
30 
 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN RUMUSAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

Reformasi birokrasi dilakukan demi memenuhi harapan masyarakat akan tata 

kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima dapat berjalan 

dengan penerapan pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja yang digunakan 

sebagai alat dalam melakukan reformasi organisasi sektor publik merupakan alat 

yang diadopsi dari organisasi sektor swasta. Pada pengelolaan kinerja, pengukuran 

dan pemberian imbalan atas kinerja digunakan untuk mendorong peningkatan 

kualitas pelayanan. Fokus organisasi yang sebelumnya menggunakan sistem 

berbasis input berubah menjadi pendekatan berbasis output yang terukur. Kinerja 

organisasi ditetapkan dalam suatu kontrak kinerja dengan ukuran kuantitatif untuk 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Penggunaan kontrak kinerja sebagai elemen pengukuran kinerja 

ternyata tidak efektif dalam menjamin tercapainya kinerja karena pelayanan publik 

lebih bersifat kualitatif. Pemberian insentif tambahan atas kinerja juga tidak mampu 

mendorong terciptanya pelayanan publik yang bernilai lebih. 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 publik. 

Peningkatan motivasi dan komitmen organisasi pegawai dilakukan dengan 

memperhatikan faktor intrinsik dan ekstrinsik individu. Faktor ini akan meningkatkan 

kinerja pegawai terlepas dari keberadaan atau besaran insentif dan memberikan 

nilai kualitas pada kinerja pelayanan. Sistem pengendalian dalam organisasi publik 

diperlukan sebagai sarana dalam mengendalikan faktor intrinsik dan ekstrinsik 

internal agar motivasi dan komitmen pegawai tetap terjaga demi mewujudkan tata 
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kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima. Motivasi layanan 

publik dan komitmen organisasi pegawai yang tinggi dapat meningkatkan kinerja 

organisasi, dan sebaliknya motivasi dan komitmen yang rendah akan mengancam 

capaian kinerja organisasi. Teori dua faktor dari Herzberg (1966) menyatakan 

bahwa, faktor motivasional sifatnya instrinsik dan bersumber dari dalam diri 

seseorang, sementara faktor pemeliharaan sifatnya ekstrinsik dan bersumber dari 

luar diri seseorang. Faktor motivasional ini dapat membentuk motivasi layanan 

publik sedangkan faktor pemeliharaan dapat mendukung peningkatan komitmen 

organisasi pegawai. Dua faktor ini berpengaruh terhadap kinerja melalui motivasi 

dan komitmen dalam diri pegawai.  

Tujuan organisasi publik yang diwujudkan dalam beberapa sasaran strategis 

yang terukur, tertuang dalam target kinerja organisasi. Target kinerja organisasi 

merupakan target kinerja pegawai secara kumulatif sehingga harus dicapai secara 

bersama-sama oleh semua pegawai dalam organisasi publik. Penerapan sasaran 

sebagai target merupakan poin penting dalam mencapai kinerja, sejalan dengan 

teori goal setting. Sasaran (goals) ini ditetapkan secara spesifik dan jelas, serta 

memiliki batas waktu untuk merealisasikannya (Locke dan Latham, 1979) dalam 

bentuk target kinerja. Dalam organisasi publik yang menekankan pada capaian 

kinerja, target kinerja organisasi menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh 

seluruh elemen organisasi dalam periode tertentu. Dalam proses mewujudkan 

capaian kinerja organisasi yang optimal, keberadaan sistem pengendalian intern 

dalam organisasi publik memiliki peran penting. Penerapan sistem ini akan 

memastikan tercapainya target-target kinerja organisasi. 

Sistem pengendalian intern ini akan memantau kegiatan sehari-hari organisasi 

agar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam kinerja organisasi dapat 

diminimalkan dan setiap kesalahan yang ditemukan dapat dilakukan perbaikan 

sesegera mungkin. Motivasi layanan publik dan komitmen organisasi pegawai yang 
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tinggi tidak menjamin tujuan organisasi dapat tercapai. Kinerja pegawai dapat tidak 

sesuai dengan visi dan misi organisasi karena salah arah, tidak pada tempatnya, 

atau memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat sehingga disinilah peran 

sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern akan mengendalikan kinerja 

tersebut agar sejalan dengan visi dan misi organisasi. Selain itu, sistem 

pengendalian intern ini akan menjaga tingkat motivasi dan komitmen pegawai agar 

selalu konsisten pada tingkat yang tinggi demi mencapai target kinerja organisasi. 

