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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data 

sampel yang akan diolah. Gambaran umum data dalam setiap variabel penelitian 

akan didefinisikan dalam hasil statistik deskriptif.  

5.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berdasarkan PMK 

No.169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal dari eselon satu Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. KPPN 

di seluruh indonesia sebanyak 181 kantor yang tersebar dari Banda Aceh hingga 

Merauke, terdiri dari 5 (lima) tipe yaitu, KPPN Tipe A1, KPPN Tipe A2, KPPN 

Khusus Pinjaman dan Hibah, KPPN Penerimaan, dan KPPN Khusus Investasi. 

Terdapat 3 (tiga) KPPN yang berada di Provinsi Bali yaitu KPPN Denpasar sebagai 

KPPN Tipe A1, KPPN Singaraja sebagai KPPN Tipe A2, dan KPPN Amlapura 

sebagai KPPN Tipe A2. KPPN Denpasar memiliki wilayah kerja mencakup Kota 

Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, 

sedangkan KPPN Singaraja mencakup wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten 

Jembrana, sementara untuk KPPN Amlapura mencakup wilayah Kabupaten 

Karangasem dan Kabupaten Bangli.  

Struktur organisasi KPPN Tipe A1 sedikit berbeda dengan KPPN Tipe A2. 

Pada Tipe A1 dipimpin oleh Kepala Kantor yang membawahi 5 (lima) seksi yaitu 

Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, Seksi Verifikasi dan 

Akuntansi, dan Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal sedangkan Tipe 

A2 dipimpin oleh Kepala Kantor yang membawahi 4 (empat) seksi yaitu Subbagian 



62 
 

Umum, Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Seksi Bank, dan Seksi 

Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal. Perbedaan ini membuat Sistem 

Pengendalian Intern yang dijalankan oleh masing-masing KPPN berbeda satu sama 

lain. Jika unit kepatuhan internal pada KPPN Denpasar sebagai Tipe A1 melekat 

pada seksi tersendiri yaitu seksi manajemen satker dan kepatuhan internal maka 

pada KPPN Tipe A2 (Singaraja dan Amlapura) yang tidak memiliki seksi tersendiri 

melekat dan dijalankan oleh seksi verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal. 

Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan menyerahkan kuesioner 

baik itu secara langsung maupun dengan mengirimkan surat elektronik kepada 

responden. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai KPPN yang 

berada di Provinsi Bali. Penyebaran Kuesioner dilakukan kurang lebih 4 minggu 

terhitung mulai dari 26 April sampai dengan 25 Mei 2017. Waktu penelitian ini sedikit 

lama dari yang diperkirakan karena menunggu pengembalian kuesioner dari 

pegawai yang tidak berada di tempat pada didatangi dikarenakan sedang cuti, dinas 

luar dan tugas belajar. Jumlah responden yang layak dan masuk kriteria 

pertimbangan tertentu sebagai sampel penelitian sejumlah 98 orang. Responden 

penelitian tidak dibedakan berdasarkan jabatan yang dimiliki karena pada dasarnya 

semuanya adalah pegawai. 

Motivasi dan komitmen yang dimiliki pegawai ketika menjalankan pelayanan 

bergerak dinamis seiring dengan tantangan dan hambatan yang datang. Pekerjaan 

yang diasosiasikan dengan target kinerja menjadi fokus instansi dalam kegiatan 

kerja sehari-hari dan menjadi penting karena isi dalam kontrak kinerja menjadi 

kewajiban untuk dicapai, serta menjadi dasar dalam pertimbangan pemberian 

insentif. Kontrak kinerja secara merata dimiliki oleh semua pegawai dan satu sama 

lain saling tergantung dalam pencapaiannya sehingga turunnya motivasi dan 

komitmen yang dapat mengancam pencapaian target kinerja menjadi perhatian 

semua pihak dalam instansi. Kondisi ini menjadi alasan peneliti untuk melakukan 
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penelitian terhadap semua pegawai tanpa terkecuali. Keberadaan instansi di antara 

masyakarat Bali menjadi pertimbangan penting karena di wilayah ini tuntutan akan 

pelayanan yang bernilai lebih sangat besar akibat budaya masyarakat yang terbiasa 

mendapatkannya. Tuntutan pelayanan dalam penatausahaan dana APBN (Kuasa 

BUN) memang dapat menjadi beban bagi pegawai di tempat lain namun tidak untuk 

pegawai yang berada di Bali karena budaya dan kebiasaan yang ada 

mempermudah pelaksanaannya, terbukti dari konsistennya KPPN di Provinsi Bali 

mendapatkan penilaian tinggi dan penghargaan terkait pelayanan, serta selalu 

tercapainya target kinerja organisasi. Hal-hal tersebut menjadi dorongan bagi 

peneliti untuk mendapatkan data yang akurat terkait motivasi melayani dan 

komitmen pada organisasi, serta pelaksanaan sistem pengendalian intern yang 

menjamin tercapainya target kinerja organsasi. 

 

5.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan, dan masa kerja sebagai Aparatur Sipil Negara di KPPN. Masa 

kerja tidak dihitung hanya pada saat pegawai bekerja pada KPPN di Provinsi Bali 

saja karena sistem mutasi pada KPPN yang rutin dilakukan setiap 3-5 tahun sekali 

secara nasional, selain itu terdapat pegawai yang dari awal masa kerja tidak pernah 

dimutasikan keluar wilayah Provinsi Bali. Pegawai KPPN yang tidak menjabat 

struktural juga tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang khusus atau spesifik 

sepanjang masa kerja, karena proses bisnis memungkinkan dilakukannya 

pergeseran antar bagian (seksi) sehingga semua pegawai memiliki kemampuan 

kerja yang hampir merata. Karakteristik responden diuraikan pada Tabel 5.1 berikut 

ini: 
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Tabel 5.1 

Karakteristik Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Data Primer (diolah tahun 2017). 

 

Pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa yang menjadi responden dalam 

penelitian ini adalah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 69 orang atau 

sebesar 70,41% dan pegawai yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 29 orang 

atau 29,59%. Berdasarkan komposisi tersebut menunjukkan bahwa pegawai laki-

laki mendominasi pekerjaan di KPPN. Hal ini cukup dimaklumi karena berdasarkan 

No. Jenis Kelamin 

Frekuensi 

Orang 
Persentase 

(%) 

1 Laki-laki 69 70.41 

2 Perempuan 29 29.59 

Jumlah 98 100.00 

No. Usia 

Frekuensi 

Orang 
Persentase 

(%) 

1 21-30 Tahun 12 12.24 

2 31-40 Tahun 19 19.39 

3 40-50 Tahun 17 17.35 

4 ≥ 50 Tahun 50 51.02 

Jumlah 98 100.00 
   

No. 
Tingkat 

pendidikan 

Frekuensi 

Orang 
Persentase 

(%) 

1 S2 6 6.12 

2 S1 51 52.04 

3 D3 14 14.29 

4 SMA/D1 27 27.55 

Jumlah 98 100.00 
   

No. Masa Kerja 

Frekuensi 

Orang 
Persentase 

(%) 

1 ≤ 3 Tahun 9 9.18 

2 3-5 Tahun 1 1.02 

3 5-10 Tahun 6 6.12 

4 ≥ 10 Tahun 82 83.67 

Jumlah 98 100.00 
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sejarah penerimaan pegawai di lingkungan Ditjen Perbendaharaan diutamakan 

pegawai laki-laki karena faktor mobilitas pekerjaan (mutasi) yang mencakup seluruh 

wilayah Indonesia. Selain karena faktor mutasi, alasan lainnya adalah banyaknya 

pengunduran diri pegawai perempuan yang memilih untuk bekerja di bidang lain 

atau menjadi ibu rumah tangga. 

Karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa responden 

yang berusia di atas 50 tahun merupakan responden terbanyak sejumlah 50 orang 

atau sebesar 51,02%, selanjutnya responden berusia 31-40 tahun sebanyak 19 

orang atau sebesar 19,39% dan responden berusia 40-50 tahun sebanyak 17 orang 

atau sebesar 17,35%, dan terakhir responden yang berusia 21-30 tahun sebanyak 

12 orang atau sebesar 12,24%. Berdasarkan komposisi tersebut menunjukkan 

bahwa banyak pegawai yang akan memasuki masa pensiun masih mendominasi 

pekerjaan di KPPN, sementara pada rentang usia dibawahnya stabil pada 

persentase 15-20%. Banyaknya pegawai senior ini disebabkan jumlah pegawai 

yang diterima bekerja di Ditjen Perbendaharaan pada tahun 1980an sangat banyak 

jika dibandingkan dengan penerimaan pegawai pada tahun-tahun setelahnya.  

