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ABSTRAKS
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pelaksanaan Good Governance,
Pengendalian Intern dan Kinerja Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, (2)
Hubungan Antara Pelaksanaan Good Governance dengan Pengendalian Intern Pada Dinas
Kota Tasikmalaya, (3) Pengaruh Pelaksanaan Good Governance secara Parsial Terhadap
Kinerja Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, (4) Pengaruh Pengendalian
Intern secara Parsial Terhadap Kinerja Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya,
(5) Pengaruh Pelaksanaan good governance dan pengendalian intern secara Simultan
terhadap Kinerja Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survei. Alat analisis yang
digunakan adalah analisis jalur (path analysis) dengan skala pengukuran interval. Pengujian
hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t dan secara simultan dengan
menggunakan uji F dengan tingkat signifikan (α=0,05). Hasil penelitian menunjukan bahwa
: (1) Pelaksanaan good governance, pengendalian intern dan kinerja organisasi telah
dilaksanakan dengan baik, (2) Hubungan antara pelaksanaan good governance dengan
pengendalian mempunyai hubungan yang positif, (3) pengaruh pelaksanaan good
governance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. (4) Pengaruh
pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. (5)
Pengaruh pelaksanaan good governance dan pengendalian intern secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi.
Kata kunci : pelaksanaan good governance, pengendalian intern, kinerja organisasi
1.
1.1

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Good Governance (tata pemerintah yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk
banyak orang Indonesia. Kendati pemahaman mereka tentang good governance berbedabeda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good
governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang baik. Banyak diantara
mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik good governance yang lebih baik,
maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin
rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli terhadap kepentingan warga (Dwiyanto,
2005).
Dewasa ini permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia semakin komplek dan
semakin sarat. Oknum-oknum organisasi pemerintah yang seyogyanya menjadi panutan
rakyat banyak yang tersandung masalah hukum. Padahal seharusnya penyelenggara negara
yang baik harus menjadi perhatian yang serius. Transparansi memang menjadi salah satu
solusi tetapi apakah cukup hanya itu untuk mencapai good governance.
Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan
kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih

efektif dan efisien. Kedekatan organisasi pemerintah pada level daerah diharapkan lebih
mampu menerima aspirasi riil masyarakat tentang pelayanan apa yang dibutuhkan. Oleh
karena itu,diharapkan ada input yang diperoleh dalam rangka perencanaan pembangunan
sehingga tidak ada kesenjangan antara perencanaan pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintah daerah, mengacu pada Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini mengakibatkan dua implikasi
strategis, yaitu pertama situasi desentraliasi politik dan keuangan telah memberikan
wewenang yang lebih besar kepada masyarakat daerah untuk menentukan arah, kebijakan,
tujuan, program, hingga aktivitas organisasi pemerintah daerah dalam memberikan
pelayanan; kedua pemerintah daerah telah diberi keleluasaan yang lebih besar untuk
mendapatkan, mengelola dan mengalokasi dana yang diperlukan dalam urusan pelayanan
kepada masyarakat ( Harun, 2008).
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan
aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka
hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang
tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung secara
daya guna, berhasil guna bertanggung jawab serta bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
(KKN).
Melaksanakan good governance yang baik tentu kinerja suatu organisasi akan berjalan
dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Hal ini dapat diberikan
kesimpulan bahwa apabila pelaksanaan good governance ditingkatkan maka otomatis dapat
meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri (Budi Mulyawan, 2009).
Selain dengan melaksanakan good governance pengendalian intern juga diharapkan
dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. Pengendalian intern di dalam suatu organisasi
mempunyai peran penting juga untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan
efisien, perlindungan aset negara, keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada
perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. Kualitas pengendalian
internal suatu organisasi sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Premis ini menunjukan
bahwa kualitas pengendalian internal suatu organisasi yang baik akan dapat mendorong
peningkatan kinerja organisasi. Sementara kualitas pengendalian internal yang buruk akan
dapat mendorong kinerja organisasi semakin menurun. Disisi lain kualitas pengendalian
internal juga bisa mewujudkan kemanan dan kenyamanan bagi pegawai yang bekerja dalam
organisasi tersebut mulai dari tingkatan pemimpinan organisasi (top management) hingga
pegawai di tingkat paling bawah (lower/operational management).
Mengingat peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka semakin jelas bahwa
pelaksanaan good governance dan pengendalian intern sangat penting untuk meningkatkan
kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Untuk menilai kinerja organisasi itu tentu saja diperlukan indikator-indikator atau
kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria yang jelas tidak
akan ada arah yang dapat dinginakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif
diantara, alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi
yang berbeda, dan diantara pilihan-pilhan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda.
Sekarang permasalahanya adalah kriteria apa yang digunakan untuk menilai organisasi.
Sebagai sebuah pedoman dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada
tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya, untuk sebuah organisasi
privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang yang dihasilkan,
maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi

barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Indikator yang masih bertalian
dengan sebelumnya adalah seberapa besar efisiensi pemanfaatan input untuk meraih
keuntungan itu dan seberapa besar efisiensi proses yang dilakukan untuk meraih keuntungan
tersebut.
Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah pelaksanaan tata kelola pemerintahan
yang baik dengan tujuan utama yaitu menciptakan Good Governance serta di dukung dengan
adanya pengendalian intern itu akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang menjadi
lebih baik.
2.
2.1