Tercapainya target kinerja yang tertuang dalam kontrak kinerja pada level tertinggi 

(eksekutif) sebagai perwujudan hubungan agen dengan prinsipal (legislatif) sejalan 

dengan teori agensi. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang 

telah diijabarkan pada bagian sebelumnya dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

menyusun kerangka konseptual penelitian. Adapun kerangka konseptual yang 

digunakan dalam penelitian ini terlihat pada Gambar 3.1 berikut ini: 

Gambar 3.1  

Kerangka Konseptual 
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3.2 Rumusan Hipotesis 

3.2.1 Pengaruh Motivasi Layanan Publik terhadap Kinerja Organisasi 

Motivasi layanan publik adalah keinginan dalam diri seseorang untuk 

berkontribusi terhadap kepentingan publik atau dengan kata lain motivasi untuk 

memberikan pelayanan publik dengan setulus hati sebagai kebutuhan psikologis 

(Perry dan Wise, 1990). Sebagai keinginan yang muncul dari dalam diri, motivasi ini 

dipengaruhi faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini dijelaskan oleh Herzberg (1966) dalam 

teori dua faktor sebagai faktor motivasional atau faktor yang bersumber dari dalam 

diri seseorang yang dapat memberikan kepuasan bagi individu. Motivasi ini akan 

mendorong pegawai untuk berkinerja dalam organisasi publik terlepas bagaimana 

kinerja itu diukur (Naff dan Crum, 1999). Pelayanan prima kepada masyarakat, 

sebagai sasaran organisasi yang terukur dan ditetapkan menjadi target bagi kinerja 

organisasi publik akan tercapai dengan mudah apabila motivasi layanan publik ini 

ada di dalam diri setiap pegawai. Sasaran kinerja ini memainkan peranan penting 

bagi pegawai, yang dijelaskan Locke dan Latham (2002) dalam teori goal setting 

akan membawa pada kinerja yang lebih tinggi dibandingkan memerintahkan 

pegawai untuk bekerja sebaik mungkin.  

Pegawai yang memilih untuk bekerja di dalam organisasi publik didorong oleh 

motivasi layanan publik (Vandenabeele, 2008). Naff dan Crum (1999) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa motivasi layanan publik berperan penting dalam 

kinerja pegawai di pemerintahan. Peranan ini sebagai akibat dari meningkatnya 

kepuasan pegawai dan keinginan tetap bertahan di dalam organisasi untuk ikut 

melayani dan berkontribusi dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Belle (2012) menyatakan bahwa pegawai yang bersentuhan langsung dengan 

masyarakat ketika melayani akan memiliki rasa empati yang mampu mengubah 

dirinya sehingga semakin peduli terhadap kinerja organisasi publik dalam pemberian 

pelayanan. Selanjutnya, Ritz (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 
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motivasi terhadap kepentingan publik akan membuat pegawai lebih berorientasi 

pada kinerja organisasi dalam melayani. Beberapa penelitian tersebut di atas telah 

menguji pengaruh motivasi layanan publik terhadap kinerja organisasi, terutama 

pada kinerja organisasi publik yang pada hakekatnya dibentuk untuk melayani 

publik. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan adanya pengaruh 

motivasi layanan publik terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan hal tersebut, 

penelitian ini akan mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 = Motivasi layanan publik berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi 

 

3.2.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Pegawai terhadap Kinerja Organisasi 

Komitmen organisasi adalah kekuatan relatif dari identifikasi individu dan 

keterlibatan dalam organisasi menggunakan upaya yang sungguh-sungguh untuk 

kepentingan organisasi (Mowday et al., 1985). Pada organisasi publik kekuatan 

relatif ini akan membentuk rasa keterikatan pegawai terhadap organisasi dan tujuan-

tujuan yang wajib dicapai oleh organisasi tersebut. Secara singkat Allen dan Meyer 

