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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. RERANGKA TEORI 

1. Teori Keagenan (Theory Agency) 

Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan 

principal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik 

dikarenakan manajer organisasi cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, 

hal ini mengakibatkan kecenderungan manajer untuk menfokuskan pada 

proyek organisasi yang menghasilkan keuntungan yang tinggi dalam 

jangka pendek ataupun panjang daripada mensejahterakan masyarakat  

memalui peningkatan pelayanannya di rumah sakit (Azizah,2012). Dalam 

kinerja manajerial berdasarkan pada teori agensi yaitu teori agensi dapat 

menjelaskan hubungan pegawai dengan kinerja sebagai agen secara moral 

untuk mengoptimalkan pelayanan organisasi. Sehubungan dengan hal 

tersebut adapun dua kepentingan yang memang berbeda didalam 

organisasi dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai 

kemakmuran yang dikehendaki, sehingga munculah informasi antara 

manajemen dengan direktur yang mampu memberikan atau melakukan 

manajemen laba dalam rangka menyesatkan direktur tentang kinerja 

ekonomi di organisasi.  
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan keberhasilan 

kinerja manajerial suatu organisasi apabila direktur maupun pegawainya 

melakukan pekerjaannya secara maksimal dan tidak mengutamakan 

keuntungan saja. 

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Dalam PP No. 66 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian 

Intern yaitu proses integral pada kegiatan dan perilaku yang dilaksanakan 

secara terus-menerus yang dilakukan oleh pemimpin dan semua pegawai 

guna memberikan kepercayaan memadai atas pencapaian tujuan organisasi 

melalui kegiatan yang memang efektif dan efesien.  

Sedangkan definisi Sistem Pengendalian Intern yang dikemukakan 

oleh Committe of Sponsoring Oraganizations of the Tradeway Commision 

(COSO), bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dapat 

mempengaruhi dalam memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa 

tujuan organisasi dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, 

penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, kepatuhan terhadap 

undang-undang dan peraturan yang berlaku. 

Sistem pengendalian intern itu sendiri menurut (Mulyadi,2010) 

bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian 

intern seperti struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang gunanya 

untuk mengkoordinasikan dalam menjaga kekayaan suatu organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi 

dan dilaksanakannya kebijaksanaan manajemen organisasi. 
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Menurut (Mulyadi,2010) juga dalam menciptakan sistem pengendalian 

intern yang baik untuk organisasi melalui empat unsur pokok yang harus 

dipenuhi sebagai berikut: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab 

fungsional secara tegas. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan. 

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 

unit organisasi. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya 

Sistem pengendalian intern yang memadai bagi organisasi 

mempunyai persyaratan yang berbeda-beda, tergantung dari 

sifat serta keadaan masing-masing organisasi.  

Indikator dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut 

(Afrida,2013) sebagai berikut: 

a. Lingkungan pengendalian 

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi 

Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. 

Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah 

dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara 

keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat 

menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian 

intern dan manajemen yang sehat. 
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Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui 

Penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap 

kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan 

struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, 

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, 

penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 

pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat 

pengawasan intern pemerintah yang efektif dan hubungan 

kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 

b. Kegiatan pengendalian 

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan 

untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan 

kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan 

mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini 

menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib 

menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan 

ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi 

Pemerintah yang bersangkutan. 

c. Informasi dan Komunikasi 

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 

Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau 
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informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan umpan balik. Dalam hal ini pimpinan Instansi 

Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang 

tepat. 

d. Pemantauan 

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah 

untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada 

suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang 

diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu 

dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. 

Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian 

serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan. 

Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius 

terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan 

perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak 

dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang 

buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar 

kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai 

perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko 

dan tanggung jawab rnasing-masing. Dalam menerapkan unsur 
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Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap pimpinan 

Instansi Pemerintah bertanggung jawab untuk 

mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk 

menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk 

memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi 

bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. 

