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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian 

1. Deskripsi Penelitian 

Data penelitian ini menggunakan data penelitian primer yang 

diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Kepala SKPD, 

Sekretaris SKPD, Kepala Bidang Keuangan di SKPD Kabupaten 

Wonosobo yang berjumlah 90 orang pegawai. Berdasarkan hasil 

penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, diperoleh data yang 

ditunjukkan pada tabel 4.1 yang menunjukkan secara ringkas 

mengenai jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuisioner yang 

dijawab oleh responden.  

Tabel 4.1 

Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Keterangan Jumlah 

Total Penyebaran Kuesioner 90 

Jumlah kuesioner yang tidak kembali 31 

Jumlah kuesioner yang kembali 59 

Jumlah kuesioner yang tidak diisi lengkap (cacat) 9 

Total Kuesioner yang akan diolah 50 

Reponse Rate (tingkat pengembalian) 59 % 

Sumber: data kuesioner penelitian, 2016 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 90 kuesioner yang 

disebarkan kepada responden jumlah kuesioner yang kembali adalah 

59 eksemplar atau dengan kata lain penelitian ini mempunyai 

response rate atau tingkat pengembalian sebesar 59%. Dari jumlah 
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kuesioner yang kembali diperoleh kuesioner yang tidak diisi lengkap 

atau cacat sebesar 9 eksemplar. Sehingga kuesioner yang dapat diolah 

dalam penelitian ini sejumlah 50 eksemplar. Daftar pengembalian 

koesioner per masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel 4.2 

beikut ini: 

Tabel 4.2 

Daftar Pengembalian Koesioner per SKPD 

No Nama SKPD 

Koesioner 

yang 

disebar 

Koesioner 

yang 

kembali 

1. Sekretariat Daerah  3 2 

2. Sekretariat DPRD 3 2 

3. Inspektorat Kabupaten 3 2 

4. Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) 
3 2 

5. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, 

Pemuda dan Olahraga 
3 2 

6. Dinas Kesehatan 3 2 

7. Dinas Sumber Daya Air dan Bina 

Marga 
3 2 

8. Dinas Cipta Karya, Tata ruang 

dan Kebersihan 
3 2 

9. Dinas Pertanian dan Perikanan 3 2 

10 Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 
3 2 

11. Dinas Pendapatan Daerah 3 2 

12. Badan Kependudukan, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

3 2 

13. Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu 
3 2 

14. Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah 
3 2 

15. Kantor Perindustrian dan 

Perdagangan 
3 2 

16. Kantor Koperasi dan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah 
3 2 

17. Kantor Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 
3 2 
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No Nama SKPD 

Koesioner 

yang 

disebar 

Koesioner 

yang 

kembali 

18. Kantor Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif 
3 2 

19. Kantor Perhubungan 3 2 

20. Kantor Pemberdayaan Masyarakat 3 2 

21. Kantor Arsip dan Perpustakaan 

Daerah 
3 2 

22. Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik 
3 2 

23. Kantor Administrasi dan 

Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil 

3 2 

24. Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Perlindungan Masyarakat 
3 2 

25. Rumah Sakit Umum Daerah 

Setjonegoro 
3 2 

26. Kantor Kecamatan Leksono 3 2 

27. Kantor Kecamatan Selomerto 3 2 

28. Kantor Kecamatan Sukoharjo 3 2 

29. Kantor Kelurahan Leksono 3 2 

30. Kantor Kelurahan Kalimendong 3 1 

Jumlah 90 59 

Sumber: Data diolah tahun 2016 

2. Demografi Responden 

Berikut ini merupakan gambaran tentang karakteristik responden 

yang akan diteliti dengan melakukan pengolahan data yang telah 

diperoleh melalui perhitungan statistik deskriptif. Meliputi jenis 

kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja. 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.3. 

Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 28 56% 

Perempuan 22 44% 

Total 50 100% 

Sumber: Data diolah tahun 2016 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden yang 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 28 orang (56%), dan 

perempuan berjumlah 22 orang (44%). 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.4 

Karakteristik Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Presentase 

20-30 tahun 0 0 % 

30-40 tahun 14 28 % 

41-50 tahun 33 66 % 

>50 tahun 3 6 % 

Total 50 100 % 

Sumber: Data diolah tahun 2016 

Berdasarkan tabel 4.4. tidak ada responden yang berusia 

antara 20-30 tahun (0%), untuk responden yang berusia antara 30-

40 tahun berjumlah 14 orang (28%), responden yang berusia antara 

41-50 tahun berjumlah 33 orang (66%), selanjutnya responden 

yang berusia >50 tahun berjumlah 3 orang (6%).  
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c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5. 

