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ABSTRACT 

 

Managerial performance in public sector organizations is very important because if the 

managerial performance is not good so, it will not be able to maintain the existence or survival of 

the institution or public sector organization. The success of public sector organizations has a 

good government purpose and policies set forth institution when institutions stand. To facilitate 

the achievement of these purpose requires the existence of an agency managerial performance is 

good and effective in operation the public sector organizations. Managerial performance is 

influence by several factors related to themselves as well as environment-related agency or 

organization. This study aims to analyze the effects of decentralization, organization 

commitment, and work motivation on Social Services of Surabaya. 

The variables used were Decentralization (X1), Organizational Commitment (X2), Work 

Motivation Work (X3) on SKPD Managerial Performance (Y). Scale in this study is the Likert 

scale. The populations in this study include the head of the Office, Chief of Section, Head of 

Section, Section Chief, Division Chief, Secretary, Staff, amounting to 23 people. Sampling 

technique used in this study was a census study, where the number of samples equal to the 

number of population. The analysis technique used is multiple linear regressions. 

The results of this study are regression model suitable for testing the effect of 

Decentralization (X1), Organizational Commitment (X2), Work Motivation (X3) on Managerial 

Performance SKPD (Y) with a calculated F value of 4.209 and a significance level of 0.019. 

Decentralization (X1) and Work Motivation (X3) had no effect on SKPD Managerial 

Performance (Y) while the Organizational Commitment (X2) effect on SKPD Managerial 

Performance (Y). 

 

Keywords: Decentralization, Organization Commitment, Work Motivation, Managerial 

Performance. 
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ABSTRAK 
 

Kinerja manajerial dalam organisasi sektor publik sangat penting 

karena apabila kinerja manajerialnya tidak baik maka tidak akan mampu 

menjaga eksistensi atau kelangsungan hidup instansi atau organisasi sektor 

publik. Keberhasilan organisasi sektor publik pemerintahan yang baik 

memiliki tujuan dan kebijaksanaan instansi yang ditetapkan ketika instansi 

berdiri. Untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut suatu instansi 

membutuhkan adanya kinerja manajerial yang baik dan efektif dalam 

menjalankan organisasi sektor publik tersebut.Kinerja manajerial 

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan dengan diri sendiri 

maupun yang berhubungan dengan lingkungan instansi atau 

organisasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

desentralisasi, komitmen organisasi, dan motivasi kerja pada Dinas Sosial 

kota Surabaya. 

Variabel yang digunakan adalah Desentralisasi( X1), Komitmen 

Organisasi(X2), Motivasi Kerja(X3) terhadap Kinerja ManajerialSKPD 

(Y). Skala dalam penelitian ini adalah skala likert.Populasi dalam 

penelitian ini meliputi kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, 

Kepala Seksi, Kepala Bidang, Sekretaris, Staffyang berjumlah 23 orang. 

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian sensus, dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. 

Teknikanalisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda. 

Hasil dari penelitian ini adalah model regresi yang dihasilkan coco 

kuntuk menguji pengaruh Desentralisasi ( X1), Komitmen Organisasi 

(X2), Motivasi Kerja (X3) terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Y) dengan 

nilai F hitung sebesar 4,209  dan taraf signifikansinya sebesar 0,019. 

Desentralisasi (X1 ) dan Motivasi Kerja (X3) tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja Manajerial SKPD (Y) sedangkan Komitmen Organisasi (X2 ) 

berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Y). 

 

Kata Kunci : Desentralisasi, Komitmen Organisasi, Motivasi Kerja,    

Kinerja Manajerial 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Seiring dengan era globalisasi dan mampu melakukan perubahan-

perubahan di lingkungan organisasi sektor publik pemerintahan disebabkan 

adanya perubahan besar, yaitu reformasi akhir tahun yang mengakibatkan 

perubahan-perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem pemerintahan 

di Indonesia. 

Keberhasilan organisasi sektor publik pemerintahan yang baik 

memiliki tujuan dan kebijaksanaan instansi yang ditetapkan ketika instansi 

berdiri. Untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut suatu instansi 

membutuhkan adanya kinerja manajerial yang baik dan efektif dalam 

menjalankan organisasi sektor publik tersebut. 

Kinerja telah menjadi kata kunci yang banyak dibicarakan 

diberbagai mulai dari organisasi sektor publik pemerintahan, dan lembaga 

lainnya. Kondisi ini terlihat dari banyak organisasi sektor publik 

pemerintahan atau dinas-dinas yang memasukkan kata kinerja dalam visi 

dan misinya. Pencapain kinerja tidak hanya diharapkan pada karywan saja 

melainkan dalam jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan kinerja 

organisasi sektor publik atau dinas tersebut. Kinerja menjadi gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiataan dalam  

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi atau dinas yang 
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tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi sektor publik atau 

dinas tersebut. 

