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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Stewardship 

Teori stewardship menjelaskan bahwa situasi manajemen tidaklah termotivasi 

oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan untuk kepentingan organisasi 

(Donaldson dan Davis, 1991). Teori tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan 

yang kuat berkaitan dengan kepuasan pemilik dan terwujudnya kesuksesan 

organisasi. Dalam organisasi sektor publik, steward diperankan oleh pemerintah 

yang memiliki fungsi yaitu mengelola sumber daya dan masyarakat yaitu selaku 

principal sebagi pemilik dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah. Dengan 

demikian, terjadi kesepakatan di antara dua belah pihak yaitu pemerintah sebagai 

steward dan masyarakat sebagai principal yang berdasar kepada kepercayaan dan 

dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan tujuan dari organisasi.  

Organisasi pada sektor publik mempunyai arah, tujuan, maupun sasaran untuk 

memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan publik dan juga dapat 

mempertanggungjawabkan atas kepercayaan yang diberikan kepada publik maupun 

organisasi (Pratolo dan Jatmiko, 2017). Oleh karena itu pemerintah daerah selaku 

steward akan menjalankan fungsinya pengelolaan sumber daya dan berusaha secara 

maksimal dalam menjalankan pemerintahan yaitu dengan memberikan pelayanan 

yang baik dan dapat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik). 

Hal ini bertujuan agar tercapainya tujuan dari pemerintah yaitu untuk meningkatkan 
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kesejahteraan rakyat, jika tujuan ini tercapai maka rakyat selaku pemilik akan merasa 

puas dengan kinerja pemerintah karena kinerjanya baik. 

Dalam teori stewardship, steward yang merupakan pemerintah akan 

berperilaku kolektif atau berkelompok. Hal tersebut dikarenakan steward berusaha 

untuk mencapai tujuan organisasi (Davis et al., 1997). Teori stewardship ini 

mengasumsikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara keberhasilan suatu 

organisasi dengan kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Demi 

tercapainya keberhasilan suatu organisasi maka seorang steward akan melindungi 

dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya melalui kinerja dari organisasi 

sehingga fungsi dalam pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara maksimal 

(Kaihatu, 2006). Pemerintah selaku steward berusaha untuk terus-menerus 

meningkatkan kinerjanya dengan sebaik mungkin untuk tercapainya sasaran 

organisasi demi terwujudnya good governance dan mengedepankan urusan 

organisasi dan publik dibandingkan urusan pribadi (Jefri, 2018). 

Konsep dalam teori ini adalah konsep kepercayaan pada pihak yang diberikan 

wewenang sehingga pemerintah (steward) dalam suatu organisasi dicerminkan 

sebagai good steward (Bernstein et al., 2016). Teori stewardship dapat dilihat dari 

dua cara, yaitu steward akan bertindak demi kepentingan principal dan steward 

mempunyai kesamaan kepentingan dalam menjalankan organisasi (Puyvelde et al., 

2012). Dengan demikian, teori yang sesuai untuk menelaah berbagai kasus pada 

organisasi sektor publik adalah teori stewardship. Dengan teori ini dimungkinkan 

dapat diupayakan dilakukan berbagai cara menghindari konflik kepentingan antara 

pemerintah (steward) dan masyarakat (principal). Apabila kepentingan antara 
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steward dan principal tidak sama, steward tetap akan menjunjung tinggi nilai 

kebersamaan. 

Sebagai steward, pemerintah merasa perlu untuk selalu mengedepankan 

kepentingan publik karena hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban 

(Hernandez, 2008). Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah tersebut 

tidak didasarkan atas paksaan dari pihak yang berkepentingan, akan tetapi 

merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan selaku steward dan sebagai bentuk 

pelayanan yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan (Haliah, 2015). 

Penerapannya terhadap penelitian ini ialah pemerintah daerah selaku steward 

(pengurus) diharapkan dapat bertindak sebaik mungkin terhadap kepentingan publik 

sehingga dapat tercapainya kinerja pemerintah daerah yang baik. Selain itu, teori 

stewardship juga dapat menjelaskan tentang keberadaan pemerintah daerah sebagai 

lembaga yang dipercayakan dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta mampu 

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang telah diamanahkan. Dengan 

demikian, tujuan dari dibentuknya organisasi akan terpenuhi. 

2. Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory) 

Latham dan Locke (2006) menjelaskan bahwa goal setting theory merupakan 

salah satu bagian dari teori motivasi menjelaskan bahwa seseorang akan bergerak 

jika memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Sehingga, goal setting theory ini 

didasarkan adanya bukti yang memiliki asumsi bahwa sasaran (ide untuk masa yang 

akan datang atau kondisi yang diharapkan) merupakan hal penting yang diperlukan 

dalam bertindak. Teori penetapan tujuan yaitu suatu model yang ditanamkan dalam 

individu yang digunakan untuk mendorong seseorang untuk memiliki tujuan, 



21 
 

 

memilih tujuan, dan tujuan tersebut menjadi motivasi guna mencapai tujuan-tujuan 

tersebut (Birnberg et al., 2006). Berdasarkan teori ini, salah satu perilaku yang 

menjadi karakteristik seseorang yang memiliki tujuan yaitu bahwa perilaku tersebut 

akan terus berlangsung hingga selesai dan tercapainya suatu tindakan yang telah 

dimulai karena ia terus mendesak sampai tujuan tercapai. 

Proses penetapan tujuan (goal setting) dapat dilakukan berdasarkan prakarsa 

sendiri atau diwajibkan oleh organisasi sebagai satu kebijakan (Wangmuba, 2009). 

Jika dalam diri seseorang mempunyai komitmen dalam pencapaian tujuan tertentu 

maka komitmen yang telah ditanamkan dalam diri seseorang tersebut akan 

mempengaruhi tindakannya, serta akan mempengaruhi kinerja yang dicapainya 

(Akbar dan Irwandi, 2014). Dengan demikian, keterlibatan dari pegawai 

mempengaruhi harapan atas outcome yang akan diterima dan dapat membentuk sikap 

atau perilaku dari pegawai tersebut.  Keterlibatan dari pegawai tersebut juga akan 

mendorong organisasi dalam mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai, 

menerimanya dengan komitmen yang kuat, dan bekerja semaksimal mungkin agar 

tujuan dapat tercapai hingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pegawai 

tersebut (Chong dan Chong, 2002). 

Konsep dasar dari teori penetapan tujuan ini adalah seseorang yang dapat 

memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi terhadapnya akan mempengaruhi 

perilaku dalam melaksanakan kerjanya. Teori ini juga menyatakan bahwa tindakan 

yang akan diambil individu akan diatur oleh ide yang dipikirkan dan niat dari 

seseorang apabila telah memiliki sasaran (Latham, 2004). Menurut Wentzel (2002) 

sasaran merupakan tingkat kerja yang dilakukan oleh individu untuk mencapai 
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tujuannya (Wentzel, 2002). Berdasarkan uraian di atas maka untuk mencapai kinerja 

yang optimal dibutuhkan adanya kesesuaian antara tujuan individu dan organisasi. 

Dengan menggunakan pendekatan teori penetapan tujuan, kinerja pemerintah daerah 

yang semakin baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik diidentifikasi sebagai 

tujuannya. Sedangkan variabel sistem pengendalian intern dan ketaatan pada 

peraturan perundangan sebagai faktor penentunya. Semakin tinggi faktor penentu 

tersebut maka akan semakin tinggi pula kemungkinan pencapain tujuannya. Selain 

itu, variabel komitmen organisasi ditetapkan sebagai penguat pengaruh faktor 

penentu terhadap pencapaian tujuannya. 

3. Kinerja Pemerintah Daerah 

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) 

pemerintah daerah adalah penyelenggara dari segala urusan pemerintahan daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuannya dengan diterapkannya prinsip otonomi yang seluas-luasnya. 