(1990) menggambarkan keterikatan pada organisasi ini diakibatkan oleh rasa suka 

pada organisasi, alasan kebutuhan hidup, dan alasan moral. Lebih lanjut dijelaskan, 

keterikatan yang terbentuk sebagai komitmen organisasi ini dipengaruhi oleh faktor-

faktor dari luar. Faktor ekstrinsik ini dijelaskan oleh Herzberg (1966) dalam teori dua 

faktor sebagai faktor pemeliharaan (hygiene) atau faktor yang bersumber dari luar 

diri seseorang. Teori ini lebih lanjut menjelaskan bahwa terdapat beberapa kondisi 

dari suatu pekerjaan yang menyebabkan ketidakpuasan dari para pegawai jika 

kondisi tersebut tidak tersedia, tetapi jika tersedia akan menumbuhkan rasa terikat 

yang tinggi. Keberadaan gaji yang besar, kesempatan promosi jabatan yang luas, 

keamanan kerja yang tinggi, kondisi kerja yang nyaman, dan rekan kerja yang baik, 

serta sarana dan prasarana yang lengkap menjadi faktor yang mendukung 

peningkatan komitmen.  
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Balfour dan Wechsler (1996) menyatakan dalam penelitiannya bahwa masa 

kerja, dan jabatan memiliki pengaruh langsung terhadap komitmen. Kemudian, 

adanya partisipasi, tindakan politik, supervisi dan kesempatan untuk berkembang 

juga berpengaruh terhadap komitmen. Aranya et al., (1981) juga menjelaskan 

bahwa kepuasan kerja yang meningkat karena pendapatan yang ditingkatkan akan 

berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Komitmen organisasi yang dimiliki oleh 

pegawai membuat keterikatan emosional, mengidentikkan, dan melibatkan diri 

dalam setiap kinerja organisasi. Kinerja terukur organisasi sebagai sasaran seluruh 

pegawai dijelaskan Locke dan Latham (2002) dalam teori goal setting, berperan 

penting dalam tindakan pegawai dalam organisasi yang membawa pada kinerja 

lebih tinggi. Camilleri dan Van der Heijden (2007) yang meneliti pengaruh komitmen 

organisasi pegawai terhadap kinerja berhasil menjawab hipotesis dengan hasil 

positif dan signifikan.  

Komitmen yang tinggi akan membuat pegawai ikut memiliki organisasi dan 

merasa bahwa tujuan organisasi juga menjadi tujuannya pribadi sehingga harus 

dicapai dengan segala upaya. Bharata (2014) dalam penelitiannya menemukan 

bahkan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja Sekolah Luar Biasa 

(SLB). Kondisi ini dijelaskan Bharata (2014) sebagai akibat dari kurangnya 

dukungan pemerintah pada para pegawai baik itu berupa gaji, fasilitas dan jenjang 

karier. Pegawai tetap bekerja atas dasar rasa tanggung jawab, dan rasa empati 

kepada siswa SLB, bukan karena demi kepentingan organisasi. Berdasarkan 

penelitian-penelitian tersebut di atas dapat diindikasikan bahwa pegawai yang 

berkomitmen akan memberikan usaha untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi 

tanpa komitmen organisasi, pegawai juga tetap memiliki kinerja yang baik untuk 

mencapai tujuan yang bersifat pribadi. Belum adanya konsistensi dalam simpulan 

pengaruh komitmen organisasi pegawai terhadap kinerja organisasi membuat 

penelitian ini akan mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut: 
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H2 = Komitmen organisasi pegawai berpengaruh terhadap kinerja organisasi 

 

