai lebih. Kinerja juga ditentukan oleh keberadaan 

sistem pengendalian karena sistem ini akan bekerja terlebih dahulu dengan 

mengenali risiko kemudian mengatasinya setelah sebelumnya melakukan 

pencegahan baik itu pada proses masukan, proses bisnis maupun pada proses 

keluaran atau hasil kinerja. Sistem pengendalian berperan dalam menjaga motivasi 



7 
 

layanan publik dan komitmen pegawai agar tetap tinggi dan tidak mengancam 

capaian kinerja. Berdasarkan uraian di atas maka dipandang perlu untuk 

mengetahui pengaruh motivasi layanan publik dan komitmen organisasi pegawai 

terhadap kinerja organisasi dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel 

mediasi. 

 

1.2 Motivasi Penelitian 

Motivasi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini antara lain: Pertama, 

kinerja instansi pemerintah sebagai organisasi publik dalam memberikan pelayanan 

dan menjalankan tugasnya seringkali menjadi sorotan masyarakat. Banyak sekali 

kejadian pegawai tidak melakukan pelayanan dengan tulus dan di bawah standar 

sehingga membuat reformasi birokrasi terancam gagal. Pelayanan hanya diberikan 

seperlunya atas dasar tugas dan kewajiban dalam kontrak kinerja, tidak sesuai 

dengan harapan masyarakat. Selain itu kinerja organisasi juga sering tidak optimal 

karena banyak kegiatan yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai tujuan 

organisasi. Imbalan dan insentif atas kinerja yang diberikan tidak memberikan nilai 

lebih pada pelayanan. Penyebabnya terletak pada kurangnya motivasi melayani dan 

komitmen organisasi pada pegawai. Ketiadaan sistem pengendalian yang mampu 

menjaga kondisi intrinsik dan ekstrinsik individu membuat motivasi layanan dan 

komitmen organisasi menjadi labil. Sistem pengendalian ini menjadi kontrol 

manajemen sekaligus kontrol sosial individu dalam bekerja. 

Kedua, penelitian tentang motivasi layanan publik yang memengaruhi kinerja 

telah banyak dilakukan, seperti penelitian Perry dan Wise (1990), Naff dan Crum 

(1999), Xiaohua (2008) dengan hasil yang positif dan signifikan, sedangkan 

Camilleri dan Van der Heijden (2007) menunjukkan hasil yang sama tetapi 

mengusulkan adanya peran diantaranya agar pengaruhnya lebih besar. Penelitian 

tentang pengaruh komitmen organisasi pegawai terhadap kinerja organisasi juga 
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telah sering dilakukan seperti penelitian Mowday et al., (1985), Allen dan Meyer 

(1990), Balfour dan Wechsler (1996) dengan hasil positif dan signifikan, sedangkan 

Bharata (2014) menunjukkan hasil sebaliknya yaitu negatif dan tidak signifikan, 

sementara Camilleri dan Van der Heijden (2007) mengusulkan variabel antara yang 

mampu menguatkan dan menjaga komitmen. Atas dasar tersebut peneliti mencoba 

melakukan penelitian dengan menjadikan motivasi dan komitmen sebagai variabel 

independen dan menguji pengaruhnya terhadap kinerja organisasi sebagai variabel 

dependen, serta memasukkan sistem pengendalian intern sebagai variabel mediasi 

diantaranya. Menyandingkan dua variabel tersebut dan memasukkan peran mediasi 

sistem pengendalian intern pada pengaruhnya terhadap kinerja organisasi belum 

pernah dibuktikan sebelumnya sehingga peneliti termotivasi untuk mengujinya 

dengan di dukung oleh teori dua faktor, teori goal setting, dan teori agensi. 

Ketiga, penelitian ini menggunakan subyek KPPN sebagai instansi vertikal 

Kementerian Keuangan. KPPN memiliki target kinerja sebagai kontrak kinerja 

pimpinan organisasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 

No.467/KMK.01/2014. Kontrak tersebut juga dimiliki oleh setiap pegawai sebagai 

target individu. Pada instansi KPPN sistem pengendalian intern melekat di dalam 

organisasi dan dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal. Unit ini melakukan 

pengendalian atas kinerja secara rutin (day to day basis) dan juga melaksanakan 

pembinaan motivasi layanan publik dan komitmen organisasi pegawai secara 

berkala agar kondisinya selalu terjaga. Sistem pengendalian intern sangat berperan 

dalam capaian kinerja KPPN baik itu pada tingkat manajemen maupun pegawai. 

Inilah yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian pada KPPN dan 

memberikan bukti empiriknya, terutama KPPN yang berada di Provinsi Bali sebagai 
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tempat yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi budaya melayani2 sehingga 

memiliki harapan dan tuntutan yang besar akan pelayanan publik yang prima.  