Karakteristik berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Jumlah Presentase 

SMA/Sederajat 0 0% 

D3 1 2% 

S1 42 84% 

S2 7 14% 

Total  50 100% 

Sumber: Data diolah tahun 2016 

Berdasarkan tabel 4.5 untuk responden berdasarkan jenjang 

pendidikan terakhir didapatkan bahwa tidak ada responden yang 

memiliki jenjang pendidikan SMA (0%), jenjang pendidikan D3 

berjumlah 1 orang (2%), jenjang pendidikan S1 berjumlah 42 orang 

(84%), dan jenjang pendidikan S2 berjumlah 7 orang (14%). Hal 

ini menunjukkan bahwa responden memiliki jenjang pendidikan 

yang baik yaitu sebesar 84% untuk S1.  

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.6. 

Karakteristik berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja Jumlah Presentase 

0-5 tahun 0 0% 

6-10 tahun 1 2% 

11-15 tahun 22 44% 

16-20 tahun 14 28% 

21 tahun ke atas 13 26% 
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Total 50 100% 

Sumber: Data diolah tahun 2016 

Berdasarkan tabel 4.6 untuk responden berdasarkan masa kerja 

didapatkan bahwa tidak terdapat responden yang memiliki masa 

kerja antara 0-5 tahun (0%), responden dengan masa kerja antara 6-

10 tahun berjumlah 1 orang (2%), responden dengan masa kerja 

antara 11-15 tahun berjumlah 22 orang (44%), responden dengan 

masa kerja antara 16-20 tahun berjumlah 14 orang (28%), dan 

responden dengan masa kerja 21 tahun ke atas berjumlah 13 orang 

(26%).  

 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Berikut ini akan dijelaskan analisis deskriptif yang menjelaskan 

deskripsi data dari seluruh variabel yaitu Desentralisasi, Sistem 

Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Kinerja SKPD yang 

akan diuji secara deskriptif seperti terlihat pada tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7. 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DES 50 6 21 16.38 3.023 

SPI 50 51 98 74.14 12.586 

KOM 50 16 35 26.48 4.464 

KIN 50 12 34 26.84 4.524 

Valid N 

(listwise) 
50 

    

Sumber: Data diolah tahun 2016 
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Tabel 4.7 menjelaskan bahwa pada variabel desentralisasi 

mempunyai nilai minimum sebesar 6 dan  nilai maksimum adalah 21, 

dengan rata-rata sebesar 16,38 dan standar deviasi sebesar 3,023. 

Variabel sistem pengendalian internal mempunyai nilai minimum 

sebesar 51 dan nilai maksimum sebesar 98, dengan rata-rata sebesar 

74,14 dan standar deviasi sebesar 12,586. Variabel komitmen 

organisasi mempunyai nilai minimum sebesar 16 dan nilai maksimum 

sebesar 35, dengan rata-rata sebesar 26,48 dan standar deviasi sebesar 

4,464. Variabel kinerja SKPD mempunyai nilai minimum sebesar 12 

dan nilai maksimum sebesar 34, dengan rata-rata sebesar 26,84 dan 

standar deviasi sebesar 4,524. 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat 

faktor loading antara butir-butir pernyataan dengan total skor 

jawaban. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis faktor. 

Berdasarkan pengujian dengan SPSS for windows versi 20.0 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Factor 

Loading 

Cut 

off 

Ket 

DES DES1 0,544 0,40 Valid 

 DES2 0,579 0,40 Valid 

 DES3 0,533 0,40 Valid 

 DES4 0,776 0,40 Valid 

 DES5 0,327 0,40 Tidak Valid 

SPIP SPI1 0,567 0,40 Valid 
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 SPI2 0,756 0,40 Valid 