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa 

terbanyak adalah lulusan S1 sejumlah 51 orang atau sebesar 52%, selanjutnya 

adalah lulusan SMA/D1 sebanyak 27 orang atau sebesar 27,55% lulusan D3 

sebanyak 14 orang atau sebesar 14,29%, dan terakhir lulusan S2 sebanyak 6 orang 

atau sebesar 6,12%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

menjadi hal penting bagi pegawai. Sebagai penunjang dalam pemahaman atas 

pekerjaan, menjadi syarat dalam promosi jabatan, syarat dalam penerimaan 

pegawai, dan syarat dalam kenaikan pangkat. Tingkat pendidikan pegawai yang 

masih rendah (SMA/D1) disebabkan pegawai tersebut belum melanjutkan 

pendidikannya dengan alasan memilih untuk tidak melanjutkan atau belum berhak 

melanjutkan karena syarat pangkat/golongan yang belum terpenuhi. 
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Karakteristik responden berdasarkan masa kerja menunjukkan bahwa masa 

kerja pegawai terbanyak adalah di atas 10 tahun sejumlah 82 orang atau 83.67%, 

selanjutnya adalah di bawah 3 tahun sebanyak 9 orang atau sebesar 9,18%, masa 

kerja 5-10 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 6,12%, dan terakhir masa kerja 2-5 

tahun sebanyak 1 orang atau sebesar 1,01%. Komposisi tersebut menunjukkan 

bahwa banyak pegawai yang berpengalaman bekerja di KPPN, terbiasa dengan 

pelayanan dan pencapaian target kinerja organisasi. Banyaknya pegawai 

berpengalaman tersebut menunjang untuk dijadikan responden dalam penelitian ini. 

 

5.3 Analisis Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan tanggapan responden terhadap 

indikator-indikator konstruk penelitian pada kuesioner yang meliputi motivasi 

layanan publik, komitmen organisasi pegawai, sistem pengendalian intern, dan 

kinerja organisasi kemudian mengolahnya secara statistik. Hal tersebut dilakukan 

untuk mengetahui kategori skor berdasarkan kategori jawaban responden dengan 

menggunakan lima tingkatan. Tingkatan 0%-20% dikategorikan sangat rendah, 

tingkatan 21%-40% dikategorikan rendah, tingkatan 41%-60% dikategorikan cukup 

tinggi, tingkatan 61%-80% dikategorikan tinggi, dan 81%-100% dikategorikan sangat 

tinggi. 

 

5.3.1 Konstruk Kinerja Organisasi 

Kinerja organisasi mengacu pada kinerja pegawai secara agregat dalam suatu 

organisasi. Organisasi memiliki target kinerja yang diturunkan kepada seluruh 

pegawai dan menjadi target masing-masing pegawai. Pengukuran kinerja dilakukan 

dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu (Kusworo, 

2015; LAN-BPKP, 2000) menggunakan indikator yang dapat mengukur keberhasilan 

setiap pekerjaan dari perspektif pegawai sebagai faktor penentu dalam capaian 



67 
 

kinerja organisasi. Konstruk kinerja organisasi ini terbagi dalam tiga dimensi, yaitu 

kualitas hasil kerja, kuantitas hasil, dan efektivitas kerja. Instrumen untuk mengukur 

kinerja dijabarkan dalam 8 (delapan) pernyataan. Distribusi jawaban responden 

untuk konstruk kinerja organisasi ditunjukkan pada Tabel 5.2 berikut ini: 

Tabel 5.2 

Sebaran Jawaban Responden pada Konstruk Kinerja Organisasi (Y2) 

Indikator 

Frekuensi jawaban responden (F) dan Persentase (%) Rata- 

rata 

Skor 

Persentase 

(%) SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % 

Y2.1 67 68.37 30 30.61 1 1.02 0 0.00 0 0.00 4.67 93.47 

Y2.2 70 71.43 28 28.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.71 94.29 

Y2.3 57 58.16 40 40.82 1 1.02 0 0.00 0 0.00 4.57 91.43 

Y2.4 65 66.33 32 32.65 1 1.02 0 0.00 0 0.00 4.65 93.06 

Y2.5 47 47.96 46 46.94 4 4.08 1 1.02 0 0.00 4.42 88.37 

Y2.6 75 76.53 22 22.45 1 1.02 0 0.00 0 0.00 4.76 95.10 

Y2.7 69 70.41 28 28.57 1 1.02 0 0.00 0 0.00 4.69 93.88 

Y2.8 44 44.90 38 38.78 11 11.22 5 5.10 0 0.00 4.23 84.69 

Rata-rata konstruk Kinerja Organisasi 4.59 91.79 

Sumber: Data Primer (diolah tahun 2017). 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa konstruk Kinerja Organisasi (Y2) menurut 

tanggapan responden dikategorikan memiliki skor sangat tinggi. Kondisi ini terlihat 

dari nilai rerata persepsi responden sebesar 4,59 atau sebesar 91,79%. Secara 

keseluruhan skor persepsi responden terhadap konstruk kinerja organisasi terlihat 

mengalami persentase yang konsisten dari setiap indikatornya. Indikator tertinggi 

menurut responden adalah datang ke kantor tepat waktu dengan skor sebesar 4,76. 

Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat menghargai jam kerja pelayanan 

yang dimulai pukul 07.30 hingga 17.00 dengan tidak datang terlambat, selain itu 

adanya keterlambatan akan memberikan penilaian buruk pada kinerja yang 

berakibat pada pengurangan insentif. Berdasarkan persepsi responden, kinerja lebih 

efektif dengan jam kerja yang tidak terpotong karena semua pekerjaan dapat 

terselesaikan tepat waktu. 
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5.3.2 Konstruk Motivasi Layanan Publik 

Konstruk motivasi layanan publik mengacu pada kecenderungan individu 

untuk merespon motif yang berdasarkan pada keutamaan atau keunikan pada 

institusi publik (Perry dan Wise, 1990). Pengukuran konstruk motivasi layanan publik 

pada penelitian ini menggunakan konsep motivasi layanan publik yang digunakan 

Perry (1996), Kim (2006), Liu et al., (2008). Konsep ini menggambarkan motivasi 

layanan publik dalam 4 (empat) dimensi motivasi layanan publik yang terdiri dari, 

ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik, tanggung jawab terhadap 

kepentingan publik dan kewajiban sebagai warga negara, perasaan simpati atau 

kasihan, dan pengorbanan diri. Instrumen untuk mengukur Motivasi Layanan Publik 

dijabarkan dalam 9 (sembilan) pernyataan. Distribusi jawaban responden untuk 

konstruk motivasi layanan publik ditunjukkan pada Tabel 5.3 berikut ini: 

Tabel 5.3 

Sebaran Jawaban Responden pada Konstruk Motivasi Layanan Publik (X1) 

Indikator 

Frekuensi jawaban responden (F) dan Persentase (%) 
Rata- 

rata 

Skor 

Persentase 

(%) 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % 

X1.1 65 66.33 31 31.63 1 1.02 1 1.02 0 0.00 4.63 92.65 

X1.2 61 62.24 32 32.65 5 5.10 0 0.00 0 0.00 4.57 91.43 

X1.3 66 67.35 31 31.63 1 1.02 0 0.00 0 0.00 4.66 93.27 

X1.4 68 69.39 30 30.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.69 93.88 

X1.5 58 59.18 38 38.78 0 0.00 0 0.00 2 2.04 4.53 90.61 

X1.6 60 61.22 35 35.71 3 3.06 0 0.00 0 0.00 4.58 91.63 

X1.7 66 67.35 32 32.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.67 93.47 

X1.8 69 70.41 29 29.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.70 94.08 

X1.9 35 35.71 43 43.88 15 15.31 4 4.08 1 1.02 4.09 81.84 

Rata-rata konstruk Motivasi Layanan Publik 4.57 91.43 

Sumber: Data Primer (diolah tahun 2017). 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa konstruk Motivasi Layanan Publik (X1) menurut 

tanggapan responden dikategorikan memiliki skor sangat tinggi. Kondisi ini terlihat 

dari nilai rerata persepsi responden sebesar 4,57 atau sebesar 91,43%. Secara 

keseluruhan persepsi responden terhadap konstruk kinerja organisasi terlihat 

mengalami persentase yang konsisten di atas skor 4 dari setiap indikatornya. 
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Indikator tertinggi menurut responden adalah perasaan yang baik ketika melayani 

orang lain dengan skor sebesar 4,70. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat 

berkeinginan untuk dapat memberikan pelayanan dan memberikan kepuasan bagi 

stakeholders. Berdasarkan persepsi responden, kebahagiaan ketika mampu 

melayani orang lain menjadi dorongan yang terbesar dalam kinerja pelayanan 

terlepas dari apakah pelayanan tersebut manjadi target kinerja. 