TINJAUAN PUSTAKA
Good Governance

2.1.1 Definisi Good Governance
Menurut Loina Lalolo Krina P (2003 :5) di dalam Sekretariat good public governance
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikutip dari (UNDP) Governance, yang
diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah “Penggunaan wewenang ekonomi, politik
dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat”.
Definisi lain menyebutkan governance adalah “Mekanisme pengelolaan sumber daya
ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non-pemerintah
dalam suatu usaha kolektif”. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana
tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari
terminologigovernance membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi
negara.Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan
keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Meskipun mengakui ada banyak faktor
yang terlibat dalam proses sosial, governance bukanlah sesuatu yang terjadi secara chaotic,
random atau tidak terduga.Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang
berbeda.Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh
negara.
2.1.2 Membangun Good Governance
Membangun good governance adalah mengubah cara kerja state, membuat pemerintah
accountable, dan membangun pelaku-pelaku diluar negara cakap untuk ikut berperan
membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu
tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah
karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah. Harus kita ingat, untuk
mengakomodasi keragaman, good governance juga harus menjangkau berbagai tingkat
wilayah politik.Karena itu, membangun good governance adalah proyek sosial yang
besar.Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan secara bertahap.Untuk Indonesia,
fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada.
2.1.3 Prinsip-Prinsip Good Governance
Menurut United Nation Development Program(UNDP) karakteristik pelaksanaan good
governance meliputi (Mardiasmo,2002:18) :
1. Participation
2. Rule of law
3. Transparency.
4. Responsiveness.
5. Consensus of orientation.
6. Equity
7. Efficiency and effectiveness

8. Accountability
9. Strategic vision
Good Governance juga dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien. Sistem
pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab (accountable) pada
publiknya yang diharapkan akan mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta
keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Bambang
Suprasto, 2006: 2).
2.1.4 Pelaksanaan Good Governance
Pelaksanaan kepemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh
komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan
masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan
masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Esensi kepemerintahan yang baik (good governance) dicirikan dengan terselenggaranya
pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan
mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik.
2.2 Pengendalian Intern
2.2.1 Pengertian Pengendalian Intern
Definisi Pengendalian Intern yang dikemukakan oleh Committe of Sponsoring
Oraganizations of the Tradeway Commision (COSO), bahwapengendalian intern merupakan
suatu proses yang dipengaruhi untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan
organisasi dapat dicapai melalui : efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan
keuangan yang dapat dipercaya, ketaatanterhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

2.2.2 Tujuan Pengendalian Intern
Menurut Mulyadi (2002 : 178) tujuan dari pengendalian intern terbagi menjadi dua,
yaitu:
1) Menjaga kekayaan perusahaan
a. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah
ditetapkan,
b. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan
kekayaan yang sesungguhnya.
2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
a. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan,
b. Pencatatan transaksi yang terjadi tercatat dengan benar di dalam catatan akuntansi
perusahaan.
2.2.3 Karakteristik Pengendalian Internal
Karakteristik yang baik akan mendukung terciptanya pengendalian internal yang
efektif. Rencana organisasi, sistem otoritas dan prosedur pencatatan yang tepat, praktek yang
sehat serta kualitas pengamat yang cocok harus terintegrasi dengan baik dalam pelaksanaan
tugasnya. Kelancaran pekerjaan akan memudahkan pengendalian internal terlaksana dalam
mencapai tujuan.

2.2.4 Keterbatasan Pengendalian Internal
Keterbatasan yang terdapat dalam pengendalian internal dapat mengakibatkan tujuan
dari pengendalian internal tidak akan tercapai. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menurut
Mulyadi (2002 : 181) adalah:
a. Kesalahan dalam pertimbangan
b. Gangguan
c. Kolusi
d. Pengabaian oleh manajemen
e. Biaya lawan manfaat
2.2.5 Unsur- Unsur Pengendalian Intern
Pengendalian internal terdiri atas beberapa unsur-unsur, namun hendaknya tetap diingat
bahwa unsur-unsur tersebut saling berhubungan dalam suatu sistem. Menurut Committee of
Sponsoring Organizations of the Tradeway (COSO) yang meliputi unsur-unsur pokok
pengendalian intern adalah:
1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
2. Penilaian Resiko (Risk Assestment)
3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
4. Informasi dan komunikasi (Information and Communication)
5. Pemantauan (Monitoring)
2.3 Kinerja Organisasi
2.3.1 Pengertian Kinerja
Menurut Rivai dan Basri (2005) pengertian kinerja adalah “kesediaan seseorang atau
kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan
tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan”.
2.3.2 Pengertian Organisasi
Organisasi berasal dari kata oragano dalam bahasa yunani berarti alat. Pengertian telah
banyak disampaikan para ahli, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, dan
sebagai bahan perbandingan akan disampaikan beberapa pendapat sebagai berikut.
2.3.4 Pengertian Kinerja Organisasi
Istilah kinerja sering diidentikkan dengan istilah prestasi. Istilah kinerja atau prestasi
merupakan pengalih bahasaan dari kata Inggris ‘performance’. Kinerja atau performance
merupakan perilaku organisasi yang secara langsung berhubungan dengan aktifitas hasil
kerja, pencapaian tugas dimana istilah tugas berasal dari pemikiran aktifitas yang dibutuhkan
oleh pekerja (Nelson,1997). Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari
berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan sering tidak
memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Kesan-kesan
buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya
kinerja yang merosot.
Dwiyanto, dkk (2002:48), mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi
publik sebagai berikut :
a. Produktivitas
b. Kualitas Layanan
c. Responsivitas
d. Akuntabilitas

3.
3.1

OBYEK DAN METODE PENELITIAN
Obyek Penelitian
Penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan good governance, pengendalian
intern, dan kinerja organisasi pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya sebagai obyek penelitian.
3.2

Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan
pendekatan survey. Metode deskriptif adalah metode penelitian dimana penulis
mengumpulkan data, menganalisis secara kritis data tersebut serta menyimpulkannya
berdasarkan fakta-fakta pada masa penelitian berlangsung atau pada masa sekarang. Dalam
penelitian deskriptif, penulis tidak hanya memberikan gambaran terhadap fenomena yang
ada, akan tetapi juga menerapkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta
mendapatkan makna dan implikasi dari masalah yang dipecahkan (Nazir, 1999 : 64).
3.2.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian
Ada dua jenis variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu satu variabel terikat
(dependent variable) yang diberi notasi Y dan dua varibel bebas (independent variables)
masing-masing diberi notasi X1 dan X2. Dalam hal ini, Kinerja Organisasi merupakan
varibel terikat (Y), sedangkan Pelaksanaan Good Governance (X1) dan Pengawasan
Intern(X2)merupakan variabel bebas.
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data
3.2.2.1 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer
adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian, sesuai ruang lingkup dan
kebutuhannya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung
dari obyek yang diteliti maupun dari dokumen dan catatan lainnya yang menunjang
penelitian.
Sumber data primer diperoleh dari responden, yaitu para pegawai pada Dinas Daerah
Kota Tasikmalaya, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan,
dokumen atau laporan maupun hasil penelitian dan publikasi yang menunjang penelitian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:
1. Penarikan Angket (Kuesioner)
2. Studi Dokumentasi
3.2.2.2 Populasi Penelitian
Populasi penelitian adalah jumlah keseluruhan obyek yang akan diteliti atau unit
analisis atau merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek yang
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Berdasarkan substansi pokok penelitian yang dilakukan, populasi sasaran
dalam penelitian ini adalah obyek yang berhubungan dengan Pelaksanaan Good Governance,
Pengendalian Intern, dan Kinerja Organisasi Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, yaitu para
pegawai (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas Daerah masing-masing yang berjumlah (11)
sebelas dinas. Berdasarkan data kepegawaian yang tercatat pada Bagian Kepegawaian
Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, seluruh pegawai (Pegawai Negeri Sipil) pada sebelas
Dinas Daerah tersebut berjumlah 1.253 orang dengan perincian sebagaimana dapat dilihat
pada Tabel :

Populasi Penelitian
No.

Dinas Daerah

Jumlah Pegawai
(Pegawai Negeri Sipil)

1.

Dinas Pendidikan

154

2.

Dinas Kesehatan

135

3.

Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan
Energi

127

4.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

114

5.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

104

6.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

103

7.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

97

8.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

98

9.

Dinas Pendapatan

127

10.

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

112

11.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

85

JUMLAH PEGAWAI

1.253

Sumber : Bagian Kepegawaian, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, 2012.

3.2.2.3 Teknik Penarikan Sampel
Mengingat jumlah populasi yang relatif besar, guna efisiensi penelitian dilakukan
pengambilan sampel (sampling) dengan metodeproportional random sampling. Untuk
menentukan ukuran sampel minimum yang akan diambil dari populasi digunakan persamaan
Slovin (Husein Umar, 2000: 108).sebagai berikut:
N
n
1  ( N  e2 )
dimana,
n = Jumlah sampel
N = Populasi penelitian
e = Nilai toleransi sebesar10% atau 0,1
sebagaimana hasil perhitungan sebagai berikut:
1.253
n
 92 ,602  93
1  (1.253 x0,12 )
Berdasarkan persamaan di atas, jumlah sampel minimal yang akan diambil dari
populasi pegawai adalah 93 orang dan penelitian ini sampel yang akan diambil adalah 95
orang.
Karena populasi berasal dari 11 dinas dengan jumlah pegawai yang berbeda, maka
untuk masing-masing dinas diambil sampel secara proporsional dengan menggunakan
persamaan:
ni

=

Ni

x n

N
ni
Ni
N
n

=
=
=
=

Jumlah sampel pada Dinas i
Jumlah pegawai pada Dinas i
Jumlah seluruh pegawai dinas (populasi)
Jumlah seluruh sampel

Berdasarkan persamaan di atas diperoleh jumlah sampel yang akan diambil dari
masing-masing dinas sebagaimana disajikan dalam Tabel :
Jumlah Anggota Sampel Masing-masing Dinas
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dinas Daerah
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan
Energi
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Pendapatan
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga
JUMLAH

Jumlah Pegawai
(Pegawai Negeri Sipil)
154
135

Anggota Sampel
12
10

127

10

114

8

104

8

103
97
98
127
112

8
8
8
9
8

85

6

1.253

95

3.2.2.4 Prosedur Pengumpulan Data
Responden penelitian ini adalah pegawai (Pegawai Negeri Sipil) pada masing-masing
Dinas Daerah Kota Tasikmalaya baik dari kepala, Sekretariat, kepala bidang, kepala
sub.bidang serta para pegawai pelaksana. Responden diminta untuk mengisi kuesioner yang
dibuat secara terstruktur, didalamnya meliputi beberapa item pertanyaan yang disertai
alternatif jawaban. Responden tinggal memilih salah satu jawaban sesuai persepsi/penilaian
mereka.
Satuan pengukuran yang digunakan adalah scoring, yaitu pemberian nilai skor pada
setiap alternatif jawaban yang disediakan dalam pertanyaan dengan kategori jawaban yang
bersifat tertutup terdiri atas 5 (lima) pilihan dengan menggunakan skala likert. Skala likert
adalah skala yang dirancang untuk menguji apakah responden sangat tidak setuju (strongly
disagree) atau sangat setuju (strongly agree) terhadap obyek psikologis yang dinilainya
(Sugiama, 2008:98).
Item-item yang disusun terdiri dari item positif dan negatif dengan nilai skor
sebagaimana disajikan pada Tabel :
Tabel Skor untuk Setiap Pertanyaan
Jawaban untuk Nilai Jawaban untuk Nilai
Positif
Negatif
5