 SPI3 0,800 0,40 Valid 

 SPI4 0,199 0,40 Tidak Valid 

 SPI5 0,565 0,40 Valid 

 SPI6 0,629 0,40 Valid 

Variabel Item Factor 

Loading 

Cut 

off 

Ket 

 SPI7 0,704 0,40 Valid 

 SPI8 0,569 0,40 Valid 

 SPI9 0,814 0,40 Valid 

 SPI10 0,698 0,40 Valid 

 SPI11 0,663 0,40 Valid 

 SPI12 0,622 0,40 Valid 

 SPI13 0,588 0,40 Valid 

 SPI14 0,532 0,40 Valid 

 SPI15 0,516 0,40 Valid 

 SPI16 0,343 0,40 Tidak Valid 

 SPI17 0,616 0,40 Valid 

 SPI18 0,510 0,40 Valid 

 SPI19 0,547 0,40 Valid 

 SPI20 0,578 0,40 Valid 

KOM KOM1 0,380 0,40 Tidak Valid 

 KOM2 0,792 0,40 Valid 

 KOM3 0,792 0,40 Valid 

 KOM4 0,558 0,40 Valid 

 KOM5 0,605 0,40 Valid 

 KOM6 0,655 0,40 Valid 

 KOM7 0,592 0,40 Valid 

KIN KIN1 0,727 0,40 Valid 

 KIN2 0,805 0,40 Valid 

 KIN3 0,686 0,40 Valid 

 KIN4 0,341 0,40 Tidak Valid 

 KIN5 0,409 0,40 Valid 

 KIN6 0,589 0,40 Valid 

 KIN7 0,676 0,40 Valid 

 KIN8 0,727 0,40 Valid 

Sumber: Data diolah tahun 2016 

Berdasarkan tabel 4.8. menunjukkan bahwa butir-butir 

pertanyaan dari masing-masing variabel dalam kuesioner kecuali 

butir pertanyaan DES5, SPI4, SPI16, KOM1, dan KIN5 
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mempunyai factor loading > cut off,  dengan demikian item 

seluruh pertanyaan dalam  desentralisasi terdapat 4 butir yang 

valid, sistem pengendalian internal terdapat 18 butir pertanyaan 

yang valid, komitmen organisasi terdapat 6 butir pertanyaan valid, 

kinerja SKPD terdapat 7 butir pertanyaan valid. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrument 

penelitian. Suatu instrument penelitian dapat dikatakan reliabel jika 

nilai Cronbach Alpha berada diatas 0,60. Hasil uji validitas 

terhadap data penelitian ini disajikan pada table 4.9. sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 

Cronbach’s 

Alpha 

Standar 

Reliabel Keterangan 

DES 0,783 0,60 Reliabel 

SPI 0,899 0,60 Reliabel 

KOM 0,758 0,60 Reliabel 

KIN 0,863 0,60 Reliabel 

 Sumber: Data diolah 2016 

Pada table 4.9. menunjukkan nilai cronbach’s alpha variabel 

desentralisasi sebesar 0,783, varibel sistem pengendalian internal 

sebesar 0,899, variabel komitmen organisasi sebesar 0,758, dan 

variabel kinerja SKPD sebesar 0,863. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena 

nilai cronbach’s alpha > 0,60. 
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3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah pada model 

regresi, variabel pengganggu/residual memiliki distribusi normal. 

Uji normalitas menggunakan metode uji One- Sample 

Kolmogorov-Smirnov (KS) dengan melihat hasil Asymp. Sig (2-

tailed). Hasil pengujian normalitas disajikan pada tabel 4.10. 

berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 50 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. Deviation 4.09459798 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .130 

Positive .081 

Negative -.130 

Kolmogorov-Smirnov Z .917 

Asymp. Sig. (2-tailed) .370 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data diolah tahun 2016 

 

Tabel 4.10. menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) yaitu 

sebesar 0,370 > α (0,05), karena nilai sig lebih besar dari alpha 

(0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data berdstribusi normal. 
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b. Uji Multikolinieritas 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolinieritas. 

Model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah yang 

memiliki nilai tolerance yang lebih dari 10% atau 0,1 dan nilai 

Variance inflation factor (VIF) kurang dari 10 yang dilihat dari 

hasil Regresi Beganda. Untuk melihat hasil uji multikolinieritas 

dapat dilihat pada tabel 4.11. sebagai berikut: 

Tabel 4.11. 

    Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Nilai Tolerance VIF Keterangan 

DES 0,983 1.017 Bebas Multikolinieritas 

SPI 0,550 1.819 Bebas Multikolinieritas 

KOM 0,543 1.842 Bebas Multikolinieritas 

Sumber: Data diolah 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.11. menunjukkan bahwa pada masing-masing 

variabel independen nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Dengan demikian 

dapat disimpulkan pada masing-masing variabel independen tidak 

terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser 

yang dilihat dari nilai signifikansi diatas tingkat kepercayaan 5% 

(0,05). Untuk melihat hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat 

pada tabel 4.12. berikut: 

Tabel 4.12 
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Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig Standar Keterangan 

DES 0,123 0,05 Tidak terjadi heteroskedatisitas 

SPI 0,452 0,05 Tidak terjadi heteroskedatisitas 

KOM 0,060 0,05 Tidak terjadi heteroskedatisitas 

Sumber: Data diolah tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.12. dapat diketahui bahwa nilai sig pada masing-

masing variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pada masing-masing variabel independen tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Hasil Uji t (Parsial) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen. Hasi uji t 

sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 15.020 5.405  2.779 .008   

DES .542 .201 .362 2.691 .010 .983 1.017 

SPI -.091 .065 -.253 -1.406 .167 .550 1.819 

KOM .366 .184 .361 1.993 .052 .543 1.842 

a. Dependent Variable: KIN 

Sumber: Data diolah tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi yang didapat adalah:  
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KIN = 15,020 + 0,542 DES – 0,091 SPI + 0,366 KOM + e 

Persamaan linier regresi diatas dapat diartikan bahwa: 

a. Dari uji hipotesis pertama diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 

0,542 dengan nilai signifikansi 0,010 <alpha 0,05. Artinya 

desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD). Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima. 

b. Dari uji hipotesis kedua diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -

0,091 dengan nilai signifikansi 0,167 >alpha 0,05. Artinya sistem 

pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD). Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua 

ditolak. 

c. Dari uji hipotesis ketiga diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,366 

dengan nilai signifikansi 0,052 >alpha 0,05. Artinya komitmen 

organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD). Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga ditolak. 

2. Hasil Uji F (Simultan) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara simultan bersama-sama memengaruhi variabel 

dependen. Hasil uji F adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14. 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 181.199 3 60.400 3.382 .026b 
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Residual 821.521 46 17.859   

Total 1002.720 49    

a. Dependent Variable: KIN 

b. Predictors: (Constant), KOM, DES, SPI 

Sumber: data diolah, 2016 

Dari tabel 4.14. dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 3,382 dan sig F 

(0,026) < α (0,05) artinya bahwa desentralisasi, sistem pengendalian 

internal dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja SKPD. 

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, 

dilihat dari besanya nilai koefisien determinasi (Adj.R2). Hasil Uji 

Adjusted R Square adalah sebagai berikut:  

    Tabel 4.15. 

      Hasil Uji Adjusted R Square 

Model Summaryb 

Mo

del 

R R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Change Statistics Durbin-

Watson R 

Square 

Change 

F 

Chan

ge 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .425a .181 .127 4.226 .181 3.382 3 46 .026 1.882 

a. Predictors: (Constant), KOM, DES, SPI 

b. Dependent Variable: KIN 

Sumber: data diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.15. menunjukkan bahwa besaran nilai 

koefisien determinasi adalah 0,127 yang artinya bahwa 12,7% variabel 

kinerja SKPD dapat dijelaskan oleh variabel desentralisasi, sistem 
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pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi. Sedangkan 

sisanya 87,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang 

digunakan. Hal ini berarti nilai dari Adjusted R Square tergolong 

rendah atau kemampuan variabel independen dalam memengaruhi 

variabel dependen tergolong rendah. 

 

 

D. Pembahasan (Interpretasi) 

1. Pengaruh desentralisasi terhadap kinerja satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu 

desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD). Desentralisasi yang dimaksud dalam 

pemerintahan daerah adalah adanya pelimpahan wewenang dari kepala 

daerah kepada pejabat dibawahnya untuk mengelola keuangan dan 

melaksanakan program-program sesuai dengan tujuan dan sasaran 

masing-masing satuan kerja. adanya pelimpahan wewenang diharapkan 

kinerja masingmasing satuan kerja dapat meningkat karena mereka dapat 

melaksanakan program dan kegiatan yang tepat sasaran. Dengan kata 

lain, semakin tinggi tingkat desentralisasi maka semakin tinggi pula 

kinerja dari organisasi. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan menunjukkan 

bahwa hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima. Hal 

tersebut diduga disebabkan karena desentralisasi pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh para pimpinan bertujuan untuk 
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meningkatkan kinerja mereka dengan mendorong mereka untuk 

mengembangkan kemampuan khas untuk menangani kondisi-kondisi 

lokal yang tidak menentu. Struktur organisasi memiliki peran yang 

penting dalam mempengaruhi kinerja pada tingkat organisasi maupun 

tingkat sub-unit. Pengaruh itu terjadi karena dengan desentralisasi, 

penetapan kebijakan yang dilakukan oleh manajer yang lebih 

memahami kondisi unit yang dipimpinnya sehingga kualitas kebijakan 

diharapkan menjadi lebih baik. Hal ini memungkinkan desentralisasi 

yang dilakukan pimpinan secara efektif menangani peristiwa, 

bertindak tanpa menunggu dan meningkatkan kualitas keputusan yang 

mendorong kinerja lebih baik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang yang 

dilakukan oleh Afrida (2013) yang menyatakan bahwa desentralisasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. 