Sedangkan kinerja merupakan sebagai suatu pelaksanaan 

kegiatan/program/kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan dan gambaran dari 

seberapa tingkat pencapaian yang dihasilkan dari pelaksanaan tersebut guna 

terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah yang telah tertuang di dalam 

dokumen perencanaan daerah (Pratolo dan Jatmiko, 2017). Dengan demikian, kinerja 

pemerintah daerah adalah parameter dari tingkat prestasi yang mampu diraih oleh 

organisasi dalam pemerintahan dan merupakan cerminan dari tercapainya tujuan dan 

sasaran organisasi tersebut. 
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Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat maka 

kinerja dari pemerintah daerah haruslah diinformasikan kepada masyarakat. Hal 

tersebut karena bertujuan untuk selanjutnya dikaitkan dengan sasaran, tujuan, misi, 

dan visi dari organisasi maupun untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari 

kebijakan yang berhubungan dengan operasional pemerintahan daerah sebagai 

langkah yang telah diambil guna terwujudnya keberhasilan organisasi (Lestari, 

2016). Melalui informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat tersebut maka 

pemerintah dapat mengambil tindakan koreksi dimana merupakan hal yang perlu 

dilakukan atas suatu kebijakan apabila tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi, 

menetapkan kegiatan utama, dan dapat juga dijadikan sebagai bahan perencanaan, 

menentukan tingkat pencapaian, serta dasar pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. Hasnani (2016) menyatakan bahwa kinerja dapat dilihat dari perencanaan, 

investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan 

perwakilan, serta kinerja secara menyeluruh. 

4. Sistem Pengendalian Intern 

Committe of Sponsoring Oraganizations of the Tradeway Commision 

(COSO) mengemukakan definisi dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) yaitu suatu 

prosedur dimana dipengaruhi guna memberikan suatu jaminan yang ditujukan 

membantu meyakinkan bahwa sasaran dan tujuan dari organisasi mampu dicapai 

melalui pengoperasian yang dilakukan secara efisien dan efektif, penyajian laporan 

keuangan perusahaan yang dijamin keandalannya, serta ketaatan terhadap ketentuan 

yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPI merupakan 

suatu sistem integral yang dilakukan oleh pimpinan serta seluruh pegawai melalui 
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tindakan dan kegiatan secara terus menerus guna memberikan keyakinan bahwa 

tujuan organisasi akan tercapai melalui kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan 

efisien, pelaporan keuanagan yang andal, pengamanan aset negara, serta ketaatan 

terhadap atauran yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka 

unsur dari sistem pengendalian intern mengacu pada sistem yang telah diterapkan di 

lingkungan pemerintah beragai negara.  

Dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan sistem 

pengendalian yang harus diterapkan dalam lingkungan Organsasi Perangkat Daerah 

(OPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat menghindar adanya 

kecurangan dalam penyusunannya yang pada akhirnya kinerja suatu pemerintah 

daerah akan meningkat. Berkenaan dengan komponen atau unsur pengendalian intern 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terdiri atas unsur: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian meliputi tindakan serta kebijakan yang dapat 

menggambarkan tindakan secara keseluruhan dari manajemen puncak 

mengenai pengedalian internal. 

b. Penilaian Resiko 

Pengendalian internal mampu melakukan atau memberikan penilaian atas 

resiko yang ada bagi organisasi yang berasal baik dari dalam ataupun luar 

organisasi. 

c. Kegiatan Pengendalian 

Merupakan sikap untuk memastikan bahwa perilaku yang dibutuhkan guna 

mengatasi resiko dalam pencapaian sasaran organisasi telah dilakukan. 
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d. Informasi dan Komunikasi 

Merupakan sistem informasi dan komunikasi yang digunakan untuk 

pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan atas suatu transaksi guna menjaga 

akuntabilitas aktiva yang terkait. 

e. Pemantauan Pengendalian Internal 

Merupakan kegiatan lanjutan yang bertujuan untuk menentukan apakah 

pengendalian telah berjalan dan diperbaharui sesuai kondisi yang terjadi. 

5. Ketaatan pada Peraturan Perundangan 

Secara teoritis, ketaatan pada aturan yang berlaku merupakan suatu 

kewajiban. Sebab, apabila dalam pembuatan atau penyusunan laporan keuangan 

tanpa menaati aturan dan ketentuan yang berlaku maka situasi tersebut dapat 

dinyatakan sebagai kegagalan dalam penyusunannya yang pada akhirnya akan timbul 

kecenderungan untu melakukan pelanggaran dan perilaku tidak etis lainnya sehingga 

auditor tidak dapat atau sulit untuk menelusurinya (Nurina dan Yahya, 2016). 