1.3 Rumusan Masalah 

Perubahan dalam organisasi publik yang dilakukan demi memenuhi harapan 

masyarakat akan hilangnya biropatologi3 dapat berjalan dengan penerapan 

pengelolaan kinerja. Melalui pengukuran atas capaian kinerja dapat menjamin 

kinerja organisasi publik akan selalu terukur dan terarah. Pemberian imbalan dan 

insentif tambahan atas kinerja juga menjadi dorongan untuk semakin meningkatkan 

pelayanan. Kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya dimana kinerja tidak 

mengalami peningkatan. Kinerja secara kuantitatif tercapai tetapi tidak secara 

kualitatif. Pelayanan yang diberikan tidak memiliki nilai lebih karena hanya untuk 

memenuhi ukuran capaian dalam kontrak kinerja. Motivasi layanan publik dan 

komitmen organisasi yang tinggi akan membuat pegawai tidak terpengaruh atau 

termotivasi oleh imbalan finansial. Motivasi dan komitmen juga akan menjadi 

jaminan bahwa kinerja akan tercapai terlepas bagaimanapun cara pengukurannya. 

Sistem pengendalian intern menjadi variabel penentu karena dapat menjamin 

tercapainya target kinerja organisasi dengan meningkatkan motivasi layanan publik 

dan komitmen organisasi pegawai dan mencegahnya menurun. Berdasarkan 

rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Apakah Motivasi Layanan Publik berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi? 

2. Apakah Komitmen Organisasi Pegawai berpengaruh terhadap Kinerja 

Organisasi? 

3. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi? 

                                                           
2
 Budaya “Sewaka Dharma”. Sewaka dalam Kamus Sansekerta-Indonesia (Astra, dkk., 1986:530) 

berarti menempati, menghuni, mempraktikkan, melayani, menghormati, pelayanan, dan 
menyembah. Dharma berarti kebajikan, kesucian, kebenaran; kewajiban, hukum (Sura, dkk., 
2002:29). 
3
 Penyakit birokrasi seperti kaku, biasa-biasa saja, tidak optimal, kinerja rendah, tidak peka terhadap 

perkembangan dan tuntutan warga negara (Rainey and Steinbauer, 1999). 



10 
 

4. Apakah Motivasi Layanan Publik berpengaruh tidak langsung terhadap Kinerja 

Organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern? 

5. Apakah Komitmen Organisasi Pegawai berpengaruh tidak langsung terhadap 

Kinerja Organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk menguji dan memberikan bukti empirik mengenai: 

1. Pengaruh Motivasi Layanan Publik terhadap Kinerja Organisasi. 

2. Pengaruh Komitmen Organisasi Pegawai terhadap Kinerja Organisasi. 

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi. 

4. Pengaruh tidak langsung Motivasi Layanan Publik terhadap Kinerja Organisasi 

melalui Sistem Pengendalian Intern. 

5. Pengaruh tidak langsung Komitmen Organisasi Pegawai terhadap Kinerja 

Organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

a. Kontribusi Teori 

1. Memperkaya literatur terkait organisasi sektor publik dengan memberikan bukti 

empirik khususnya pengaruh motivasi layanan publik dan komitmen organisasi 

pegawai dalam peningkatan kinerja organisasi dengan sistem pengendalian 

intern sebagai variabel mediasi. 

2. Mendukung dan mengembangkan teori dua faktor, teori goal setting, dan teori 

agensi dalam peningkatan kinerja organisasi dengan mempertimbangkan 

pengaruh faktor individu, yaitu motivasi layanan publik sebagai variabel yang 

dipengaruhi faktor intrinsik dan komitmen organisasi sebagai variabel yang 
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dipengaruhi faktor ekstrinsik baik melalui ataupun tanpa melalui sistem 

pengendalian intern dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. 

3. Menjadi referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian berkaitan 

dengan kinerja organisasi publik, ketika kinerja tersebut dipengaruhi oleh 

motivasi layanan publik dan komitmen organisasi pegawai serta dimediasi oleh 

sistem pengendalian intern dalam jangkauan yang lebih luas. 

b. Kontribusi Praktik 

1. Bagi instansi pemerintah khususnya instansi vertikal di lingkungan 

Kementerian Keuangan, penelitian terhadap motivasi layanan publik dan 

komitmen organisasi yang dimiliki pegawai dapat memberikan informasi terkait 

pertimbangan dalam peningkatan capaian kinerja organisasi melalui 

penerapan sistem pengendalian intern. 

2. Bagi unit yang melaksanakan sistem pengendalian intern, dapat digunakan 

sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan motivasi layanan publik dan 

komitmen organisasi pegawai demi meningkatkan kinerja organisasi melalui 

peningkatan kinerja pegawai. 

c. Kontribusi kebijakan  

Hasil penelitian terhadap motivasi dan komitmen dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan dalam 

upaya meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan motivasi layanan 

publik dan komitmen organisasi pegawai dengandidukung sistem pengendalian 

intern yang efektif. 
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