1

4

2

3

3

2

4

1

5

Sumber: Sugiyono, 2007

3.3

Model / Paradigma Penelitian
Berdasarkan hipotesis sebagaimana diutarakan pada bagian terdahulu, paradigma
penelitian ini didesain dalam model penelitian seperti pada Gambar :
X1
Y
X2

ɛ
3.4 Teknik Analisis Data
3.4.1 Teknik Pengolahan Data
Data mentah yang diperoleh dari jawaban responden terhadap instrument penelitian
(kuesioner) yang disebar harus diolah menjadi data baku, instrument penelitian yang dibuat
bertujuan untuk mentransformasi data kualitatif agar dapat dianalisis dengan metode statistik
yang diterapkan. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan SPSS versi 16 sebagai alat
bantu pengolahan data.
Adapun perubahan instrumen meliputi:
1. Pendefinisian operasionalisasi variabel kedalam indikatornya
2. Menjabarkan indikator kedalam pernyataan
3. Pemberian skala pengukuran untuk setiap jawaban responden
3.4.2 Uji Kualitas Data
3.4.2.1 Pengujian Validitas Alat Ukur
Pengujian validitas alat ukur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan korelasi Pearson’s Product Moment, yang meliputi tahapan-tahapan :
1. Penentuan Nilai Korelasi
Untuk menentukan nilai korelasi digunakan persamaan sebagai berikut :
n (XY) – (X) (Y)
r =
 n (X2) – (X)2 nY2 – (Y)2
dimana,
r =
X =
Y =
n =

Koefisien korelasi
Jumlah skor item ke-i
Skor total seluruh item
Jumlah responden

2. Penentuan uji signifikasi korelasi product moment (penentuan nilai hitung)
Untuk menentukan uji signifikansi korelasi product moment, secara statistik angka
korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan ttabel dengan derajat bebas (db) = n – 2 pada
 = 0,05 dengan menggunakan persamaan :

rn–2
t =
1 – r2
dimana,
r = Koefisien korelasi
n = Jumlah responden
3. Penarikan kaidah keputusan dan Kriteria penafsiran

Nilai thitung yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai ttabel untuk kesalahan 5% ( = 0,05)
dan derajat kebebasan (db) = n – 2. Setelah dibandingkan kemudian diambil keputusan
dengan kaidah :
1) Jika thitungttabel, maka instrumen tersebut valid
2) Jika thitungttabel, maka instrumen tersebut tidak valid
Dilihat dari kriteria pengujian di atas, maka koefisien validitas dianggap signifikan
apabila harga thitung lebih besar daripada ttabel (1–), (n–2). Alat ukur yang signifikan adalah
valid, sedangkan yang tidak signifikan tidak valid.
3.4.2.2 Pengujian Reliabilitas Alat Ukur Penelitian
Selain valid, alat ukur penelitian juga harus handal (reliable). Sebuah alat ukur
dikatakan handal apabila ia memberikan hasil yang tetap terhadap variabel yang diukur,
meskipun berubah. Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat
ukur penelitian dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini dapat dilihat apabila alat ukur
digunakan berulang kali untuk mengukur gejala yang sama, dan hasil pengukurannya relatif
konstan.
3.4.3 Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis
3.4.3.1 Analisis Data
Teknik analisis data yang diarahkan untuk menjawab permasalahan penelitian yang
diidentifikasi dengan menguji hipotesis yang diajukan kemudian dibahas secara mendalam
untuk menggambarkan fenomena atas kasus yang diteliti. Berdasarkan identifikasi masalah
dan hipotesis yang diajukan, teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Inventarisasi data : pemilihan dan penyusunan data secara sistematis
2. Klasifikasi data : pengelompokan data setelah dipilah-pilah menurut jenisnya
3. Tabulasi data : penyajian data dalam bentuk tabel sebagai dasar untuk analisis data
3.4.3.2 Rancangan Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis akan dimulai dengan penetapan hiptesis operasional, penetapan
tingkat signifikan, uji signifikan, kriteria dan penarikan kesimpulan.
1) Penetapan Pengujian Hipotesis
1. Ho : X1X2  0 Pelaksanaan Good Governance tidak berkorelasi terhadap
pengendalian Intern.
Ha : X1X2  0 Pelaksanaan Good Governance bekorelasi terhadap pengendalian
Intern.
2. Ho : YX 1  0
Pelaksanaan Good Governance secara parsial tidak berpengaruh
terhadap Kinerja Organisasi
Pelaksanaan Good Governance secara parsial berpengaruh terhadap
Ho : YX 1  0
Kinerja Organisasi

3. Ho : YX 2  0
Organisasi

Pengendalian Intern secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja

Ho : YX 2  0

Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja

Organisasi
4.