Di dalam organisasi sektor publik diperlukan  sumber daya manusia 

yang memiliki peranan penting sebagai pengggerak dan  motivasi kerja yang 

tinggi  demi kelancaran jalannya  program kerja suatu organisasi tersebut. 

Sukses tidaknya seorang pegawai dalam bekerja akan dapat diketahui 

apabila instansi yang bersangkutan menerapkan sistem penilaian  kinerja. 

Jadi kinerja merupakan hal yang penting bagi organisasi sektor publik 

pemerintah serta dari pihak karyawan itu sendiri. Kinerja manajerial 

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan dengan diri sendiri 

maupun yang berhubungan dengan lingkungan instansi atau organisasi. 

Menurut Miah dan Mia (1996) menyatakan bahwa desentralisasi 

pengambilan keputusan memiliki implikasi pada kinerja yang jangkauannya 

luas bagi organisasi secara keseluruhan. Desentralisasi pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh para manajer/atasan bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja mereka dengan mendorong mereka untuk 

mengembangkan kemampuannya untuk menangani kondisi-kondisi lokal 

yang tidak menentu. Struktur organisasi memiliki peran yang penting dalam 

mempengaruhi kinerja pada tingkat sub-unit. Pengaruh itu terjadi karena 

dengan desentralisasi penetapan kebijakan yang lebih memahami kondisi 

unit yang dipimpinnya sehingga kualitas kebijakan menjadi lebih baik. 

Pelimpahan tanggung jawab  
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Menurut Luthans dalam Andjarwani (2008) menyatakan bahwa 

komitmen organisasi merupakan tingkat relatif atas identifikasi individu 

dengan  keterlibatan dalam organisasi, kepercayaan pada nilai-nilai dan 

tujuan organisasi, kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-

sungguh untuk kepentingan organisasi, dan sebuah keinginan kuat utuk 

memelihara keanggotaan dalam organisasi. Komitmen organisasi menjadi 

hal yang penting bagi sebuah organisasi, agar dapat berjalan kearah tujuan 

yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut demi tercapainya kinerja yang 

baik. 

Menurut Supriyono (2002 : 226 ) Motivasi adalah merupakan faktor-

faktor yang mempengaruhi individu untuk melaksanakan kegiatan dalam 

rangka pencapaian tujuan organisasi. Motivasi seringkali dikatakan menjadi 

kunci kinerja kerja. Kinerja dapat ditingkatkan dengan motivasi kerja yang 

tinggi, pengetahuan dan keahlian dalam melakukan tugas dan persepsi peran 

positif yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu memotivasi Sumber Daya 

Manusia yang terlingkup dalam suatu organisasi lebih banyak berhubungan 

dengan  pemeliharaan kultur organisasi untuk mendorong prestasi kerja. 

Menurut ( Indrianto : 2000 )  Kinerja manajerial merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi sektor publik. Kinerja 

manajerial merupakan fungsi-fungsi organisasi yang meliputi : perencanaan, 

investigasi, koordinasi, evaluasi pengawasan, pengaturan staff, negosiasi dan 

perwakilan. Dengan demikian, desentralisasi / pendelegasian wewenang 

memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kinerja pada tingkat 
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organisasi. Seseorang yang memegang posisi manajerial, diharapkan mampu 

menghasilkan suatu kinerja manajerial, karena berbeda dengan kinerja 

pegawai yang pada umunya bersifat kongkrit, sedangkan kinerja manajerial 

adalah bersifat abstrak dan kompleks. 

Menurut Diana Fibrianti dan Ikhsan Budi Riharjo (2013) 

menunjukkan dari hasil penelitiannya bahwa  menunjukkan bahwa 

Desentralisasi dan Komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja manjerial. Berdasarkan hasil penelitian  terbukti bahwa 

desentralisai dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja manajerial baik secara simultan dan parsial. 

Menurut Arsony Gemilang (2008) menunjukkan dari hasil 

penelitiannya  bahwa  menunjukkan bahwa Motivasi Kerja mempunyai 

pengaruh positif terhadap kinerja manjerial. Berdasarkan hasil penelitian 

terbukti motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial 

baik secara simultan dan parsial. 