 

5.3.3 Konstruk Komitmen Organisasi Publik 

Komitmen organisasi merupakan tingkat keyakinan dan penerimaan karyawan 

terhadap tujuan organisasi, serta berkeinginan untuk tinggal bersama organisasi 

tersebut (Mathis dan Jackson, 2006). Pengukuran konstruk komitmen organisasi 

pegawai pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) dimensi komitmen organisasional, 

yaitu komitmen afektif, komitmen kontinuitas, dan komitmen normatif (Allen dan 

Meyer, 1990; Solinger et al., 2008). Instrumen pengukuran dimensi komitmen 

organisasi pegawai tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) pernyataan. Distribusi 

jawaban responden untuk konstruk komitmen organisasi pegawai ditunjukkan pada 

Tabel 5.4 berikut ini: 

Tabel 5.4 

Sebaran Jawaban Responden Konstruk Komitmen Organisasi Pegawai (X2) 

Indikator 

Frekuensi jawaban responden (F) dan Persentase (%) Rata- 

rata 

Skor 

Persentase 

(%) 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % 

X2.1 68 69.39 29 29.59 0 0.00 1 1.02 0 0.00 4.67 93.47 

X2.2 76 77.55 21 21.43 1 1.02 0 0.00 0 0.00 4.77 95.31 

X2.3 63 64.29 29 29.59 5 5.10 1 1.02 0 0.00 4.57 91.43 

X2.4 67 68.37 30 30.61 1 1.02 0 0.00 0 0.00 4.67 93.47 

X2.5 70 71.43 27 27.55 1 1.02 0 0.00 0 0.00 4.70 94.08 

X2.6 45 45.92 50 51.02 2 2.04 1 1.02 0 0.00 4.42 88.37 

X2.7 47 47.96 45 45.92 6 6.12 0 0.00 0 0.00 4.42 88.37 

X2.8 63 64.29 32 32.65 3 3.06 0 0.00 0 0.00 4.61 92.24 

X2.9 55 56.12 41 41.84 2 2.04 0 0.00 0 0.00 4.54 90.82 

Rata-rata konstruk Komitmen Organisasi 4.60 91.95 

Sumber: Data Primer (diolah tahun 2017). 
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Tabel 5.4 menunjukkan bahwa konstruk Komitmen Organisasi Pegawai (X2) 

menurut tanggapan responden dikategorikan memiliki skor sangat tinggi. Kondisi ini 

terlihat dari nilai rerata persepsi responden sebesar 4,60 atau sebesar 91,95% 

tertinggi di antara konstruk lainnya. Secara keseluruhan skor persepsi responden 

terhadap konstruk komitmen organisasi pegawai terlihat mengalami persentase 

yang konsisten dari setiap indikatornya. Indikator tertinggi menurut responden 

adalah keteguhan hati menjaga nama baik instansi dengan skor sebesar 4,77. Hal 

ini menunjukkan bahwa responden memiliki integritas, selalu berusaha konsisten 

untuk jujur demi nama pribadi dan organisasi. Berdasarkan persepsi responden, 

nama baik organisasi menjadi kebanggaan dan tercorengnya nama organisasi akan 

merugikan nama baik responden sendiri. 

 

5.3.4 Konstruk Sistem Pengendalian Intern 

Sistem pengendalian intern mengacu pada proses yang dirancang untuk 

menghasilkan kepastian yang layak dan sesuai, memastikan bahwa tindakan yang 

diperlukan berkenaan dengan risiko yang diambil untuk pencapaian tujuan 

organisasi (COSO, 2013; Boynton dan Johnson, 2006). Pengukuran sistem 

pengendalian intern menggunakan 5 (lima) dimensi pengendalian intern yang 

diuraikan dalam PP No.60 tahun 2008 sebagai unsur-unsur dalam pengendalian 

yang dipakai dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern, yaitu lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, 

dan pemantauan. Instrumen pengukuran dimensi tersebut dijabarkan dalam 15 (lima 

belas) pernyataan sebagai bagian dari daftar uji implementasi pengendalian intern. 

Pernyataan atau indikator sebelumnya telah disesuaikan dengan COSO IC-IF 2013 

(COSO, 2013).  

COSO IC-IF menawarkan konsep pengendalian yang tidak berbatas sektor 

atas seluruh entitas sehingga penting untuk menjadikannya bagian terintegrasi 
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dalam pengelolaan sebuah organisasi (DiNapoli, 2010). Bagi organisasi publik, 

mekanisme pengendalian yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan 

berjalannya proses yang efektif dan efisien, pelaporan dan kepatuhan yang tepat, 

pengawasan atas tata kelola pemerintahan, dan memastikan bahwa lingkungan 

mendukung pencapaian sasaran atau tujuan organisasi (DiNapoli, 2010). Distribusi 

jawaban responden untuk konstruk komitmen organisasi pegawai ditunjukkan pada 

Tabel 5.5 berikut ini: 

Tabel 5.5 

Sebaran Jawaban Responden pada Konstruk Sistem Pengendalian Intern (Y1) 

Indikator 

Frekuensi jawaban responden (F) dan Persentase (%) Rata- 

rata 

Skor 

Persentase 

(%) 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % 

Y1.1 79 80.61 17 17.35 2 2.04 0 0.00 0 0.00 4.79 95.71 

Y1.2 67 68.37 27 27.55 4 4.08 0 0.00 0 0.00 4.64 92.86 

Y1.3 59 60.2 33 33.67 6 6.12 0 0.00 0 0.00 4.54 90.82 

Y1.4 64 65.31 31 31.63 3 3.06 0 0.00 0 0.00 4.62 92.45 

Y1.5 68 69.39 29 29.59 1 1.02 0 0.00 0 0.00 4.68 93.67 

Y1.6 60 61.22 37 37.76 1 1.02 0 0.00 0 0.00 4.60 92.04 

Y1.7 60 61.22 38 38.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.61 92.24 

Y1.8 64 65.31 29 29.59 5 5.10 0 0.00 0 0.00 4.60 92.04 

Y1.9 60 61.22 33 33.67 5 5.10 0 0.00 0 0.00 4.56 91.22 

Y1.10 53 54.08 42 42.86 3 3.06 0 0.00 0 0.00 4.51 90.20 

Y1.11 53 54.08 39 39.8 5 5.10 1 1.02 0 0.00 4.47 89.39 

Y1.12 51 52.04 43 43.88 4 4.08 0 0.00 0 0.00 4.48 89.59 

Y1.13 58 59.18 37 37.76 3 3.06 0 0.00 0 0.00 4.56 91.22 

Y1.14 51 52.04 45 45.92 2 2.04 0 0.00 0 0.00 4.50 90.00 

Y1.15 58 59.18 37 37.76 3 3.06 0 0.00 0 0.00 4.56 91.22 

Rata-rata konstruk Sistem Pengendalian Intern 4.58 91.65 

Sumber: Data Primer (diolah tahun 2017). 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa konstruk Sistem Pengendalian Intern (Y1) 

menurut tanggapan responden dikategorikan memiliki skor sangat tinggi. Kondisi ini 

terlihat dari nilai rerata persepsi responden sebesar 4,58 atau sebesar 91,65%. 