Begitu juga dengan penelitian Fibrianti (2013) yang menyatakan 

bahwa desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

manajerial SKPD. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan 

Indudewi (2009) yang menyatakan desentralisasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja. 

 

2. Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap 

kineja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu 

sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja 
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satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan kata lain sistem 

pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi akan mampu 

menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga 

nantinya akan memberikan suatu keyakinan bagi organisasi bahwa 

aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tolak ukur 

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, dan hal tersebut akan 

memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi tersebut.. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan menunjukan 

bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini ditolak. Hal ini 

diduga disebabkan karena aturan perilaku yang diterapkan kepada 

seluruh pegawai dan pimpinan kurang berjalan dengan semestinya. 

Pimpinan tidak mengevaluasi struktur organisasi secara berkala 

akibatnya tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sebagai respon 

atas lingkungan yang berubah-ubah. Selain itu, resiko pelaksanaan 

program dan kegiatan tidak diidentifikasi di tiap tingkatan.  

Pimpinan juga tidak melakukan antisipasi resiko yang dapat 

menghambat pencapaian tujuan organisasi, sehingga kegiatan 

pengendalian tidak dilakukan secara berkala. Akibatnya kegiatan tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga setiap kegiatan tidak 

diinfomasikan tepat waktu dan tugas yang dibebankan tidak 

dikomunikasikan dengan jelas dan tidak dimengerti pengendaliannya. 

Pimpinan juga tidak melakukan pemantauan kegiatan sehingga dalam 

menetapkan tindak lanjut temuan kurang tepat sasaran dan kurang 
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efektif dan efisien. Hal ini akan berdampak pada menurunnya kinerja 

organisasi. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Putri (2013) yang menyatakan bahwa variabel sistem 

pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

manajerial SKPD. Begitu pula pada penelitian yang dilakukan oleh 

Afrida (2013) yang menyatakan sistem pengendalian intern pemerintah 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. 

 

3. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) 

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu 

komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD). Dengan kata lain seseorang yang memiliki 

komitmen tinggi akan memiliki identifikasi terhadap organisasi, 

terlibat sungguh-sungguh dalam pekerjaannya dan adanya loyalitas 

serta afeksi positif terhadap organisasi. Selain itu tampil tingkah laku 

berusaha kearah tujuan organisasi dan keinginan untuk tetap 

bergabung dengan organisasi dalam jangka waktu lama. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan menunjukan 

bahwa hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini ditolak. Hal ini 

diduga karena pegawai tidak terlalu menyukai dengan organisasi yang 

menjadi tempatnya bekerja saat ini karena pegawai merasa tidak 

mendapat inspirasi yang baik dalam prestasi kerjanya.  didalam diri 
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pegawai tersebut terdapat keinginan untuk pindah suatu saat nanti. 

Selain itu, pegawai juga merasa bahwa masalah yang ada dalam 

organisasi bukan menjadi bagian dari masalahnya dan tidak terdapat 

keinginan untuk memberikan upaya yang semaksimal mungkin dalam 

menyukseskan organisasi serta kecilnya kepedulian pegawai terhadap 

masa depan organisasi sehingga kemungkinan untuk bertahan didalam 

organisasi rendah. Oleh sebab itu pegawai memiliki komitmen 

organisasi yang rendah terhadap organisasi tempatnya bekerja. 

Pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang rendah cenderung 

tidak serius dalam pekerjaanya sehingga tujuan organisasi menjadi 

tidak tercapai. Hal ini akan berdampak pada kinerja yang buruk. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniawan (2011) yang menyatakan komitmen organisasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik (studi pada SKPD 

Kabupaten Demak) dan penelitian Yenti (2013) yang menyatakan  

komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikansi terhadap kinerja 

organisasi. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Wulandari (2013) 

yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan penelitian Putri (2013) 

yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja manajerial SKPD. 