3.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai sebuah proses untuk memberi 

keyakinan atas tercapaianya tujuan organisasi (COSO, 2013) merupakan bagian 

yang terintegrasi dalam organisasi. PP No.60 tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern 

adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Fatmawati (2013) menyatakan bahwa 

dari kelima unsur pengendalian semuanya memiliki pengaruh terhadap kinerja 

organisasi, meskipun masing-masing unsur memilki besaran pengaruh yang 

berbeda. Adanya pengendalian intern membuat berbagai rencana, metode, dan 

prosedur yang digunakan dalam organisasi memiliki kepastian dijalankan dengan 

baik, tanpa adanya pengendalian intern dapat menghalangi pencapaian target 

kinerja. Target kinerja ini memainkan peranan penting bagi pegawai, yang dijelaskan 

Locke dan Latham (2002) dalam teori goal setting dengan membawa pegawai pada 

kinerja yang lebih tinggi dibandingkan tanpa target. 

Usaha untuk mencapai target kinerja yang tertuang dalam kontrak kinerja ini 

dijelaskan dalam teori agensi (Jensen dan Meckling, 1976) sebagai perwujudan 

hubungan antara organisasi sebagai agen dengan legislatif sebagai prinsipal. 

Muskanan (2014) yang meneliti tentang efektivitas sistem pengendalian intern pada 

Pemerintah Daerah menyimpulkan bahwa untuk mencapai kinerja organisasi publik 

yang efektif dan efisien dalam kegiatannya (sesuai target kinerja), manajemen atas 

atau pimpinan organisasi harus menjalankan sistem pengendalian intern yang ketat. 
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Lebih lanjut dijelaskan, pengendalian intern ini akan mencegah terjadinya konflik 

kepentingan dalam organisasi dan memusatkan perhatian pegawai pada 

pencapaian tujuan organisasi (Muskanan, 2014). Pengendalian intern yang efektif 

akan mendukung manajemen instansi pemerintah dalam mengantisipasi perubahan-

perubahan lingkungan internal dan eksternal yang akan mengubah pola dan 

prioritas kebutuhan masyarakat (Murwanto, 2012:179). Beberapa penelitian tersebut 

di atas telah menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja 

organisasi. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan adanya 

pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan hal 

tersebut, penelitian ini akan mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 = Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kinerja 

organisasi 

 

3.2.4 Pengaruh Tidak Langsung Motivasi Layanan Publik terhadap Kinerja 

Organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern 

Motivasi merupakan energi yang mampu menggerakkan diri seorang pegawai, 

menggerakkan perilaku dan mendorong pegawai secara terarah mencapai tujuan 

organisasi (Mangkunegara, 2005; Gibson et al., 1997). Motivasi layanan publik, 

memberikan dorongan kepada pegawai untuk mengutamakan kepentingan publik 

dengan memberikan layanan dengan maksud untuk berbuat baik bagi orang lain, 

bagi kesejahteraan masyarakat (Perry dan Hondeghem, 2008). Adanya motivasi 

layanan publik akan mempermudah organisasi dalam mencapai kinerja optimal 

organisasi, terutama kinerja pelayanan publik (Camilleri dan Van der Heijden, 2007; 

Vandenabeele, 2008; Ritz, 2009). Sebagai keinginan yang muncul dari dalam diri, 

motivasi ini dipengaruhi faktor intrinsik yang dijelaskan oleh Herzberg (1966) dalam 

teori dua faktor sebagai faktor motivasional atau faktor yang bersumber dari dalam 

diri seseorang yang dapat memberikan kepuasan bagi individu. Motivasi akan 
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memengaruhi keefektivitasan sistem pengendalian intern (Carmichael, 1970). 

Sistem pengendalian intern yang baik di atas kertas tidak menjamin 

keefektivitasannya, jika pegawai tidak memiliki motivasi untuk menjalankan prosedur 

sesuai ketentuan, secara efektif dan efisien (Smith dan Jones, 2000).  

Keberadaan sistem pengendalian intern di pemerintahan dimaksudkan untuk 

memberikan keyakinan bahwa tujuan instansi akan tercapai, menciptakan tata 

kelola pemerintahan yang baik (Baltaci dan Yilmaz, 2006) atau sesuai dengan target 

kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja. Penetapan target kinerja ini 

dijelaskan dalam teori goal setting (Locke dan Latham, 2002) memberikan pengaruh 

pada tindakan semua pegawai yang berusaha mencapainya. Pengendalian intern 

akan memberi keyakinan lebih bahwa target kinerja organisasi akan tercapai jika 

setiap unsur dari pengendalian intern dijalankan secara efektif (Fatmawati, 2013). 