Secara keseluruhan persepsi responden terhadap konstruk komitmen organisasi 

pegawai terlihat mengalami persentase yang konsisten di atas skor 4 dari setiap 

indikatornya. Indikator tertinggi menurut responden adalah berlakunya pedoman 
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internal tentang sikap dan perilaku pegawai dalam bekerja melayani terhadap 

semua pegawai tanpa terkecuali dengan skor sebesar 4,79. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden meyakini kode etik pegawai berlaku universal tidak membedakan 

pegawai berdasarkan jabatan. Berdasarkan persepsi responden, kode etik yang 

berlaku bagi semua pegawai memberikan jaminan kesetaraan hak dan kewajiban 

pegawai dalam organisasi 

 

5.4 Model Pengukuran (Outer Model) 

Pengujian model pengukuran bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas 

model. Uji validitas dilakukan dengan menguji validitas konvergen dan diskriminan. 

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa variabel pengukur dari 

suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi, sedangkan validitas diskriminan 

berhubungan dengan prinsip bahwa variabel pengukur konstruk yang berbeda 

seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Selain uji validitas, pengukuran model 

juga dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan 

untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur 

konstruk.  

 

5.4.1 Validitas Konvergen 

Validitas konvergen pada model pengukuran dengan indikator reflektif dilihat 

berdasarkan korelasi antara item score dengan construct score yang dihitung 

menggunakan PLS. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi > 0,7. 

Pada penelitian tahap awal dari pengembangan model skala pengukuran, nilai 

loading factor > 0,6 dianggap cukup sesuai dengan rule of thumb yang ditentukan 

pada saat menyusun metode penelitian asalkan hasil juga menunjukkan bahwa nilai 

loading factor > cross loading. Hasil loading factor dan cross loading untuk setiap 

indikator ditunjukkan seperti pada Tabel 5.6 berikut ini: 
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Tabel 5.6 

Output Combined Loadings dan Cross Loadings pada Outer Model 

  X1 X2 Y1 Y2 Type SE P value Ket 

X1.1 0.751 -0.185 0.219 0.173 Reflective 0.082 <0.001 Valid 

X1.2 0.782 -0.089 0.067 0.151 Reflective 0.082 <0.001 Valid 

X1.3 0.852 -0.150 -0.102 0.145 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

X1.4 0.690 -0.340 0.043 0.193 Reflective 0.084 <0.001 Valid 

X1.5 0.594 0.519 0.127 -0.461 Reflective 0.086 <0.001 Tidak Valid 

X1.6 0.717 -0.158 -0.135 -0.089 Reflective 0.083 <0.001 Valid 

X1.7 0.746 0.174 -0.150 -0.157 Reflective 0.082 <0.001 Valid 

X1.8 0.850 0.169 -0.301 0.050 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

X1.9 0.547 0.188 0.420 -0.169 Reflective 0.087 <0.001 Tidak Valid 

X2.1 -0.045 0.812 -0.003 0.233 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

X2.2 0.022 0.774 -0.005 0.600 Reflective 0.082 <0.001 Valid 

X2.3 0.480 0.795 -0.089 -0.177 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

X2.4 -0.072 0.898 0.002 -0.012 Reflective 0.079 <0.001 Valid 

X2.5 -0.162 0.708 0.128 0.728 Reflective 0.083 <0.001 Valid 

X2.6 -0.207 0.741 0.200 -0.378 Reflective 0.082 <0.001 Valid 

X2.7 0.448 0.721 -0.425 -0.315 Reflective 0.083 <0.001 Valid 

X2.8 -0.322 0.838 0.159 -0.205 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

X2.9 -0.098 0.847 0.012 -0.401 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

Y1.1 -0.061 -0.181 0.697 0.335 Reflective 0.083 <0.001 Valid 

Y1.2 0.121 -0.123 0.812 0.168 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y1.3 -0.151 0.158 0.839 -0.079 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

Y1.4 0.007 -0.170 0.826 -0.207 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y1.5 0.336 -0.270 0.757 0.086 Reflective 0.082 <0.001 Valid 

Y1.6 0.046 0.026 0.810 -0.031 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y1.7 0.352 0.071 0.722 -0.296 Reflective 0.083 <0.001 Valid 

Y1.8 0.181 -0.198 0.802 -0.097 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y1.9 -0.217 0.307 0.843 -0.146 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

Y1.10 0.135 -0.159 0.840 0.112 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

Y1.11 -0.121 0.164 0.860 -0.239 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

Y1.12 -0.032 0.040 0.807 0.049 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y1.13 -0.135 0.169 0.814 0.178 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y1.14 -0.165 0.189 0.812 0.021 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y1.15 -0.246 -0.084 0.741 0.204 Reflective 0.082 <0.001 Valid 

Y2.1 -0.094 -0.081 0.118 0.890 Reflective 0.079 <0.001 Valid 

Y2.2 0.194 -0.008 -0.190 0.861 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

Y2.3 0.141 0.008 -0.142 0.808 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y2.4 0.217 -0.210 -0.072 0.832 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

Y2.5 -0.089 0.095 0.272 0.799 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y2.6 -0.370 0.282 -0.113 0.718 Reflective 0.083 <0.001 Valid 

Y2.7 -0.288 -0.016 0.134 0.831 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

Y2.8 0.331 -0.029 -0.025 0.596 Reflective 0.086 <0.001 Tidak Valid 

Sumber: Lampiran V (2017). 

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari total 41 indikator terdapat 38 indikator 

yang memiliki nilai loading factor > 0,6 dan signifikan pada p-values < 0,05 sehingga 

dapat digunakan dalam penelitian ini. Terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki 

loading factor < 0,6 yaitu X1.5, X1.9, dan Y2.8 meskipun memiliki signifikansi pada 

p-values < 0,05 sehingga indikator tersebut harus dikeluarkan dan dilakukan 

pengujian ulang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan indikator yang valid atas 

setiap konstruk. Hasil output pengujian model setelah dilakukan pengurangan 

indikator (re-estimasi) ditunjukkan seperti pada Tabel 5.7 berikut ini:  
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Tabel 5.7 

Output Combined Loadings dan Cross Loadings pada Outer Model setelah  

Re-Estimasi 

 
X1 X2 Y1 Y2 Type SE P value Ket 

X1.1 0.782 -0.152 0.240 0.101 Reflective 0.082 <0.001 Valid 

X1.2 0.805 -0.001 0.110 0.036 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

X1.3 0.855 -0.083 -0.045 0.103 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

X1.4 0.717 -0.282 0.069 0.103 Reflective 0.083 <0.001 Valid 

X1.6 0.701 -0.036 -0.043 -0.133 Reflective 0.083 <0.001 Valid 

X1.7 0.760 0.256 -0.083 -0.222 Reflective 0.082 <0.001 Valid 

X1.8 0.846 0.264 -0.228 -0.010 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

X2.1 0.032 0.812 -0.029 0.231 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

X2.2 0.109 0.774 -0.029 0.593 Reflective 0.082 <0.001 Valid 

X2.3 0.452 0.795 -0.061 -0.230 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

X2.4 -0.042 0.898 -0.009 -0.018 Reflective 0.079 <0.001 Valid 

X2.5 -0.072 0.728 0.101 0.718 Reflective 0.083 <0.001 Valid 

X2.6 -0.282 0.741 0.207 -0.342 Reflective 0.082 <0.001 Valid 

X2.7 0.325 0.721 -0.363 -0.360 Reflective 0.083 <0.001 Valid 

X2.8 -0.312 0.838 0.138 -0.164 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

X2.9 -0.170 0.847 0.029 -0.361 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

Y1.1 0.028 -0.228 0.697 0.341 Reflective 0.083 <0.001 Valid 

Y1.2 0.082 -0.115 0.812 0.182 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y1.3 -0.125 0.150 0.839 -0.091 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

Y1.4 0.047 -0.167 0.826 -0.232 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y1.5 0.416 -0.256 0.757 0.019 Reflective 0.082 <0.001 Valid 

Y1.6 0.034 0.033 0.810 -0.036 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y1.7 0.344 0.111 0.722 -0.349 Reflective 0.083 <0.001 Valid 

Y1.8 0.175 -0.234 0.802 -0.044 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y1.9 -0.178 0.274 0.843 -0.131 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

Y1.10 0.085 -0.124 0.840 0.104 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

Y1.11 -0.129 0.158 0.860 -0.226 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

Y1.12 -0.084 0.071 0.807 0.044 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y1.13 -0.184 0.179 0.814 0.198 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y1.14 -0.153 0.183 0.812 0.022 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y1.15 -0.297 -0.099 0.741 0.252 Reflective 0.082 <0.001 Valid 

Y2.1 -0.068 -0.086 0.118 0.894 Reflective 0.079 <0.001 Valid 

Y2.2 0.201 0.010 -0.175 0.865 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

Y2.3 0.144 0.020 -0.131 0.815 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y2.4 0.250 -0.194 -0.066 0.838 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

Y2.5 -0.078 0.122 0.270 0.794 Reflective 0.081 <0.001 Valid 

Y2.6 -0.306 0.235 -0.132 0.723 Reflective 0.083 <0.001 Valid 

Y2.7 -0.188 -0.062 0.105 0.839 Reflective 0.080 <0.001 Valid 

Sumber: Lampiran VI (2017). 