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan 

SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari 

kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan 

penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi 

Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern 

ini mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber 

daya manusia, kode etik, standar audit,  pelaporan, dan 

telaahan sejawat. Sedangkan Pembinaan penyelenggaraan 

SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, 

sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan 

konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat 

pengawasan intern pemerintah (APIP) pada setiap instansi 

Pemerintahan. 
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3. Budaya Organisasi 

Budaya Organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai organisasi 

yang dipercaya oleh anggota organisasi, yang dapat mempengaruhi cara 

kerja dan perilaku para anggota organisasi. Dalam kalangan masyarakat, 

budaya organisasi mempengaruhi nilai-nilai ataupun etika individu, 

perilaku-perilaku, asumsi-asumsi dan harapann-harapan individu. 

Perpaduan antara budaya organisasi dan budaya masyarakat mampu 

menghasilkan dinamika didalam suatu organisasi. 

Sebagai mahkluk sosial, pegawai tidak lepas dari dari berbagai nilai 

dan norma yang berlaku didalam organisasi. Budaya organisasi mampu 

mempengaruhi cara pegawai dalam berperilaku, cara menggambarkan 

pekerjaan dan cara bekerja dengan pegawai lainnya. Dalam setiap 

organisasi pasti mengharapkan budaya organisasi yang baik, karena 

baiknya budaya organisasi dapat menghubungkan  berhasil tidaknya 

organisasi dalam mencapai suatu tujuannya. Budaya organisasi yang 

positif akan memicu organisasi ke arah yang lebih baik, begitu juga 

sebaliknya apabila budaya organisasi yang negatif akan memicu juga 

organisasi ke arah yang lebih buruk (Kurniawan,2013). 

Jadi budaya organisasi yang memang serius dikelola sebagai alat 

manajemen akan berpengaruh dan menjadi suatu pendorong bagi 

karyawan guna berperilaku positif, dedikatif, dan produktif. Nilai-nilai 

budaya itu tidak terlihat, tetapi merupakan kekuatan yang mendorong 

perilaku untuk dapat menghasilkan efektivitas kinerja (Sutrisno,2014). 
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Fungsi Budaya Organisasi  

a. Perasaan Identitas dan Menambah Komitmen Organisasi 

b. Alat pengorganisasian anggota  

c. Menguatkan nila-nilai dalam organisasi  

d. Mekanisme kontrol perilaku  

e. Mendorong dan meningkatkan kinerja ekonomi baik dalam jangka 

pendek dan panjang.  

f. Penentu arah organisasi mana yang boleh dan yang tidak boleh. 

Indikator dalam Budaya Organisasi ini berdasarkan karakteristisnya 

menurut (Irianto,2014) sebagai berikut: 

a. Inisiatif Individual 

Berbicara tentang seberapa jauh inisiatif seseorang dikehendaki dalam 

organisasi yang menjadi wadahnya. Inisiatif individual ini meliputi 

derajat tanggung jawab, kebebasan, dan independensi dari masing-

masing anggota organisasi. Yaitu seberapa besar seseorang diber 

wewenang dalam menjalankan tugasnya, seberapa berat tanggung 

jawab yang harus dipikul sesuai dengan kewenangannya, dan seberapa 

luas kebebasan dalam mengambil keputusan. 

b. Toleransi 

Artinya adalah seberapa jauh sumber daya manusia didorong untuk 

lebih agresif, inovatif, dan mempunyai kemauan menghadapi resiko di 

dalam pekerjaannya. 
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c. Pengarahan 

Artinya adalah kejelasan organisasi dalam mementukan objektif dan 

harapan terhadap sumberdaya manusia terhadap hasil kerja yang 

dilakukan. Harapan dapat dituangkan dalam bentuk kuantitas, kuatilas, 

dan waktu penyelesaiannya. 

d. Integrasi 

Yang dimaksud dengan integrasi di sini adalah bagaimana unit-unit di 

dalam organisasi didorong untuk melakukan kegiatannya dalam suatu 

koordinasi yang baik. Yaitu seberapa jauh keterkaitan dan kerjasama 

ditekankan dalam pelaksanaan tugas. Serta seberapa dalam 

interdepensi antar sumber daya manusia ditanamkan 

e. Kontrol 

Pengawasan ini meliputi peraturan-peraturan dan supervisi langsung 

yang digunakan oleh pihak manajemen organisasi untuk melihat 

secara keseluruhan dari perilaku anggota organisasi. 

4. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi dipandang sebagai suatu orientasi nilai 

terhadap organisasi yang menunjukkan individu akan sangat memikirkan 

dan mengutamakan pekerjaan dan organisasinya. Individu akan berusaha 

memberikan segala usaha yang dimilikinya guna membantu organisasi 

mencapai tujuan tertentu. 

(Robbins dan Timothy,2008) mendefinisikan Komitmen orgnaisasi 

sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi 
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tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan 

keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi, keterlibatan pekerjaan yang 

tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu, 

sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memilhak 

organisasi yang merekrut individu tersebut. 

Dalam mencapai keberhasilan pengelolaan organisasi sangatlah 

ditentukan oleh keberhasilan dalam mengelola SDM. Tinggi rendahnya 

komitmen karyawan terhadap organisasi, sangat menentukan kinerja yang 

akan dicapai oleh organisasi. Dalam dunia kerja komitmen karyawan 

memiliki pengaruh yang memang sangat penting, bahkan ada beberapa 

organisasi yang mampu memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu 

syarat untuk memegang jabatan/posisi yang ditawarkan dalam iklan 

lowongan kerja. Namun, tidak jarang pegawai masih belum memahami 

arti komitmen sesungguhnya. Padahal pemahaman itu sangat penting bagi 

organisasi agar dapat tercipta kondisi kerja yang kondusif, sehingga 

organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya komitmen organisasi 

merupakan suatu proses dalam diri individu untuk mengidentifikasikan 

dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan dan tujuan-tujuan organisasi yang 

bukan hanya sebagai kesetiaan yang pasif terhadap organisasi, sehingga 

komitmen menyiratkan hubungan pegawai dan organisai secara aktif (Wati 

et al,2010). 
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Indikator dalam komitmen organisasi berdasarkan tiga bentuk komitmen 

organisasi menurut (Tobing, 2012) yaitu: 

a. Affective commitment (Komitmen Afektif), yang berkaitan dengan 

adanya keinginan untuk terikat pada organisasi. Individu menetap 

dalam organisasi karena keinginan sendiri. Kunci dari komitmen ini 

yaitu (want to). 

b. Continuance commitment (Komitmen Kontinuan), adalah suatu 

komitmen yang didasarkan akan kebutuhan rasional. Dengan kata lain, 

komitmen ini terbentuk atas dasar untung rugi, dipertimbangkan atas 

apa yang harus dikorbankan bila akan menetap pada suatu organisasi. 

Kunci dari komitmen ini yaitu kebutuhan untuk bertahan (need to) 

c. Normative Commitment (Komitmen Normatif), adalah komitmen yang 

didasarkan pada norma yang ada dalam diri karyawan, berisi 

keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi. Ia 

merasa harus bertahan karena loyalitas. Kunci dari komitmen ini yaitu 

kewajiban untuk bertahan dalam organisasi (ought to). 

5. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance 

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa organisasi tidak cukup 

hanya memastikan bahwa proses pengelolaan organisasi berjalan dengan 

efisien. Diperlukan instrumen baru, yaitu Good Corporate Governance 

untuk memastikan bahwa organisasi berjalan dengan baik atau tidak. Ada 

dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu, pertama, pentingnya hak 

pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan 
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tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban organisasi 

untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, 

dan transparan terhadap semua informasi kinerja organisasi, kepemilikan, 

dan stakeholder (H. Heriyanto dan Dodik,2009). 

Good corporate  governance dijelaskan sebagai tata kelola yang 

baik pada suatu organisasi yang berpedoman pada etika profesional dalam 

berusaha/berkarya. Good corporate governance juga merupakan wujud 

dari penerimaan akan pentingnya suatu tata kelola yang baik untuk 

mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan 

pelayanan publik. Melaksanakan good corporate governance yang baik 

tentu kinerja suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

tujuan dari suatu organisasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika 

pelaksanaan good corporate governance ditingkatkan maka secara tidak 

langsung akan mampu meningkatkan kinerja organisasi (Mulyawan, 2009) 

dalam (Azlina dan Amelia,2014). 