Kataatan pada aturan perundangan terutama bidang akuntansi dipandang merupakan 

suatau tingkatan kesesuaian prosedur dalam melaksanakan pengelolaan dari aset 

organisasi, pelaksanaan sistem akuntansi, dan laporan keuangan yang disajikan 

bersama dengan bukti pendukungnya berdasarkan aturan yang sebelumnya telah 

ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) yang tercantum dalam PP RI Nomor 24/2005. 

Dinyatakan aturan perudangan terutama pada bidang akuntansi telah ditaati 

apabila persyaratan dipenuhi, yaitu mulai dari pengungkapan, penyajian informasi 

bagi publik yang dinilai bermanfaat, onjektifitas, kehati-hatian, serta terdapat 
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konsistensi dalam penyajiannya (Razi, 2017). Dengan demikian, ketaatan pada 

peraturan perundangan merupakan kemauan sikap atau tindakan untuk mengikuti 

segala ketentuan dan peraturan dimana telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. 

Sikap yang menunjukkan kemauan dalam mematuhi aturan dan ketentuan tersebut 

memungkinkan suatu penyimpangan atau kecurangan tidak terjadi di dalam ruang 

lingkup pemerintahan tersebut. 

6. Komitmen Organisasi 

Komitemen organisasi adalah keinginan yang terdapat dalam diri seorang 

individu untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan agar dapat mendorong 

tercapainya keberhasilan suatu organisasi yang sejalan dengan tujuan dan sasarannya 

serta lebih mengedepankan kepentingan organisasi daripada kepentingan sendiri atau 

individu (Hasnani, 2016). Olinda (2015) mengemukakan bahwa komitmen organisasi 

merupakan derajat atau tingkatan dimana karyawan akan menetapkan bahwa dirinya 

akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya demi tercapainya 

keberhasilan organisasi. Jadi, komitmen organisasi merupakan suatu keyakinan kuat 

yang dimiliki oleh individu organisasi terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai 

oleh organisasi. Llobet dan Fito (2013) menyatakan bahwa karakteristik komitmen 

organisasi adalah sebagai berikut: 

a. Keselarasan antara tujuan individu dan nilai-nilai organisasi. 

b. Tekad dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

c. Sikap untuk selalu mempertahankan keanggotaan dalam sebuah organisasi. 
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Dengan adanya komitmen organisasi yang kuat maka hal tersebut juga akan 

mempengaruhi kinerja dari aparat pemerintah daerah dimana karyawan tersebut akan 

bekerja keras demi tercapainya tujuan dari organisasi serta mengedepankan 

kepentingan organisasi dan publik daripada kepentingan pribadi dari individu 

tersebut. Bersedia untuk menjalankan dengan kuat dengan tujuan dan nilai organisasi 

merupakan tanda dari adanya komitmen pada organisasi tersebut. Komitmen 

organisasi seorang individu dapat ditunjukkan dengan kerja keras yang gigih 

meskipun sedang menghadapi tekanan atau ancaman. 

Mowday et al (1979) menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki tiga 

komponen, yaitu: 

a. Affective Commitment 

Affective commitment merupakan keterkaitan emosional dan keterlibatan 

individu dalam suatu organisasi. Individu yang memiliki komitmen afektif 

yang kuat maka akan terus bekerja dalam organisasi karena mereka memang 

ingin melakukan hal tersebut. 

b. Continuance Commitment 

Continuance commitment atau disebut juga komitmen keberlanjutan berkaitan 

dengan persepsi individu tentang kerugian yang dihadapinya jika individu 

meninggalkan organisasi. Jadi individu akan mempertimbangkan untung rugi 

apabila ingin tetap bergabung dengan organisasi atau justru akan 

meninggalkan organisasi. Individu yang bekerja dengan continuance 

commitment akan tetap bertahan di suatu organisasi disebabkan karena 
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mereka memang membutuhkan untuk melakukan hal tersebut dan tidak ada 

pilihan yang lain. 

c. Normative Commitment 

Normative commitment merupakan perasaan-perasaan individu tentang 

kewajiban yang harus ia berikan kepada organisasi, karena tindakan tersebut 

merupakan hal yang benar dan harus dilakukan. Hal ini berarti individu 

dengan komitmen normatif yang tinggi akan merasa bahwa mereka wajib 

bertahan dalam organisasi dimana mereka bergabung. 