Pelaksanaan good governance dan Pengendalian Intern secara
simultan Tidak berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi.
Pelaksanaan good governance dan Pengendalian Intern secara
Ha : YX 1  YX 2  0
simultan berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi.
2) Penetapan tingkat signifikansi
Tingkat keyakinan dalam penelitian ini ditentukan sebesar 0,95 dengan tingkat kesalahan
yang ditolerir atau alpha (α) sebesar 0,05. Penentuan alpha sebesar 0,05 merujuk pada
kelaziman yang digunakan secara umum dalam penelitian ilmu sosial, yang dapat
dipergunakan sebagai kriteria dalam pengujian signifikansi hipotesis penelitian.
3) Uji signifikansi
Untuk menguji signifikansi dilakukan pengujian, yaitu :
 Secara simultan menggunakan uji F
 Secara parsial menggunakan uji t
4) Penetapan kriteria pengambilan keputusan
Kriteria pengujian ditetapkan dengan membandingkan nilai rs hitung dan rs tabel dengan
tingkat signifikansi (α=0,05), dapat dirumuskan sebagai berikut :
Secara parsial :
Ho : YX 1  YX 2  0

Terima Ho jika
 t 1   t hitung  t 1 
2
2
Tolak Ho jika  t 1   t hitung atau  t 1 

2

2

Secara simultan :
Tolak Ho jika Fhitung > Fvariabel dan terima Ho Fhitung ≤ F tabel
5) Penarikan kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ditarik kesimpulan apakah hipotesis
yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak.
4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Deskripsi hasil penelitian ini akan menunjukkan keberadaan Dinas-dinas di Kota
Tasikmalaya, mengenai : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance dan Pengendalian Intern
Terhadap Kinerja Organisasi.
4.2 Pembahasan
4.2.1 Pelaksanaan good governance, Pengendalian Intern dan Kinerja Organisasi pada
Dinas Daerah Kota Tasikmalaya
4.2.1.1 Pelaksanaan good governance pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya
Good Governance merupakanpelayanan publik yang efisien. Sistem pengadilan yang
dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab (accountable) pada publiknya yang
diharapkan akan mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan

masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan jawaban responden mengenai
pelaksanaan good governance direkap untuk dilihat skor total jawaban responden dan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel
Pelaksanaan Good Governance
No

Uraian

1.

Dalam pelaksanaan tugas sesuai tugas
pokok dan fungsi dinas, terdapat
aturan-aturan tertulis yang jelas dan
dipedomani oleh seluruh jajaran dinas

2.

3.

4.

5.

6.

Skor yang ditargetkan

Keputusan-keputusan yang diambil
pimpinan dinas sesuai dengan standar
etika dan nilai-nilai yang berlaku

Di dalam dinas sudah ada mekanisme
yang jelas untuk menjamin
keterbukaan semua proses dalam
pelayanan publik

Di dalam dinas sudah ada mekanisme
yang menjamin standarisasi semua
proses dalam pelayanan publik

Informasi yang berkaitan dengan
berbagai hal mengenai dinas mudah
diakses publik

Dinas sering melakukan proses
konsultasi untuk menggali masukan
stakeholders

Jumlah

skor yang dicapai

Kriteria

95X5=475

429

Sangat Baik

95X5=475

424

Sangat Baik

95X5=475

415

Sangat Baik

95X5=475

413

Baik

95X5=475

392

Baik

95X5=475

390

Baik

2.463

Sangat Baik

Berdasarkan Tabel tersebut bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap
tanggapan responden atas pelaksanaan good governance yang dilakukan pada Dinas Daerah
Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah 2.463 termasuk klasifikasi sangat baik. Dari beberapa
kriteria yang diajukan, ternyata yang memiliki skor yang paling tinggi yaitupertanyaan no. 1
mengenai “dalam pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, terdapat aturanaturan tertulis yang jelas dan dipedomani oleh seluruh jajaran dinas”dengan skor 429,
sedangkan yang memiliki skor terendah yaitu pertanyaan no. 6 mengenai “Dinas sering
melakukan proses konsultasi untuk menggali masukan stakeholders” dengan skor yang
diperoleh sebesar 390.

4.2.1.2 Pengendalian Intern Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya
Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi untuk memberikan
jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui : efisiensi dan
efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap
undang-undang dan aturan yang berlaku.
Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan jawaban responden mengenai
pengendalian intern direkap untuk dilihat skor total jawaban responden dan dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel
Pengendalian Intern
No

Uraian

Skor yang ditargetkan

1.

Keberhasilan (atau kegagalan)
pencapaian sasaran organisasi selama ini
sebagian besar diakibatkan oleh
perhatian pimpinan terhadap
pelaksanaan pengendalian intern

95X5=475

396

Baik

2.

Pimpinan dinas selalu melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
pegawai

95X5=475

388

Baik

3.

Pimpinan selalu mengingatkan
pentingnya pelaksanaan prosedur
pelaksanaan tugas dalam menghindari
resiko yang mungkin terjadi

95X5=475

4.

Setiap pelaksanaan tugas selalu
diotorisasi oleh pejabat yang berwenang
di dalam dinas

95X5=475

368

Baik

5.

Pimpinan di setiap tingkatan selalu
melakukan review terhadap pelaksanaan
program kerja

95X5=475

380

Baik

6.

Pimpinan selalu melakukanbimbingan
moral terhadapkaryawan agar mereka
dapatmembedakantindakanbaikdanburuk

95X5=475

7.

Dalam pelaksanaan tugas staf selalu
menyiapkan laporan untuk pimpinan
secara tepatwaktu

95X5=475

345

Baik

8.

Laporan staf kepada pimpinan di setiap
tingkatan selalu disajikan secara
informatif

95X5=475

380

Baik

9.

Pemantauanaktivitas dinas selalu
dilakukan pimpinan secara kontinyu

95X5=475

383

Baik

10.