Governance itu sendiri yaitu suatu mekanisme pengelolaan sumber 

daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan 

sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi tersebut 

mengasumsikan banyak faktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat 

dominan yang menentukan gerak faktor lain.  

(Kharista,2016) mengemukakan dalam Forum for Corporate Governance 

di Indonesia (2003) menyatakan bahwa keuntungan tata kelola organisasi 

sebagai berikut: 
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a. Meningkatkan kinerja organisasi melalui terciptanya proses 

pengambilan keputusan memproses lebih baik, termasuk 

efisiensi operasional organisasi dan sebagai upaya untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

b. Menyederhanakan dalam memperoleh dana pembiayaan yang 

lebih untuk meningkatkan nilai organisasi. 

c. Mengurangi ekonomi biaya tinggi terutama di tingkat 

organisasi pemerintah. 

Indikator dalam Good Corporate Governance berdasarkan prinsip-

prinsipnya menurut (Amelia et al,2014) sebagai berikut : 

a. Transparancy (Keterbukaan) 

Keterbukaan adalah keterbukaan dalam melakukan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengembangkan informasi materiil dan relevan mengenai 

organisasi. 

b. Independency (Kemandirian) 

Kemandirian adalah suatu keadaan yang memang organisasi 

mengelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh dari pihak manapun yang memang tidak sesuai 

dengan peraturan UUD yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang baik. 
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c. Accountability (Akuntabilitas) 

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan 

organisasi terlaksana secara efektif. 

d. Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan 

organisasi terhadap peraturan UUD yang telah berlaku dan 

prinsip-prinsip korporasi yang baik. 

e. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran) 

Kewajaran adalah keadlian dan kesetaraan di dalam memenuhi 

hak-hak pegawai maupun masyarakat yang muncul 

berdasarkan perjanjian dan peraturan UUD yang berlaku. 

6. Kinerja Manajerial 

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, kinerja adalah keluaran/hasil 

dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitaas dan kualitas yang terukur. 

Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dapat diketahui bila mana 

seluruh aktivitas tersebut dapat diukur. 

Kinerja manajerial sendiri merupakan kondisi yang harus diketahui 

dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat 

pencapaian hasil suatu badan usaha yang sedang dijalankan 

(Priambodo,2015). 
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Menurut (Afrida,2013) yang dimaksud dengan kinerja manajerial adalah 

kinerja para individu anggota organisasi dalam manajerial yang meliputi:  

a. Perencanaan  

Penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk 

selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi 

waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan 

untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, 

kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga 

terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. 

b. Investigasi  

Kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan 

dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, 

pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya 

pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah 

dilakukan. Pengkoordinasian merupakan proses jalinan 

kerjasama dengan bagian-bagian lain dalam organisasi melalui 

tukar-menukar informasi yang dikaitkan dengan penyesuaian 

program-program kerja. 

c. Perkoordinasian 

Menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi 

dengan orang-orang dalam unit organisasi lainya, guna dapat 

berhubungan dan menyesuaikan program yang akan 

dijalankan. 
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d. Evaluasi 

Penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang 

telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan 

hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil 

keputusan yang diperlukan. 

e. Pengawasan 

Penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan serta 

diselenggarakannya pengawasan pada pelaporan keuangan. 

f. Pemilihan Staf 

Merekruitmen pegawai-pegawai yang memang berkemampuan 

tinggi untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan 

kemampuan individual pegawai. 

g. Perwakilan 

Dari setiap pegawai diharapkan mampu mewakili dalam setiap 

kegiatan yang berhubungan dengan kinerjanya agar dapat 

membantu peningkatan kinerja pada organisasi 

h. Negoisasi 

Usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, 

penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa. 

Pengukuran kinerja manajerial merupakan suatu proses yang harus 

dilakukan dalam pengendalian manajemen. Pengukuran tersebut 

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid tentang 

perilaku dan kinerja anggota organisasi. 