B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah 

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang ditetapkan untuk 

digunakan dalam melakukan kegiatan dan program seperti pembentukan struktur 

dalam organisasi dan seluruh metode yang dibutuhkan maupun alat-alat yang perlu 

dikoordinasikan (Prayoga, 2017). Hal tersebut didasarkan pada teori stewardship, 

dimana steward yaitu pemerintah memiliki tindakan kolektif atau berkelompok dan 

bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi, meminimalkan segala sesuatu yang 

mungkin terjadi diluar rencana, dan menghindari terjadinya konflik kepentingan 

antara steward dan principal (Puyvelde et al., 2012). Pujiono dkk (2016) 

mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern merupakan tindakan yang bersifat 

aktif, karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang 

dari apa yang ditetapkan.  
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dengan sistem 

pengendalian intern akan terciptanya pemerintahan yang memenuhi prinsip value for 

money yang dinilai berdasarkan ekonomisasi, efisiensi, serta efektivitas (3E) yang 

selanjutnya berdampak pada kinerja dari pemerintah daerah. Selanjutnya, semakin 

tinggi sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh suatu pemerintahan daerah 

maka penerapan SPI tersebut akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dengan 

demikian, sistem pengendalian intern merupakan salah satu ukuran dalam penilaian 

kinerja, dimana jika sistem pengendalian intern dari suatu pemerintahan semakin 

baik maka fungsi dan tugas pemerintahan berjalan sesuai prinsip value for money 

yang kemudian kinerja dari pemerintah daerah juga akan meningkat. Selain itu, 

semakin tinggi sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh suatu pemerintahan 

maka dapat meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana  yang pada 

akhirnya penerapan SPI tersebut akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.  

Hasil penelitian Putra dan Putra (2018) yang dilakukan di Pemerintah Daerah 

Karangasem menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap 

kinerja pemerintah daerah karena sistem pengendalian intern memiliki peran yang 

besar dalam berjalannya suatu pemerintahan dan hal yang harusnya ada disetiap 

instansi pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian Olinda (2015) dengan objek 

penelitian Pemerintah Daerah Indragiri Hulu, Lestari (2016) dengan objek penelitian 

Pemerintah Daerah Pariaman, dan Prayoga (2017) dengan objek penelitian 

Pemerintah Daerah Pelalawan menunjukkan adanya pengaruh positif antara sistem 

pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas 

maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: 
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  : Sistem pengendalian intern berpanguruh positif terhadap kinerja pemerintah 

daerah. 

2. Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah 

Ketentuan peraturan perundangan ditetapkan dengan tujuan mengatur serta 

menjaga ketertiban kehidupan dalam masyarakat. Dengan adanya peraturan tersebut 

maka kehidupan dalam bermasyarakat akan terjamin keamanannya. Hafiz (2017) 

mengemukakan bahwa akuntansi sektor publik di Indonesia menganut sistem hukum 

yang disebut dengan hukum perdata (civil law) dimana setiap aturan dan ketentuan 

yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik dicantumkan dalam peraturan 

perundangan. Dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintahan 

diperlukannya peraturan perundangan sebagai pedomannya (Wahid, 2016). Hal 

tersebut dikarenakan  penyajian informasi keuangan dapat ditunjang dengan prinsip-

prinsip yang dituangkan dalam peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Teori 

stewardship menyatakan bahwa steward akan termotivasi pada tujuan organisasi dan 

bertindak untuk kepuasan pihak yang berkepentingan karena dalam teori tersebut 

steward akan lebih mengutamakan kepuasan principal. Peraturan perundangan dapat 

dijadikan acuan dalam melakukan aktivitas untuk melayani masyarakat serta 

kewajiban terhadap pemerintah pusat agar terhindar dari penyimpangan yang akan 

merugikan principal.  