Terdapat aruskomunikasiterbuka yang
kontinyu antara satu bagian dengan
bagian lainnyadi dalam dinas

95X5=475

358

Baik

3.793

Baik

Jumlah

skor yang dicapai

Kriteria

Sangat Baik
420

Baik
375

Berdasarkan Tabel tersebut bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap
tanggapan responden atas pengendalian intern yang dilakukan pada Dinas Daerah Pemerintah

Kota Tasikmalaya adalah 3.793 termasuk klasifikasi baik. Dari beberapa kriteria yang
diajukan, ternyata yang memiliki skor yang paling tinggi yaitupertanyaan no.3 mengenai
“pimpinan selalu mengingatkan pentingnya pelaksanaan prosedur pelaksanaan tugas dalam
menghindari resiko yang mungkin terjadi”dengan skor 420, sedangkan yang memiliki skor
terendah yaitu pertanyaan no. 7 mengenai “dalam pelaksanaan tugas staf selalu menyiapkan
laporan untuk pimpinan secara tepatwaktu” dengan skor yang diperoleh sebesar 345.
4.2.1.3 Kinerja Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya
Kinerja organisasi adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan
sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil
seperti yang diharapkan. Dwiyanto, dkk (2002:48), mengemukakan ukuran dari tingkat
kinerja suatu organisasi publik adalah Produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan
akuntabilitas.
Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan jawaban responden mengenai kinerja
organisasi direkap untuk dilihat skor total jawaban responden dan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel
Kinerja Organisasi
No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Skor yang ditargetkan

Uraian
Personil dinas yang ada memiliki
pengalaman yang memadai untuk
menjalankan tugas-tugas yang harus
dijalankan

Pemanfaatan personil dalam praktekpraktek penyelenggaraan tugas-tugas
Dinas telah dilaksanakan secara
efektif
Dinas cukup terbuka terhadap publik
dalam hal-hal yang menyangkut
prosedur pelayanan yang berlaku
Mekanisme pelaksanaan yang
dilakukan dinas telah berjalan secara
sinergis dengan unit kerja lainnya di
dalam lingkungan Pemerintah
Daerah
Dalam memberikan pelayanan
kepada publik aparat dinas telah
cukup sigap dalam menjalankan
tugasnya

Dinas akomodatif terhadap masukan
dan kritik yang disampaikan
masyarakat dalam pelayanan publik
Jumlah

skor yang dicapai

Kriteria

95X5=475

395

Baik

95X5=475

422

Sangat Baik

95X5=475

410

Sangat Baik

95X5=475

368

Baik

95X5=475

383

Baik

95X5=475

372

Baik

2.350

Baik

Berdasarkan Tabel tersebut bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap
tanggapan responden atas kinerja organisasi yang dilakukan pada Dinas Daerah Pemerintah
Kota Tasikmalaya adalah 2.350 termasuk klasifikasi baik. Dari beberapa kriteria yang
diajukan, ternyata yang memiliki skor yang paling tinggi yaitupertanyaan no.2 mengenai
“Pemanfaatan personil dalam praktek-praktek penyelenggaraan tugas-tugas Dinas telah

dilaksanakan secara efektif”dengan skor 422, sedangkan yang memiliki skor terendah yaitu
pertanyaan no. 6 mengenai “Dinas akomodatif terhadap masukan dan kritik yang
disampaikan masyarakat dalam pelayanan publik” dengan skor yang diperoleh sebesar 372.
4.2.2 Hubungan Antara Pelaksanaan Good Governance dengan Pengendalian Intern
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS yang terdapat
dalam tabel correlation, diketahui korelasi antara variabel X1 (Pelaksanaan Good
Governance) dengan variabel X2 (Pengendalian Intern) didapat angka koefisien sebesar
0,407dengan signifikansi 0,000 pada α=0,05. Tidak adanya tanda negatif pada koefisien
korelasi 0,407 menandakan hubungan yang positif. Hubungan positif artinya jika pelaksanaan
good governance meningkat maka pengendalian intern meningkat juga sebaliknya.
Mengingat signifikan diperoleh 0,000 < α=0,05 maka dapat diartikan bahwa hubungan antara
pelaksanaan good governance dengan pengendalian intern adalah signifikan.
4.2.3 Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Secara Parsial Terhadap Kinerja
Organisasi
Untuk menguji hipotesis diatas, maka dilakukan pengolahan atas data hasil
penelitian.Dari hasil perhitungan SPSS versi 16.0 (Tabel Coefficient), diperoleh nilai
koefisien beta atau koefisien standar (Standardized Coefficient) untuk variabel X1
(pelaksanaan good governance) terhadap variabel Y (kinerja organisasi) adalah sebesar
0,220. Ini berarti antara pelaksanaan good governance dengan kinerja organisasimempunyai
hubungan yaitu sebesar 22 %. sedangkan koefisien determinasinya (0,2202)=0,048,
menunjukan bahwa besarnya pengaruh pelaksanaan good governance terhadap kinerja
organisasi adalah 4,8%. Artinya 4,8% variabilitas variabel kinerja organisasi dipengaruhi
secara parsial oleh variabel bebas yaitu pelaksanaan good governance.
Dengan kriteria tolak Ho jika thitung> ttabel, maka berdasarkan perhitungan SPSS
diperoleh nilai thitung sebesar 2,174. Dengan mengambil taraf signifikasi α sebesar 5% maka
ttabel sebesar 1,986 sehingga thitung> ttabel(2,174>1,986) dengan tingkat signifikan 0,032< 0,05.
Dikarenakan thitung > ttabel dan tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah
keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya pelaksanaan good governance secara
parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Dengan demikian, apabila
pelaksanaan good governance pada Dinas Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya
dilaksanakan dengan baik, maka kinerja organisasi juga akan semakin baik.
4.2.4 Pengaruh Pengendalian Intern Secara Parsial Terhadap Kinerja Organisasi
Untuk menguji hipotesis diatas, maka dilakukan pengolahan atas data hasil
penelitian.Dari hasil perhitungan SPSS versi 16.0 (Tabel Coefficient), diperoleh nilai
koefisien beta atau koefisien standar (Standardized Coefficient) untuk variabel X2
(pengendalian intern) terhadap variabel Y (kinerja organisasi) adalah sebesar 0,331. Ini
berarti antara pengendalian interndengan kinerja organisasimempunyai hubungan yaitu
sebesar 33,1 %. sedangkan koefisien determinasinya (0,3312)=0,11, menunjukan bahwa
besarnya pengaruh pengendalian internterhadap kinerja organisasi adalah 11%. Artinya 11%
variabilitas variabel kinerja organisasi dipengaruhi secara parsial oleh variabel bebas yaitu
pengendalian intern.
Dengan kriteria tolak Ho jika thitung> ttabel, maka berdasarkan perhitungan SPSS
diperoleh nilai thitung sebesar 3,279. Dengan mengambil taraf signifikasi α sebesar 5% maka
ttabelsebesar 1,986 sehingga thitung> ttabel(3,279>1,986) dengan tingkat signifikan 0,001< 0,05.
Dikarenakan thitung > ttabel dan tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah
keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya pengendalian intern secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Dengan demikian, apabila pengendalian