Kinerja manajerial dalam organisasi sektor publik sangat penting 

karena apabila kinerja manajerialnya tidak baik maka tidak akan mampu 

menjaga eksistensi atau kelangsungan hidup instansi atau organisasi sektor 

publik. Kinerja manajerial yang baik adalah menjaga eksistensi atau 

kelangsungan hidup organisasi atau  instansi.  Kinerja yang baik dapat 

dilihat dari realisasi anggaran instansi yang telah ditentukan pada awal 

periode dengan hasil yang dicapai selama periode tersebut. Untuk 

meningkatkan kinerja manajerial yang baik diharapkan dapat memberikan 
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pendelegasian wewenang dan tanggung jawab atau desentralisaasi yang baik 

untuk melaksanakan program kerja dan tugasnya, dengan adanya 

kepercayaan dan keterlibatan dalam organisasi maka dapat tercipta 

komitmen organisasi yang baik  demi tercapainya kinerja yang sangat baik, 

disamping itu mewujudkan peningkatan kinerja manajerialnya diharapkan 

dapat memotivasi para pegawainya utuk melaksanakan tugasnya. 

Dalam penelitian ini instansi yang menjadi sampel adalah Dinas 

Sosial Kota Surabaya.  Dinas Sosial merupakan salah satu organisasi sektor 

publik di bidang  pemerintahan yang berada di kota Surabaya yang dengan 

mengacu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  yang 

mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan 

 

Tabel 1.1. Data  Anggaran dan Realisasi Dinas Sosial Kota Surabaya  

Tahun 2009-2011 

THN Anggaran 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

SELISIH 

(Rp) 

KET. 

2009 3.035.625.000 2.115.314.000 920.311.000 Defisit 

2010 3.394.472.000 1.024.872.000 2.369.000.000 Defisit 

2011 3.075.105.000 2.515.495.000 559.610.000 Defisit 

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya 

 

Dari data anggaran dan realisasi diatas, ada beberapa hal yang 

menyebabkan Dinas Sosial Kota Surabaya  mengalami penurunan sebesar 
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itu, disebabkan adanya penurunan dari kualitas dan kuantitas kinerja instansi 

tersebut. Kurang baiknya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 

atau desentralisasi akan berpengaruh pada menurunnya kinerja manajerial. 

Menurunnya kinerja manajerial juga dapat dilihat dengan menurunnya 

Komitmen organisasi dalam  keterlibatan dan  kemauan semua pegawai 

dalam kepentingan organisasi atau Dinas Sosial kota Surabaya. Demikian 

juga menurunnya kinerja manajerial juga berkaitan dengan Motivasi kerja. 

Program Motivasi kerja seperti suasana kerja yang nyaman, Gaji  yang 

cukup dan adanya jenjang karir yang mapu memotivasi semangat kerja 

bawahan akan mampu mempengaruhi peningkatan Kinerja Manajerial. 

Sudah  menjadi rahasia umum  bahwa permasalahan sosial di Kota 

Surabaya sangat kompleks daripada daerah-daerah sekitarnya. Surabaya 

sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta harus diakui telah berhasil 

melakukan pembangunan fisik. meski tidak dipungkiri bahwa pada saat 

bersamaan berbagai masalah sosial bermunculan seperti Kawasan kumuh, 

gelandangan, pengemis,  dan masalah sosial lainnya. Untuk meweujudkan 

suatu kesejahteraan sosial yang adil dan merata di kota Surabaya, maka 

Dinas Sosial harus menerapkan dan meningkatkan kinerja manajerial yang 

baik dalam mnejalankan suatu organisasi atau instansi. 

Atas dasar latar  belakang permasalahan tersebut diatas timbul 

ketertarikan untuk mengadakan penelitian dengan judul : ”Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Pada Dinas Sosial Kota Surabaya “ 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD ? 

2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kineja manajerial 

SKPD ? 

3. Apakah Motivasi Kerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh Desentralisasi pada dinas sosial kota Surabaya 

2. Menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi pada dinas sosial kota 

Surabaya 

3. Menganalisis pengaruh Motivasi Kerja pada dinas sosial kota Surabaya 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu manajemen instansi 

untuk mengevaluasi dan menggunakan hasil penelitian untuk memberikan 

wacana alternatif bagi praktisi mengenai pengaruh manajemen kinerja 

untuk meningkatkan kinerja manajerial istansi pemerintahan. 

 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



8 

   

b. Bagi Akademisi 

Dapat dipergunakan sebagai referensi, tambahan khasanah 

kepustakaan dan bahan masukan bagi peneliti yang akan melakukan 

penelitian yang sama dimasa yang akan datang untuk dapat memahami 

kebutuhan dunia usaha dan menjawab tantangan globalisasi. 

 

c. Bagi Peneliti 

 

Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang Akuntansi Sektor 

Publik, serta menambah pengetahuan tentang faktor – faktor apa yang 

mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi sektor publik. 
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