Pelaksanaan dalam mencapai kinerja pemerintah yang baik tidak lepas dari 

dukungan perundang-undangan yang memadai dan ketaatan dalam suatu 

kelembagaan. Sebaik-baiknya undang-undang yang dibuat akan menjadi percuma 
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apabila tidak ditaati. Sasaran dan tujuan dari suatu organisasi dapat dicapai karena 

ketaatan pada peraturan perundangan akan mendorong kelancaran dari berjalannya 

suatu program. Sehingga ketaatan pejabat terhadap diberlakukannya peraturan 

tersebut menjadi salah satu aspek yang juga memberikan pengaruh terhadap 

meningkatnya kinerja pemerintah. Dengan diterapkannya ketaatan pada peraturan 

perundangan, diharapkan kinerja dari pemerintah daerah yang baik dapat tercapai. 

Semakin taatnya pejabat pada peraturan perundangan maka akan meminimalisir 

terjadinya kecurangan yang pada akhirnya akan mendorong kelancaran berjalannya 

suatu program sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. 

 Nurina dan Yahya (2016) yang melakukan penelitian di Pemerintah Daerah 

Banda Aceh mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara ketaatan pada 

peraturan perundangan terhadap kinerja dari instansi pemerintahan. Selain itu, hasil 

penelitian yang dilakukan Zulharman (2015) dengan objek penelitian Pemerintah 

Daerah Pekanbaru, Setyawan dkk (2017) dengan objek penelitian Pemerintah Daerah 

Kampar, dan Razi (2017) dengan objek penelitian Pemerintah Daerah Indragiri Hulu 

menyatakan adanya pengaruh positif antara ketaatan pada peraturan perundangan 

terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

  : Ketaatan pada peraturan perundangan berpanguruh positif terhadap kinerja 

pemerintah daerah. 
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3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi 

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang ditetapkan untuk 

digunakan dalam melakukan kegiatan dan program seperti pembentukan struktur 

dalam organisasi dan seluruh metode yang dibutuhkan maupun alat-alat yang perlu 

dikoordinasikan (Prayoga, 2017).  Hal tersebut didasarkan pada teori stewardship, 

dimana steward yaitu pemerintah memiliki tindakan kolektif atau berkelompok dan 

bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi, meminimalkan segala sesuatu yang 

mungkin terjadi diluar rencana, dan menghindari terjadinya konflik kepentingan 

antara steward dan principal (Puyvelde et al., 2012). Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008, dengan sistem pengendalian intern akan terciptanya 

pemerintahan yang memenuhi prinsip value for money yang dinilai berdasarkan 

ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas (3E). Dengan demikian, semakin tinggi sistem 

pengendalian intern yang dimiliki oleh suatu pemerintahan maka fungsi dan tugas 

pemerintahan berjalan sesuai prinsip value for money serta dapat meminimalkan hal-

hal yang mungkin terjadi diluar rencana yang pada akhirnya penerapan SPI tersebut 

akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. 

Hasnani (2016) mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan 

derajat atau tingkatan dimana karyawan akan menetapkan bahwa dirinya akan tetap 

tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya demi tercapainya keberhasilan 

organisasi. Jadi, komitmen organisasi merupakan suatu keyakinan kuat yang dimiliki 

oleh individu organisasi terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh 

organisasi. Hal tersebut sejalan dengan teori penetapan tujuan yaitu jika dalam diri 
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seseorang mempunyai komitmen dalam pencapaian tujuan tertentu maka komitmen 

yang telah ditanamkan dalam diri seseorang tersebut akan mempengaruhi 

tindakannya, serta akan mempengaruhi kinerja yang dicapainya (Akbar dan Irwandi, 

2014). Dengan kata lain, teori penetapan tujuan menyatakan bahwa komitmen 

organisasi merupakan penggerak dari setiap perilaku organisasi. Fara dkk (2018) 

mengemukakan bahwa karyawan yang menguntungkan bagi organisasi adalah 

karyawan yang memiliki komitmen organisasi kuat karena lebih stabil dan produktif 

dalam perannya di organisasi tersebut.  