intern pada Dinas Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan baik, maka
kinerja organisasi juga akan semakin baik.
4.2.5 Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Dan Pengendalian Intern Secara
Simultan Terhadap Kinerja Organisasi
Untuk menguji hipotesis diatas, maka dilakukan pengolahan atas data hasil
penelitian.Dari hasil perhitungan SPSS versi 16.0 (Tabel Coefficient), diperoleh data
mengenai nilai R (koefisien korelasi) dan R Square/R2 (koefisien determinasi).Nilai R
menunjukan besarnya hubungan atau korelasi antara pelaksanaan good governance dan
pengendalian intern terhadap kinerja organisasi sebesar 0,466. Ini berarti antara pelaksanaan
good governance dan pengendalian intern terhadap kinerja organisasi mempunyai hubungan
yaitu sebesar 46,6% dengan kategori cukup kuat (Sugiyono, 2003:216). Sedangkan nilai
koefisien determinasi (R2) menunjukan besarnya pengaruh pelaksanaan good governance dan
pengendalian intern terhadap kinerja organisasi, yaitu sebesar 0,217 atau 21,7%. Artinya
21,7% variabilitas variabel kinerja organisasi dipengaruhi secara simultan oleh variabel bebas
yang dalam hal ini adalah pelaksanaan good governance dan pengendalian intern. Pengaruh
variabel lainnya (faktor residu) terhadap kinerja organisasi selain pelaksanaan good
governance dan pengendalian intern adalah sebesar
= 0,885 atau 88,5%
Dengan kriteria tolak Ho jika Fhitung>Ftabel, maka berdasarkan perhitungan SPSS
diperoleh nilai Fhitung sebesar 12,756. Dengan mengambil taraf signifikasi α sebesar 5% maka
Ftabel sebesar 3,10 sehingga Fhitung>Ftabel(12,756>3,10) dengan tingkat signifikansi 0,000 yang
berarti lebih kecil dari tingkat α = 0,05. Dikarenakan Fhitung > Ftabel dan tingkat signifikasi
lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya
pelaksanaan good governance dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja organisasi. Dengan demikian, apabila pelaksanaan good
governance dan pengendalian intern pada Dinas Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya
dilaksanakan dengan baik, maka kinerja organisasi juga akan semakin baik.
5
5.2

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan good governance
dan pengendalian intern terhadap kinerja organisasi, maka penulis dapat menarik kesimpulan
sebagai berikut :
1.

2.

3.

Dinas Daerah Kota Tasikmalaya pada umumnya telah melaksanakan good governance
dan pengendalian intern dengan baik. Hal ini terlihat dari nilai total jawaban responden
mengenai pelaksanaan good governance dengan kategori sangat baik dan pengendalian
intern dengan kategori baik. Artinya ruang lingkup pelaksanaan good governance yang
mencakup akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta hal yang mencakup
dari pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring itu telah dilaksanakan dengan
baik oleh Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.
Dinas Daerah Kota Tasikmalaya telah menjalankan kinerjanya dengan baik. Hal ini
terlihat dari nilai total jawaban responden mengenai kinerja organisasi dengan
menunjukan kategori baik. Dengan demikian kinerja organisasi pada Dinas Daerah Kota
Tasikmalaya yang dilihat dari cakupan produktivitas, kualitas layanan, dan responsivitas
mencapai hasil yang baik.
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan path analysis, maka pelaksanaan good
governance memiliki hubungan dengan pengendalian intern. Artinya semakin baik

4.

5.

5.3

pelaksanaan good governance dilakukan maka semakin baik pula pengendalian intern
pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, maupun sebaliknya.
Berdasarkan uji hipotesis dengan taraf signifikansi sebesar 5% dapat ditarik kesimpulan
bahwa pelaksanaan good governance dan pengendalian intern secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap kinerja organisasi pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.
Pengujian secara simultan menunjukan bahwa, pelaksanaan good governance dan
pengendalian intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi.
Artinya apabila pelaksanaan good governance dan pengendalian intern dilaksanakan
secara bersamaan dengan baik, maka kinerja organisasi pada Daerah Kota Tasikmalaya
akan meningkat.