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa semua indikator sebanyak 38 item memiliki 

nilai loading factor > 0,6 dan signifikan pada p-values < 0,05. Begitu juga dengan 

nilai loading factor > cross loading sehingga indikator-indikator tersebut dinyatakan 

lulus uji validitas konvergen dan dapat digunakan dalam penelitian ini. 

 

5.4.2 Validitas Diskriminan 

Validitas diskriminan pada model pengukuran dinilai berdasarkan √AVE 

pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran 

variabel lebih besar daripada ukuran variabel konstruk lainnya maka kondisi ini 
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menunjukkan konstruk tersebut memprediksi ukuran pada blok yang tepat dan lebih 

baik daripada ukuran pada blok lainnya. Hasil √AVE untuk setiap indikator terlihat 

pada Tabel 5.8 berikut ini: 

Tabel 5.8 

Output Correlations Among Latent Variables  

 
X1 X2 Y1 Y2 

X1 (0.783) 0.754 0.742 0.677 

X2 0.754 (0.795) 0.696 0.762 

Y1 0.742 0.696 (0.800) 0.665 

Y2 0.677 0.762 0.665 (0.826) 

Sumber: Lampiran VI (2017). 

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa korelasi di setiap konstruk yang sama dalam 

model (√AVE) > korelasi antar konstruk lainnya. Kondisi ini menunjukkan konstruk 

mampu memprediksi indikator pada bloknya lebih baik dibandingkan dengan 

indikator pada blok yang lain. 

 

5.4.3 Reliabilitas 

Model pengukuran selanjutnya adalah pengujian reliabilitas konstruk. 

Pengujian ini dilakukan untuk untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan 

ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Pengukuran reliabilitas suatu 

konstruk reflektif dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan dan Composite 

Reliability dan Cronbach’s Alpha. Composite Reliability mengukur nilai 

sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk sedangkan Cronbach’s Alpha mengukur 

batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk. Rule of thumb nilai Composite 

Reliability dan Cronbach’s Alpha > 0,6. Nilai Composite Reliability dan Cronbach’s 

Alpha untuk setiap indikator terlihat pada Tabel 5.9 berikut ini: 
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Tabel 5.9 

Output Latent Variables Coefficients  

  X1 X2 Y1 Y2 

Composite reliability 0.917 0.939 0.964 0.937 

Cronbach's alpha 0.893 0.926 0.960 0.921 

Full collinearity VIFs 2.987 3.273 2.572 2.643 

Sumber: Lampiran VI (2017). 

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa nilai Composite Reliability terendah dimiliki 

oleh konstruk Motivasi Layanan Publik (X1) sebesar 0,917 sedangkan nilai 

Cronbach’s Alpha terendah juga dimiliki oleh konstruk Motivasi Layanan Publik (X1). 

Secara menyeluruh setiap konstruk pada penelitian ini memiliki nilai Composite 

Reliability > 0,6 begitu juga dengan nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. Setiap konstruk 

pada penelitian ini memiliki nilai Full collinearity VIFs < 3.3 menunjukkan bahwa model 

ini bebas dari masalah kolinearitas lateral dan vertikal. Kondisi ini berarti bahwa 

semua konstruk pada penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik. 

 

5.5 Model Struktural (Inner Model) 

Evaluasi model struktural dilakukan untuk memprediksi hubungan antar 

konstruk. Evaluasi model struktural dengan menggunakan PLS diawali dengan 

melihat nilai R-Squared untuk setiap konstruk endogen sebagai kekuatan prediksi 

dari model struktural. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi OLS. 

Perubahan nilai R-squared dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh konstruk 

eksogen tertentu terhadap konstruk endogen apakah mempunyai pengaruh yang 

subtansif. Di samping melihat besarnya nilai R-Squared, evaluasi model struktural 

PLS dapat juga dilakukan dengan    predictive relevance. Teknik ini dapat 

merepresentasi sintesis dari cross-validation dan fungsi fitting dengan prediksi dari 

observed variable dan estimasi dari parameter konstruk. Selanjutnya evaluasi model 
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dilakukan dengan melihat nilai signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar 

konstruk. Hasil model struktural terlihat pada Gambar 5.1 dan Tabel 5.10 berikut ini: 

Gambar 5.1 

Nilai R-squared Model Penelitian 

 

Sumber: Lampiran VI (2017). 

 

Tabel 5.10 

Nilai R-squared  

 
R-squared Kategori 

Y1 0.608 Moderat 

Y2 0.660 Moderat 

Sumber: Lampiran VI (2017). 

Gambar 5.1 dan Tabel 5.10 menunjukkan bahwa nilai R-squared pada 

konstruk Kinerja Organisasi (Y2) sebesar 0,660. Kondisi ini berarti bahwa konstruk 

Motivasi Layanan Publik (X1), Komitmen Organisasi Pegawai (X2), dan Sistem 

Pengendalian Intern (Y1) mampu menjelaskan atau memberikan kontribusi terhadap 

konstruk Kinerja Organisasi (Y2) sebesar 66% sedangkan sisanya sebesar 34% 

dijelaskan oleh atau merupakan kontribusi dari konstruk lain yang tidak ada dalam 

penelitian ini.  
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Tabel 5.11 

Nilai Q-squared  

 
Q-squared Kategori 

Y1 0.606 Besar 

Y2 0.667 Besar 

Sumber: Lampiran VI (2017). 

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa nilai Q-squared konstruk Y2 sebesar 0,667 

dan konstruk Y1 sebesar 0.606. Nilai tersebut menjelaskan bahwa hasil estimasi 

model memiliki validitas prediktif yang baik karena nilai Stone-Geisser Coefficient 

     > 0.  

 

5.6 Pengujian Konstruk dengan Efek Mediasi 

Pengujian efek mediasi merupakan hubungan antara konstruk eksogen dan 

endogen melalui konstruk penghubung, artinya pengaruh konstruk eksogen 

terhadap konstruk endogen dapat diukur secara langsung dan dapat diukur melalui 

konstruk penghubung atau mediasi. Pengujian konstruk dengan efek mediasi 

menggunakan prosedur yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny (1986) dalam 

Ghozali dan Latan (2014:201) melalui 3 (tiga) tahapan. Uji efek mediasi dilakukan 

pada model penelitian dengan efek mediasi dengan diagram jalur penelitian pada 

Gambar 5.2 berikut ini: 

Gambar 5.2 

Diagram Jalur Penelitian dengan Efek Mediasi 

 
Sumber: Lampiran VII (2017). 
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Langkah pertama dalam pengujian konstruk dengan efek mediasi adalah 

dengan menguji pengaruh konstruk eksogen (X1, X2) terhadap konstruk endogen 

(Y2) dan harus signifikan pada p-values <0,05. Pengujian dilakukan dengan melihat 

pengaruh konstruk Motivasi Layanan Publik (X1), Komitmen Organisasi Pegawai 

(X2) terhadap konstruk Kinerja Organisasi (Y2). Melalui pengujian ini akan diperoleh 

pengaruh konstruk eksogen X1 terhadap endogen Y2 dan pengaruh konstruk 

eksogen X2 terhadap endogen Y2 untuk menjawab hipotesis penelitian. Diagram 

jalur hasil pengujian pengaruh terlihat pada Gambar 5.3 berikut ini: 

Gambar 5.3 

Pengaruh Konstruk Eksogen (X1, X2) terhadap Endogen (Y2) 

 
Sumber: Lampiran VII (2017). 