Dengan demikian, seorang pegawai apabila memiliki komitmen organisasi 

yang kuat maka kinerja dari aparatur pemerintah daerah juga terpengaruh dimana 

pegawai tersebut akan berusaha dengan maksimal demi tercapainya tujuan dan 

sasaran dari organisasi serta mengedepankan kepentingan organisasi dan publik 

daripada kepentingan pribadi dari individu. Komitmen organisasi yang dimiliki oleh 

pegawai pemerintah pada akhirnya akan memberikan implikasi pada komitmen 

untuk bertanggungjawab atas penggunaan dari sistem pengendalian intern. Demi 

tercapainya keberhasilan suatu organisasi dapat dilakukan melalui penerapan sistem 

pengendalian intern yang sesuai rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang telah 

dirancang. Oleh sebab itu, semakin tingginya pemahaman aparat pemerintah tentang 

perlunya sistem pengendalian intern dalam pemerintahan dan didorong dengan 

semakin tingginya komitmen aparat terhadap organisasinya, kinerja dari pemerintah 

daerah akan meningkat. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 
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  : Komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif antara sistem pengendalian 

intern terhadap kinerja pemerintah daerah. 

4. Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel 

Moderasi 

Pelaksanaan dalam mencapai kinerja pemerintah yang baik tidak lepas dari 

dukungan perundang-undangan yang memadai dan ketaatan dalam suatu 

kelembagaan. Berdasarkan penelitian Setyawan dkk (2017) menyatakan bahwa 

sasaran dan tujuan dari suatu organisasi dapat dicapai karena ketaatan pada peraturan 

perundangan mendorong kelancaran dari berjalannya suatu program. Dengan 

demikian, ketaatan pejabat terhadap diberlakukannya peraturan tersebut menjadi 

salah satu aspek yang juga memberikan pengaruh terhadap terlaksananya kinerja 

yang maksimal. Pemerintah sebagai steward akan berusaha menjalankan 

pemerintahan sebaik mungkin demi tercapainya sasaran dan tujuan dari organisasi 

dan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang pada akhirnya ketaatan tersebut 

dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban terhadap principal yang telah memberikan kepercayaan 

kepada steward untuk mengelola. Peraturan perundangan dapat dijadikan acuan 

dalam melakukan aktivitas untuk melayani masyarakat agar terhindar dari 

penyimpangan yang akan merugikan principal. 

Pundarika dan Dwirandra (2019) menyatakan komitmen organisasi dapat 

digunakan sebagai alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasi untuk 

pencapaian yang diharapkan. Jadi, komitmen organisasi merupakan suatu keyakinan 
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kuat yang dimiliki oleh individu organisasi terhadap tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai oleh organisasi. Hal tersebut sejalan dengan teori penetapan tujuan yaitu 

tindakan yang diambil individu akan diatur oleh ide yang dipikirkan dan niat dari 

seseorang apabila telah memiliki tujuan dan sasaran (Latham, 2004). Selanjutnya, 

aparat yang telah memiliki sasaran dan tujuan akan lebih terarah dalam menjalankan 

tugas dan wewenang dalam organisasi.  

Dengan demikian, apabila aparat merasa ketaatan pada peraturan 

perundangan penting dilakukan karena dianggap menjadi faktor penentu tercapainya 

tujuan dan sasaran organisasi maka aparat tersebut akan lebih bertanggungjawab jika 

didukung dengan komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasinya. 

Komitmen organisasi yang dimiliki oleh aparat pemerintah pada akhirnya akan 

berimplikasi pada komitmen untuk menaati ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku. Oleh sebab itu, semakin tinggi pemahaman aparat pemerintah terhadap 

pentingnya ketaatan pada peraturan perundangan dan didorong dengan komitmen 

yang tinggi, akan meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah sehingga dapat 

meminimalisir adanya penyelewangan atau penyimpangan terhadap aturan yang 

berlaku serta mendorong kelancaran berjalannya suatu program. Berdasarkan uraian 

di atas maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

  : Komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif antara ketaatan pada 

peraturan perundangan terhadap kinerja pemerintah daerah. 

C. Model Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan model penelitian sebagai 

berikut: 
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Gambar 2. 1. 

Model Penelitian 

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern dan 

ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh langsung terhadap kinerja 

pemerintah daerah. Komitmen organisasi sebagai variabel moderasi memperkuat 

pengaruh sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan 

terhadap kinerja pemerintah daerah. 