Saran
Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan
saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi Dinas Daerah Kota
Tasikmalaya maupun bagi penulis selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian yang
relevan yaitu sebagai berikut:
1). Bagi Dinas Daerah Kota Tasikmalaya
Pelaksanaan good governance dan pengendalian intern pada Dinas Daerah Kota
Tasikmalaya perlu terus dijaga agar pencapaian kinerja dari tujuan organisasi dapat
tercapai. Berdasarkan penilaian alat ukur pada variabel (X1) pelaksanaan Good
Governance yang merupakan pelayanan publik yang efisien. Sistem pengadilan yang
dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab (accountable) pada publiknya
yang diharapkan akan mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta
keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun
tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya ini
mempunyai nilai yang sangat baik, yang diharapkan Dinas Daerah Kota Tasikmalaya
selalu menjaga konsistensi dalam pelaksanaan good governance ini. Pada Variabel (X2)
yaitu Pengendalian Intern yang merupakan suatu proses yang dipengaruhi untuk
memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui :
efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya,
ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku ini mempunyai nilai baik
namun pada indikator penilaian resiko, informasi dan komunikasi, monitoring, masih
terdapatnya responden menjawab kurang baik, oleh karena itu Dinas Daerah Kota
Tasikmalaya harus lebih meningkatkan pengendalian intern agar kinerja dinas bisa
meningkat dan menjadi lebih baik.
2). Bagi peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang relevan, disarankan
untuk mencari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi pada
Dinas Daerah Kota Tasikmalaya selain dari pelaksanaan good governance dan
pengendalian intern diantaranya gaya kepemimpinan, audit operasional, gaji karyawan
dan lain sebagainya sehingga hasil penelitian tersebut dapat diperbandingkan dengan
hasil dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Achmad Bachrudin, dan Harapan L. Tobing.2003.Anaisis Data Untuk Penelitian Survei
Dengan Menggunakan LISREL 8.Bandung:Jurusan Statistika FMIPA UNPAD.
Agus Dwiyanto.1995. Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. Seminar Kinerja
Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya, Fisipol UGM, Yogyakarta.
_______.2002. Reformasi Birokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan
dan Kebijakan, UGM.
Arens, Alvin A., Loebbecke, James K.1995. Auditing Arens &Loebbecke. Jakarta: Salemba
Empat.
As’ad, Moh.2003. Psikologi Industri.Yogyakarta:Edisi keempat
Bambang Guritno dan Waridin. 2005. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku
Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja. JRBI. Vol 1. No 1.
Bambang Prasetyo dan Lina Miftahuk Jannah. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta:
Rajagrafindo Persada.
Bambang Suprasto. 2006. “Pengaruh Interaksi Antara Partisipasi Anggaran, Informasi
Asimetri dan Penekanan Anggaran terhadap Slack”. AUDI Jurnal Akuntansi dan
Bisnis.
Budi Mulyawan. 2009. “Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Kinerja
Organisasi”.Journal Article.
Budi Setiono. 2002. Jaring Birokrasi, Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi, Bekasi:
Gugus Press.
Desmiyawati, Wulan W.2012.Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern dan
Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi.Pekbis Jurnal, Vol.4, No.1.
Gima Sugiama. 2008. Metode Penelitian Bisnis Dan Manajemen. Bandung: Guardaya
Intimarta.
Harun. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan
Nasional.
Husein Umar.2000.Metodologi Penelitian.Jakarta:Gramedia Pustaka Umum.
Jusman Iskandar. 2001. Metode Penelitian Sosial. Garut: Uniga.
Kartono, Kartini. 1997. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung:CV. Mandar Madju.

Lolina Lalolo Krina P. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi,
dan Partisipasi. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Miftah Thoha.2009. Perilaku Organisasi: Konsep dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali
Pers.
Mohammad Nazir. 1999. Metode Penelitian. Jakarta :Ghalia.
Prijambodo.2012.Good Governance Cooperative.Widiaswara Kementrian Koperasi dan UKM

Rani Hermayani.2011.“Pengaruh Audit Intern dan Pengendalian Intern terhadap Good
Corporate Governance”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.
Ratminto & Winarsih. 2006. Manajemen Pelayanan. Pengembangan Model Konseptual,
Penerapan Citizen Charter Dan SPM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ririn Nurianti. 2011. “Pengaruh Audit Operasional dan Penerapan Good Corporate
Governance terhadap Kinerja Perusahaan”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas
Siliwangi.
Sarwoto. 1990. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia
_______. 1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta:LP3ES.
Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik). Bandung: Mandar
Maju
Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi. 1993. Metode Penelitian Survai. Jakarta:
Djambatan.
Sitepu, Nirwana SK 1994. Analisis Regresi dan Korelasi.Bandung:Unit Pelayanan Statistika FPMPA
Unpad.
Sudjana.1996.Teknik Regresi Dan Korelasi.Bandung:Tarsito.

Sugiyono. 2000. Metode Penelitian Administrasi. Bandung:Alfabeta.
_______. 2006. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Keempat Belas. Bandung : CV. Alfabeta
_______. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Surjadi.2009.Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik.Bandung:PT. Reflika Aditama
Tjandra, W.Riawan. 2005. Penigkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan
Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
Uma Sekaran. 2003. Research Methode for Bussines. Askill Building Aproach, John Wiley
and Jons
Veithzal Rivai, Ahmad Fawzi Mohd.Basri.2005.Performance Appraisal sistem Yang Tepat
Untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing
Perusahaan.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
Viriyanti Nila P. 2008. Hubungan Pengendalian Intern dengan Good Corporate
Governance.Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Winardi,J. 2009. Teori Organisasi dan Pengorganisasia. Jakarta: Rajawali Pers.
Yesa Meliana. 2009. “Pengaruh Audit Operasional dan Pengendalian Intern Terhadap
Kinerja Keuangan Bank”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.

Peraturan dan Undang-undang
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Tasikmalaya.
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah, Dinas Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah yang
berperan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengawasan Intern di
Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Keuangan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara.