Nilai koefisien jalur dan p-values hasil pengujian pengaruh konstruk eksogen (X1, 

X2) terhadap konstruk endogen (Y2) terlihat pada Tabel 5.12 berikut ini: 

Tabel 5.12 

Koefisien Jalur dan P-values Pengaruh terhadap Endogen (Y2)  

Path coefficients P values 

 
X1 X2 

 
X1 X2 

X1 
  

X1 
  

X2 
  

X2 
  

Y2 0.240 0.597 Y2 0.006 <0.001 

Sumber: Lampiran VII (2017). 

Gambar 5.3 dan Tabel 5.12 menunjukkan bahwa hasil pengujian pengaruh 

konstruk eksogen (X1, X2) terhadap konstruk endogen (Y2) dapat diuraikan sebagai 

berikut: 
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1. Pengujian pengaruh konstruk Motivasi Layanan Publik (X1) terhadap konstruk 

Kinerja Organisasi (Y2) mendapatkan hasil positif dengan nilai koefisien jalur 

sebesar 0,240 dan signifikan dengan p-values sebesar 0,006. Hasil uji pengaruh 

ini digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian H1. 

2. Pengujian pengaruh konstruk Komitmen Organisasi Pegawai (X2) terhadap 

konstruk Kinerja Organisasi (Y2) mendapatkan hasil positif dengan nilai koefisien 

jalur sebesar 0,597 dan signifikan dengan p-values sebesar <0,001. Hasil uji 

pengaruh ini digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian H2. 

Langkah kedua dalam pengujian konstruk dengan efek mediasi adalah dengan 

menguji pengaruh konstruk eksogen (X1, X2) terhadap konstruk mediasi (Y1) dan 

harus signifikan pada p-values <0,05. Pengujian dilakukan dengan melihat pengaruh 

konstruk Motivasi Layanan Publik (X1) dan Komitmen Organisasi Pegawai (X2) 

terhadap konstruk Sistem Pengendalian Intern (Y1). Melalui pengujian ini akan 

diperoleh pengaruh konstruk eksogen X1 terhadap endogen Y1 dan pengaruh 

konstruk eksogen X2 terhadap endogen Y1. Diagram jalur hasil pengujian pengaruh 

terlihat pada Gambar 5.4 berikut ini: 

Gambar 5.4 

Pengaruh Konstruk Eksogen (X1, X2) terhadap Endogen (Y1) 

 
Sumber: Lampiran VII (2017). 
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Nilai koefisien jalur dan p-values hasil pengujian pengaruh konstruk eksogen (X1, 

X2) terhadap konstruk endogen (Y1) terlihat pada Tabel 5.13 berikut ini: 

Tabel 5.13 

Koefisien Jalur dan P-values Pengaruh terhadap Endogen (Y1)  

Path coefficients P values 

 
X1 X2 

 
X1 X2 

X1 
  

X1 
  

X2 
  

X2 
  

Y1 0.518 0.315 Y1 <0.001 <0.001 

Sumber: Lampiran VII (2017). 

Gambar 5.4 dan Tabel 5.13 menunjukkan bahwa hasil pengujian pengaruh 

konstruk eksogen (X1, X2) terhadap konstruk endogen (Y1) dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Pengujian pengaruh konstruk Motivasi Layanan Publik (X1) terhadap konstruk 

Sistem Pengendalian Intern (Y1) mendapatkan hasil positif dengan nilai 

koefisien jalur sebesar 0,518 dan signifikan dengan p-values sebesar <0,001.  

2. Pengujian pengaruh konstruk Komitmen Organisasi Pegawai (X2) terhadap 

konstruk Sistem Pengendalian Intern (Y1) mendapatkan hasil positif dengan nilai 

koefisien jalur sebesar 0,315 dan signifikan dengan p-values sebesar <0,001. 

Langkah ketiga dalam pengujian konstruk dengan efek mediasi adalah dengan 

menguji secara simultan pengaruh konstruk eksogen (X1, X2) dan konstruk mediasi 

(Y1) terhadap konstruk endogen (Y2). Pengujian secara simultan ini dilakukan untuk 

mendapatkan nilai pengaruh tidak langsung konstruk X1 terhadap konstruk Y2 

melalui konstruk Y1, dan pengaruh tidak langsung konstruk X2 terhadap konstruk 

Y2 melalui konstruk Y1. Diagram jalur hasil pengujian simultan terlihat pada Gambar 

5.5 berikut ini: 
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Gambar 5.5 

Pengaruh Konstruk Eksogen (X1, X2) dan Mediasi (Y1) terhadap Endogen (Y2) 

 
Sumber: Lampiran VII (2017). 

 

Melalui pengujian ini juga diperoleh pengaruh konstruk eksogen X1 terhadap 

endogen Y1 dan pengaruh konstruk eksogen X2 terhadap endogen Y1. Nilai 

koefisien jalur dan p-values hasil pengujian simultan pengaruh konstruk eksogen 

(X1, X2) dan konstruk mediasi (Y1) terhadap konstruk endogen (Y2) terlihat pada 

Tabel 5.14 berikut ini: 

Tabel 5.14 

Koefisien Jalur dan P-values Pengaruh Simultan 

Path coefficients P values 

 
X1 X2 Y1 

 
X1 X2 Y1 

   
 

   
 

Y1 0.518 0.315  Y1 <0.001 <0.001  

Y2 0.120 0.512 0.264 Y2   0.111 <0.001 0.003 

Sumber: Lampiran VII (2017). 

Tabel 5.14 menunjukkan bahwa pengaruh konstruk Sistem Pengendalian 

Intern (Y1) terhadap konstruk Kinerja Organisasi (Y2) mendapatkan hasil positif 

dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,214 dan signifikan dengan p-values sebesar 

0,003. Hasil uji pengaruh ini digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian H3 dan 

menjadi syarat untuk melakukan pengujian efek mediasi. 
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Berdasarkan Tabel 5.12, Tabel 5.13, dan Tabel 5.14 maka hasil pengujian 

terhadap model penelitian dengan efek mediasi dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sistem Pengendalian Intern (Y1) melakukan peran mediasi secara penuh pada 

pengaruh Motivasi Layanan Publik (X1) terhadap Kinerja Organisasi (Y2). Hal ini 

terlihat dari: (1) pengaruh X1→Y2 signifikan dengan nilai p-values sebesar 0.006 

dan koefisien jalur 0.240, (2) pengaruh X1→Y1 signifikan dengan nilai p-values 

sebesar <0,001 dan koefisien jalur 0.518, (3) pengaruh Y1→Y2 signifikan 

dengan nilai p-values sebesar 0,003 dan koefisien jalur 0.264, (4) pengaruh 

X1→Y1→Y2 yang menghasilkan X1→Y2 setelah adanya mediasi, menjadi tidak 

signifikan dengan nilai p-values sebesar 0.111 dan koefisien jalur 0.120. 

Pengambilan keputusan tentang uji mediasi berdasarkan Sholihin dan Ratmono 

(2013:56-57) dengan melihat nilai koefisien jalur X1→Y2 setelah mediasi 

(pengaruh simultan) sebesar 0.120, lebih kecil dari nilai koefisien jalur X1→Y2 

sebelum mediasi sebesar 0.240, dan menjadi tidak signifikan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Y1 melakukan mediasi secara penuh. 

Tabel 5.15 

Koefisien Jalur dan P-values Konstruk X1 terhadap Y2 Sebelum dan Sesudah 

Mediasi 

Pengaruh 

Konstruk 
Uraian 

Path 

coefficients 
P values 

Kesimpulan 

(p-values <0,05) 

X1→Y2 Sebelum Mediasi  0.240 0.006 Signifikan 

X1→Y2 Setelah Mediasi 0.120 0.111 Tidak Signifikan 

Sumber: Data diolah (2017). 