32 
 

B. Perumusan Hipotesis 

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kinerja Manajerial 

Rumah Sakit  

Dalam Sistem Pengendalian Intern itu sendiri berperan sebagai 

pemberi jaminan atas pencapaian tujuan suatu organisasi melalui efesiensi, 

efektivitas, penyajian laporan yang akurat dan dapat dipercaya serta 

kepatuhan pada undang-undang dan aturan.  

(Nasir dan Oktari,2013) menjelaskan juga bahwa pelaksanaan 

pengendalian dapat efektif apabila ada komitmen diantara pihak-pihak 

yang tekait dalam organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok. 

Hal ini dimaksudkan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. 

Sehingga jika manajemen telah dapat melakukan pengendalian intern 

dengan baik, maka dengan sendirinya akan memberikan jaminan kepada 

manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasinya. Dan jika 

tujuan dan sasaran organisasi sudah dicapai, maka secara tidak langsung 

akan meningkatkan kinerja manajer itu sendiri. 

Didukung pula oleh hasil penelitian dari (Azlina dan Amelia,2014) 

menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap 

kinerja pemerintah daerah. Oleh sebab itu semakin baik dan efektif 

pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga 

akan semakin baik. 

Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa Pengendalian Intern 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah 
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(Nasir dan Oktari,2013). Pendapat lain juga mengemukakan bahwa 

penerapan Sistem Pengendalian Intern pemerintah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, jadi ketika pelaporan 

keuangan baik kualitasnya maka kinerja organisasi juga akan baik (Afiah 

dan Azwari,2015). Secara konsisten dari hasil penelitian (Priambodo,2015) 

juga menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajer unit pada rumah sakit dan hasil penelitian (Afrida,2013) 

memberikan hasil yang sama bahwa sistem pengendalian intern 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Dengan 

demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

 H1  :  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif  

terhadap Kinerja Manajerial Rumah Sakit 

2. Budaya Organisasi dan Kinerja Manajerial Rumah Sakit 

Budaya organisasi mempunyai peran penting dalam peningkatan 

kinerja suatu organisasi. Dengan adanya budaya organisasi akan lebih 

memudahkan pegawai menyesuaikan diri dilingkungan pekerjaannya. 

Budaya organisasi juga merupakan pola pemikiran, perasaan dan tindakan 

dari suatu kelompok sosial yang membedakan dengan kelompok sosial 

yang lain dan sebab itu kinerja karyawan itu sendiri tergantung dari 

seberapa besarnya tingkat pemahaman seorang pegawai dalam 

menjalankan pekerjaannya.  

Oleh karena itu budaya organisasi yang mampu dikelola sebagai alat 

manajemen akan berpengaruh dan menjadi pendorong bagi pegawai untuk 
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berperilaku positif, dedikatif, dan produktif. Nilai-nilai budaya itu tidak 

terlihat, tetapi itu adalah merupakan kunci untuk mendorong perilaku 

sehingga dapat menghasilkan efektifitas kinerja. 

Didukung juga oleh penelitian (Sutrisno,2014) budaya organisasi 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai. Lain lagi dalam penelitian 

(Abdullah dan Arisanti,2010) menyatakan bahwa budaya organisasi 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kinerja organisasi melalui 

akuntabilitas publik sebagai variabel intervening, tetapi dalam 

penelitiannya jika secara langsung budaya organisasi memang tidak 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial dalam suatu organisasi.  

Penelitian sebelumnya juga memperoleh hasil dimana semakin baik 

budaya organisasi maka semakin baik pula kinerja organisasi publik.Hal 

ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan budaya 

organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi 

publik (Kurniawan,2013). Secara konsisten hasil penelitian (Irianto,2014) 

menjelaskan hasil yang sama bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial suatu organisasi dan penelitian sebelumnya 

menjelaskan secara signifikan pula bahwa Budaya Organisasi memang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Lumepow 

dan Rumokoy, 2015).  

Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2  : Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial  

Rumah Sakit 
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3. Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial Rumah Sakit 

Komitmen organisasi akan tercipta apabila adanya tanggung jawab 

yang besar dari anggota organisasi terhadap pekerjaan yang diberikan 

padanya. Oleh sebab itukomitmen organisasi dapat menimbulkan rasa ikut 

memiliki (sense of belonging) bagi pegawai terhadap organisasi tersebut. 

Maka apabila pegawai memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka 

akan memiliki rasa perhatian yang tinggi pada organisasi. 

Hal itu didukung oleh penelitian (Prasetyono dan Kompyurini,2007) 

menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

dalam kategori yang lemahdan signifikan terhadap kinerja RSD, ini 

menjelaskan bahwa komitmen organisasi rumah sakit di Jawa Timur 

memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja rumah sakit yang 

belum optimal. 

Secara konsisten dalam penelitian (Abdullah dan Arisanti,2010) 

menjelaskan apabila komitmen organisasi berpengaruh lemah dan tidak 

signifikan terhadap kinerja suatu instansi. Lain lagi dengan  hasil 

penelitian dari (Kurniawan,2013) menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Organisasi 

Publik,  jadi diantara komitmen organisasi dengan kinerja mempunyai 

pengaruh yang positif, dimana kinerja yang baik pastinya mempunyai 

komitmen yang kuat. Ada juga penelitian yang dikemukakan oleh 

(Luntungan dan Rumokoy,2016) bahwa ketika komitmen organisasi itu 

meningkat maka pergantian karyawan akan menurun, itu artinya ketika 
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pergantian karyawan menurun kinerja organisasi akan bagus karena tidak 

perlu mengganti karyawannya secara terus-menerus atau bersamaan, dan 

menutup kemungkinan kecil akan kehilangan karyawan berkualitas di 

organisasi. 

Komitmen organisasi yang buruk tidak menghasilkan kinerja yang 

tinggi juga. Jadi, apabila semakin tinggi  komitmen organisasi semakin 

tinggi juga kinerja yang dicapai organisasi. Secara konsisten pada 

penelitian (Tobing,2009) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian 

komitmen organisasi memberikan banyak pengaruh terhadap seorang 

pegawai dalam kinerjanya. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H3 : Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Manajerial Rumah Sakit 

4. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dan Kinerja 

Manajerial Rumah Sakit 

Good Corporate Governance sendiri berperan untuk mewujudkan 

tata kelola yang baik guna untuk mengatur hubungan, fungsi dan 

kepentingan berbagai pihak dalam urusan pelayanan publik. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan bahwa semakin baik prinsip GCG itu diterapkan 

oleh para instansi atau organisasi maka kinerja manajer pun akan semakin 

baik dan begitu pula sebaliknya semakin buruk prinsip-prinsip GCG yang 
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diterapkan oleh para manajer, maka semakin rendah pula kinerja para 

manajer tersebut. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan (Amelia et al,2014) 

juga mendukung bahwa Good Corporate Governance berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan. 

Jadi dalam pemerintah daerah kabupaten pelalawan dilaksanakan dengan 

baik, sehingga kinerja pemerintahnya pun juga akan semakinbaik. Selain 

itu dalam penelitian (Watiet al,2010) menunjukkan bahwa pemahaman 

Good Corporate Governance mempengaruhi kinerja audit Pemerintah 

Daerah. Dalam penelitian (Nofianti dan Suseno,2014) juga 

mengemukakan ketika penerapan Good Corporate Governance 

dilaksanakan dengan baik maka akuntabilitas kinerja akan baik pula. 

Hasil penelitian lain juga secara konsisten menunjukkan bahwa 

pelaksanaan Good Corporate Governance berpengaruh positif 

dansignifikan terhadap kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng 

(Supriadiet al,2014). Ada juga penjelasan bahwa ketika Good Corporate 

Governance mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya maka itu akan 

berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan (Norwani et al,2011). 

Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4  : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance berpengaruh positif 

terhadap Kinerja Manajerial Rumah Sakit 
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C. Model Penelitian 

Model penelitian atau kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 
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