Jika pegawai organisasi memiliki motivasi layanan publik yang tinggi dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas dan profesional, ini 

berarti bahwa pegawai memiliki motivasi dalam mewujudkan sistem pengendalian 

intern yang efektif. Sistem pengendalian intern yang efektif akan menjamin 

pencapaian target-target kinerja organisasi. Berdasarkan penelitian-penelitian 

tersebut di atas, penelitian ini akan mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 = Motivasi layanan publik berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja 

organisasi melalui sistem pengendalian intern 

 

3.2.5 Pengaruh Tidak Langsung Komitmen Organisasi Pegawai terhadap 

Kinerja Organisasi melalui Sistem Pengendarian Internal 

Komitmen yang kuat dalam suatu struktur sebuah pemerintahan akan mampu 

mewujudkan keyakinan dan dukungan yang disertai loyalitas individu terhadap nilai 

dan tujuan yang ingin dicapai organisasi (Mowday et al., 1985). Komitmen 

dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik, yang dijelaskan oleh Herzberg (1966) dalam teori 
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dua faktor sebagai faktor pemeliharaan atau faktor yang bersumber dari luar diri 

seseorang. Teori ini lebih lanjut menjelaskan bahwa kondisi dari suatu pekerjaan 

dapat menyebabkan ketidakpuasan jika tidak tersedia, tetapi jika tersedia akan 

menumbuhkan rasa terikat yang tinggi. Keterikatan emosional pegawai ini akan 

memberikan keberhasilan bagi kinerja organisasi (Camilleri dan Van der Heijden, 

2007) dalam bentuk tercapainya terget kinerja. Target ini dijelaskan Locke dan 

Latham (2002) melalui teori goal setting sebagai sasaran bersama yang 

memberikan pengaruh pada semua pegawai untuk berkinerja lebih tinggi.  

Kekuatan komitmen bagi sebuah organisasi tidak cukup untuk menjamin 

terlaksananya tata pemerintahan yang baik tetapi, harus didukung dengan adanya 

sebuah pengendalian yang memberikan keyakinan bahwa setiap kegiatan baik itu 

yang bersifat operasional maupun non operasional beserta aparatatur yang 

menjalankan operasional tersebut telah memenuhi hak dan kewajibannya dengan 

baik (Muskanan, 2014). Pengendalian intern adalah upaya dalam setiap organisasi 

yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberi keyakinan 

bahwa tujuan organisasi akan dicapai dalam kategori operasi, keandalan dalam 

laporan, dan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 2013). Jika 

para pegawai dapat menjamin bahwa pengendalian intern dalam organisasi berjalan 

dengan baik dan efektif maka target kinerja organisasi yang tertuang dalam kontrak 

kinerja akan tercapai.  

Penelitian Manurung et al., (2015) mengenai pengaruh komitmen organisasi 

terhadap kecurangan yang dilakukan pegawai menemukan bahwa komitmen yang 

tinggi akan meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan mencegah terjadinya 

kecurangan. Sementara penelitian Prasetyono dan Kompyurini (2007) menyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara komitmen organisasi, pengendalian intern dan 

penerapan good corporate governance terhadap kinerja organisasi. Taufik dan 

Kemala (2013) juga menyatakan hal yang sama bahwa dengan komitmen 
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organisasi dan pengendalian intern akan tercipta organisasi yang ekonomis, efisien 

dan efektif untuk menciptakan tata kelola dalam institusi yang pada akhirnya akan 

bermuara pada kinerja organisasi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat 

dimaknai bahwa adanya komitmen pegawai terhadap organisasinya akan 

meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan juga kinerja mereka sendiri 

yang membawa pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dengan baik, oleh 

karena itu penelitian ini akan mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5 = Komitmen organisasi pegawai berpengaruh tidak langsung terhadap 

kinerja organisasi melalui sistem pengendalian intern 
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