2. Sistem Pengendalian Intern (Y1) melakukan peran mediasi secara parsial pada 

pengaruh Komitmen Organisasi Pegawai (X2) terhadap Kinerja Organisasi (Y2). 

Hal ini terlihat dari: (1) pengaruh X2→Y2 signifikan dengan nilai p-values 

sebesar <0.001 dan koefisien jalur 0.597, (2) pengaruh X2→Y1 signifikan 

dengan nilai p-values sebesar <0,001 dan koefisien jalur 0.315, (3) pengaruh 

Y1→Y2 signifikan dengan nilai p-values sebesar 0,003 dan koefisien jalur 0.264, 
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(4) pengaruh X2→Y1→Y2 yang menghasilkan X2→Y2 setelah adanya mediasi, 

signifikan dengan nilai p-values sebesar <0.001 dan koefisien jalur 0.512. 

Pengambilan keputusan tentang uji mediasi berdasarkan Sholihin dan Ratmono 

(2013:56-57) dengan melihat nilai koefisien jalur X2→Y2 setelah mediasi 

(pengaruh simultan) sebesar 0.512, lebih kecil dari nilai koefisien jalur X1→Y2 

sebelum mediasi sebesar 0.597, dan tetap signifikan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Y1 melakukan mediasi secara parsial.  

Tabel 5.16 

Koefisien Jalur dan P-values Konstruk X2 terhadap Y2 Sebelum dan Sesudah 

Mediasi 

Pengaruh 

Konstruk 
Uraian 

Path 

coefficients 
P values 

Kesimpulan 

(p-values <0,05) 

X2→Y2 Sebelum Mediasi  0.597 <0.001 Signifikan 

X2→Y2 Setelah Mediasi 0.512 <0.001 Signifikan 

Sumber: Data diolah (2017). 

 

5.7 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengevaluasi nilai koefisien jalur dan p-

values. Nilai koefien jalur menunjukkan arah hubungan antara kedua konstruk 

sedangkan nilai p-values menunjukkan tingkat signifikansi hubungan antara kedua 

konstruk. Hipotesis dalam penelitian ini merupakan hipotesis yang telah diberi arah 

(one-tailed) pada hipotesis 1 dan 3, sedangkan hipotesis 2, 4, dan 5 tidak diberikan 

arah (two-tailed) karena adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang 

menjadi acuan dalam penelitian ini. Kriteria pengambilan keputusan menolak atau 

menerima hipotesis pada output one-tailed WarpPLS untuk yang berarah dan two-

tailed untuk yang tidak berarah dengan melihat nilai p-values < 0.05. Hasil pengujian 

hipotesis terlihat pada Tabel 5.17 berikut ini: 
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Tabel 5.17 

Hasil Pengujian Hipotesis 

H Hubungan 
Koefisien 

Jalur 

P-values 

(two-tailed) 

P-values 

(one-

tailed) 

Arah 

Hubungan 
Keputusan*  Ket 

H1 X1→Y2 0.240   0.012   0.006 Positif Diterima 
Gbr 5.3 

Tbl 5.12 H2 X2→Y2 0.597 <0.001 <0.001 Positif Diterima 

H3 Y1→Y2 0.264   0.006   0.003 Positif Diterima 
Gbr 5.5 

Tbl 5.14 

H4 X1→Y1→Y2 
Y1 memediasi secara penuh dalam 

X1→Y2  
Positif Diterima 

Gbr 5.5 

Tbl 5.15 

H5 X2→Y1→Y2 
Y1 memediasi secara parsial dalam 

X2→Y2 
Positif Diterima 

Gbr 5.5 

Tbl 5.16 

* Signifikan (diterima) jika p-values <0.05        Sumber: Data diolah (2017). 

 
Tabel 5.17 menunjukkan hasil pengujian hipotesis yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Motivasi Layanan Publik berpengaruh positif terhadap Kinerja Organisasi 

dengan koefisien jalur sebesar 0,240 dan signifikan dengan p-values sebesar 

0,006. Jadi hipotesis penelitian H1 diterima; 

2. Komitmen Organisasi Pegawai berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi 

dengan koefisien jalur sebesar 0,597 dan signifikan dengan p-values sebesar 

<0,001. Jadi hipotesis penelitian H2 diterima; 

3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kinerja Organisasi 

dengan koefisien jalur sebesar 0,264 dan signifikan dengan p-values sebesar 

<0,001. Jadi hipotesis penelitian H3 diterima; 

4. Motivasi Layanan Publik berpengaruh tidak langsung terhadap Kinerja 

Organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern. Sistem Pengendalian Intern 

memiliki peran mediasi secara penuh atau menjadi menjadi faktor satu-satunya 

dan penentu atas pengaruh motivasi layanan publik terhadap capaian kinerja 

organisasi. Jadi hipotesis penelitian H4 diterima; 

5. Komitmen Organisasi Pegawai berpengaruh tidak langsung terhadap Kinerja 

Organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern. Sistem Pengendalian Intern 
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memiliki peran mediasi secara parsial atau bukan satu-satunya pemediasi dalam 

pengaruh komitmen organisasi pegawai terhadap capaian kinerja organisasi. 

Jadi hipotesis penelitian H5 diterima. 

 

5.8 Pembahasan 

5.8.1 Motivasi Layanan Publik Berpengaruh Positif terhadap Kinerja 

Organisasi 

Pengaruh positif pada hubungan antara motivasi dan kinerja menunjukkan 

bahwa peningkatan pada motivasi layanan yang dimiliki oleh pegawai memegang 

peranan penting terhadap peningkatan kinerja organisasi. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan Naff dan Crum (1999), Kim (2006), Liu et al., (2008) yang dalam 

penelitian mereka 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 berkontribusi dalam penciptaan pelayanan yang baik (Vandenabeele, 

2008). Belle (2012) juga menemukan 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 menemukan 

bahwa motivasi terhadap kepentingan publik akan membuat pegawai lebih 

berorientasi pada kinerja organisasi dalam melayani. 

Hasil penelitian ini mendukung konsep motivasi layanan publik dalam 4 

(empat) dimensi yang dikembangkan oleh Perry (1996). Konsep motivasi layanan 

publik dalam penelitian ini lebih menekankan pada dimensi tanggung jawab 

terhadap kepentingan publik dan kewajiban sebagai warga negara, dan dimensi 

perasaan simpati atau kasihan, dibandingkan dengan dimensi ketertarikan terhadap 

pembuatan kebijakan publik, dan dimensi pengorbanan diri. Penelitian ini juga 
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mendukung teori dua faktor dengan faktor intrinsik (kepekaan, kesadaran dan 

tanggung jawab (Perry dan Wise, 1990)) menjadi pendorong pegawai untuk 

berkinerja. Responden memiliki kepekaan terhadap lingkungan dan menyadari 

kedudukannya sebagai pegawai organisasi publik sehingga memberikan pelayanan 

dengan tulus dan tanpa disadari membuat target kinerja organisasi dalam hal 

pelayanan mudah tercapai (teori goal setting). Responden sedikit keberatan dengan 

dimensi pengorbanan diri karena responden juga memiliki kepentingan pribadi dan 

kehidupan diluar organisasi.  

 

5.8.2 Komitmen Organisasi Pegawai Berpengaruh Positif terhadap Kinerja 

Organisasi 

Adanya pengaruh komitmen pegawai terhadap kinerja menunjukkan bahwa 

komitmen organisasi pegawai yang meningkat akan membawa pada peningkatan 

kinerja organisasi. Hasil dalam penelitian ini tidak konsisten dengan Bharata (2014) 

yang menemukan hasil sebaliknya bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja. Kondisi ini dijelaskan Bharata (2014) sebagai akibat dari 

kurangnya dukungan pimpinan pada pegawai baik itu berupa gaji, fasilitas dan 

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

empati, bukan karena demi kepentingan organisasi (Bharata, 2014). Hasil penelitian 

yang positif dan signifikan ini konsisten dengan Aranya et al., (1981), Balfour dan 

Wechsler (1996) dan Solinger et al.,(2008), yang menyatakan dalam penelitian 

mereka bahwa komitmen organisasi yang dimiliki oleh pegawai membuat 

keterikatan emosional, mengidentikkan, dan melibatkan diri dalam setiap kinerja 

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

organisasi pegawai terhadap kinerja juga mendapatkan hasil yang sama yaitu positif 

dan signifikan. Komitmen yang tinggi akan membuat pegawai ikut memiliki 
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organisasi dan merasa bahwa tujuan organisasi juga menjadi tujuannya pribadi 

sehingga harus dicapai dengan segala upaya (Camilleri dan Van der Heijden, 2007).  

Hasil penelitian ini mendukung konsep Allen dan Meyer (1990) yang 

mengajukan tiga dimensi komitmen organisasional, yaitu komitmen afektif, 

komitmen kontinuitas, dan komitmen normatif. Penelitian juga mendukung teori dua 

faktor dengan adanya faktor ekstrinsik (gaji, insentif, lingkungan kerja) yang 

membuat responden terikat dengan organisasi. Adanya rasa keterikatan 

menyebabkan responden menyukai organisasi, betah sebagai pegawai untuk 

memenuhi kebutuhan, dan berat untuk bekerja ditempat lain. Keterikatan terhadap 

organisasi ini akan membuat responden berupaya sungguh-sungguh untuk 

mencapai target kinerja organisasi (teori goal setting). 

 

5.8.3 Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif terhadap Kinerja 

Organisasi 

Terjadinya hubungan yang positif dan signifikan antara sistem pengendalian 

dan kinerja dalam organisasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang 

ada di dalam organisasi memegang peranan penting dan berpengaruh terhadap 

capaian kinerja organisasi. Semakin tinggi efektivitas pengendalian intern akan 

berakibat pada peningkatan kinerja organsiasi. Hasil dalam penelitian ini konsisten 

dengan Smith dan Jones (2000), dan Fatmawati (2013) yang menyatakan bahwa 

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. 

Candreva (2006) dan Muskanan (2014) juga menyimpulkan hal yang sama bahwa 

untuk mencapai kinerja organisasi publik yang efektif dan efisien dalam kegiatannya 

(target kinerja), manajemen atas atau pimpinan organisasi harus menjalankan 

sistem pengendalian intern yang ketat. Murwanto (2012:179) juga menyatakan 
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bahwa pengendalian intern yang efektif akan mendukung manajemen instansi 

pemerintah. 

Hasil penelitian ini mendukung konsep sistem pengendalian intern 

menggunakan lima dimensi pengendalian intern yang diuraikan dalam PP No.60 

tahun 2008 dan COSO (2013) sebagai unsur-unsur dalam pengendalian. Unsur-

unsur ini saling terikat satu sama lain sebagai suatu kesatuan proses yang 

memberikan keyakinan tercapainya target capaian kinerja. Hal ini menunjukkan 

bahwa hasil penelitian mendukung teori agensi karena tercapainya target kinerja 

(teori goal setting) yang tertuang dalam kontrak kinerja merupakan perwujudan 

hubungan agen (eksekutif) dengan prinsipal (legislatif). Responden menyadari dan 

terbiasa dengan keberadaan sistem pengendalian ini dalam organisasi, serta 

berharap sistem ini mampu menjadi kontrol dan mengatasi berbagai permasalahan 

yang ada baik itu yang berasal dari pegawai, pimpinan maupun masalah proses 

bisnis organisasi.  

 

5.8.4 Peran Mediasi Penuh Sistem Pengendalian Intern pada Pengaruh 

Motivasi Layanan Publik terhadap Kinerja Organisasi 

Sistem pengendalian berperan penting dalam hubungan antara pegawai dan 

organisasi. Hal ini menandakan bahwa sistem pengendalian intern memediasi 

secara penuh dalam pengaruh motivasi layanan publik terhadap kinerja organisasi. 

Keberadaan sistem pengendalian intern memberikan keyakinan bahwa tujuan 

instansi akan tercapai (Baltaci dan Yilmaz, 2006) atau sesuai dengan target kinerja 

(teori goal setting) yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja organisasi (teori 

agensi). Pengendalian intern mampu memberi keyakinan lebih dengan menjalankan 

setiap unsur dalam pengendalian intern secara efektif (Karagiorgos et al., 2010; 

Fatmawati, 2013). Peran mediasi secara penuh sistem pengendalian intern dalam 

penelitian ini menurut Barron dan Kenny (1986) menunjukkan bahwa sistem 
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pengendalian intern menjadi faktor satu-satunya dan penentu atas motivasi layanan 

publik dan capaian kinerja organisasi. Sebagai variabel yang dipengaruhi faktor 

intrinsik (teori dua faktor) (Perry dan Wise, 1990), motivasi dapat dikendalikan oleh 

sistem pengendalian intern dengan menjaga kondisi psikologi (Carmichael, 1970) 

berupa kepekaan, kesadaran dan rasa tanggung jawab pegawai. Adanya motivasi 

layanan publik mempermudah organisasi dalam mencapai kinerja optimal 

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

Vandenabeele, 2008; Ritz, 2009). Tanpa adanya sistem pengendalian intern akan 

menghalangi pencapaian target kinerja (Fatmawati, 2013) dan tingkat motivasi 

layanan yang tinggi. Responden memandang unsur-unsur sistem pengendalian 

intern telah dijalankan seluruhnya sehingga target kinerja organisasi tercapai setiap 

tahunnya. Keberadaan sistem pengendalian juga menjadi sangat penting dan 

mampu meningkatkan motivasi dengan memberikan penghargaan non finansial, 

mendengarkan keluhan pegawai, dan membangun kerja sama tim. 

 

5.8.5 Peran Mediasi Sebagian Sistem Pengendalian Intern pada Pengaruh 

Komitmen Organisasi Pegawai terhadap Kinerja Organisasi 

Pada hubungan antara komitmen pegawai dan kinerja organisasi, sistem 

pengendalian intern mampu menjalankan peran mediasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa sistem pengendalian intern memediasi secara parsial dalam pengaruh 

komitmen organisasi pegawai terhadap kinerja organisasi. Penelitian Smith dan 

Jones (2000) menyatakan bahwa adanya pengendalian intern membuat berbagai 

kegiatan atau proses bisnis organisasi memiliki kepastian dijalankan dengan baik. 

Candreva (2006) juga menyimpulkan bahwa untuk mencapai kinerja organisasi 

publik (target kinerja), manajemen organisasi harus menjalankan sistem 

pengendalian intern yang ketat. Hasil penelitian Manurung et al., (2015) 

menunjukkan bahwa komitmen pegawai yang tinggi harus disertai dengan 
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efektivitas sistem pengendalian intern yang juga tinggi juga untuk mencapai kinerja 

organisasi yang diharapkan. 

Peran mediasi secara parsial dalam penelitian ini menurut Barron dan Kenny 

(1986) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern bukan satu-satunya 

pemediasi dalam hubungan komitmen organisasi pegawai terhadap capaian kinerja 

organisasi, terdapat faktor pemediasi lain yang ikut berpengaruh. Komitmen yang 

banyak dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik (teori dua faktor) (Allen dan Meyer, 1990) 

dapat memberikan keberhasilan bagi kinerja organisasi dengan pegawai yang 

memiliki keterikatan emosional (Camilleri dan Van der Heijden, 2007) pada 

organisasi. Muskanan (2014) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa kekuatan 

komitmen yang didukung sistem pengendalian memberikan keyakinan 

terlaksananya setiap kegiatan organisasi dan terpenuhinya hak dan kewajibannya 

pegawai dengan baik. Responden merasa bahwa komitmen pegawai dalam 

organisasi berada pada tingkat yang tinggi sehingga target kinerja organisasi yang 

tertuang dalam kontrak kinerja selalu tercapai. Responden juga merasa bahwa 

komitmen tergantung pula pada kebijakan pemerintah pusat terhadap kesejahteraan 

pegawai sehingga pimpinan organisasi pada tingkat atas wajib memberikan 

perhatian demi capaian kinerja. Responden memandang sistem pengendalian intern 

dalam organisasi berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan komitmen dengan 

mengelola risiko, memastikan kode etik dipatuhi semua pegawai tanpa terkecuali, 

melakukan evaluasi kinerja pegawai dan memastikan pegawai mendapatkan 

haknya. 
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