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ABSTRACT 

 
The purpose of this research are to study and analyze the influence of 

organizational commitment, internal audit and implementation good corporate 
governance principles toward regional hospital performance simultaneously and 
partially. The method of this researh is description and explanatory survey. The units 
analysis are regional hospital in east java. The data collecting was carrid out by 
spreading quetionnaires to regional hospital managers. The  technical method of simple 
random sampling. The tool of analyze is path analysis        

The result on this research and hypothesis testing show that: (1) there is 
correlation among organizational commitment and internal audit in moderate category; 
(2) simultaneously, organizational commitment, internal audit and implementation good 
corporate governance principles had significant influence to regional hospital 
performance; (3) partially, organizational commitment, internal audit and 
implementation good corporate governance principles had positive influence  but not 
significant to regional hospital performance.   
 
Key Words: Organizational commitment, Internal Audit, Good Corporate   Governance 

and organizational Performance 
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I.  PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Penelitian 

Otonomi daerah di Indonesia yang dimulai pada tahun 1988 dengan didasarkan 

pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, membuat 

perubahan yang sangat mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dan sistem pengelolaan sumber pendapatan daerah. Undang-Undang tersebut 

menegaskan bahwa pembangunan kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan 

yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah (propinsi) dan bertanggungjawab 

sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam meningkatkan taraf 

kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat 

penting dan strategis dalam upaya mempercepat derajat kesehatan masyarakat  

(http://www.dinkesjatim.go.id/data-informasi.html). 

 Kondisi ini baik secara langsung maupun tidak langsung berimbas pada 

paradigma RSD sebagai salah satu Satuan Kerja Instansi Pemerintah (SKPD) yang dulu 

merupakan lembaga yang cost centre, kini harus merubah orientasinya dengan 

memadukan service public oriented dan profit oriented serta mengedepankan 

terciptanya suatu lembaga publik yang berorientasi pada value for money. 

Rumah Sakit Daerah (RSD) kini harus merubah orientasinya dengan 

memadukan service public oriented dan profit oriented. Sebagai salah satu sarana 

kesehatan di daerah, keberadaan RSD masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. 

Kondisi ini disebabkan perlengkapan medis yang masih minim dan pelayanan yang 
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diberikan belum bisa memberikan harapan masyarakat (pasien). Sejalan dengan kondisi 

tersebut agar pelayanan RSD kepada masyarakat memiliki standar dan prosedur 

pelayanan yang diharapkan, maka diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 228/Menkes/SK/II/2002 tentang pedoman penyusunan standar 

pelayanan minimum rumah sakit yang wajib dilaksanakan daerah 

(http://www.dinkesjatim.go.id/data-informasi.html). 

Tabel  1 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No. Tingkatan Umur (Tahun) Jumlah (Orang) 
1. Umur  0   620,992 
2. Umur  0 -1  1,219,038 
3. Umur  0 -2  1,803,315 
4. Umur  0 -4  2,945,070 
5. Umur 5 – 6 1,142,048 
6. Umur 7 – 12 3,538,226 
7. Umur 13 – 15 1,772,905 
8. Umur 16 – 19 2,589,767 
9. Umur > 65 2,215,528 
10. 10 - 49 tahun (WUS) 11.773.641 
11. 10 - 49 tahun (remaja) 2.990.834 
Jumlah  35.679.156 
Kepadatan Penduduk 743 / Km2

Sumber : http://www.dinkesjatim.go.id/data-informasi.html  
 
Jumlah penduduk yang sangat besar merupakan masalah tersendiri bagi 

pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur dalam penyediaan dan 

pengelolaan sarana dan prasana kesehatan, khususnya dalam penyediaan anggaran. 

Agar penggunaan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan tujuan maka aspek 

ekonomis, efisien dan efektif (value of money) harus dipertimbangkan oleh setiap 

SKPD. Value of money akan dapat terwujud jika didukung adanya komitmen semua 

individu dalam organisasi atau yang sering dsebut komitmen organisasi.  
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Komitmen organisasi dapat tercipta apabila individu dalam organisasi sadar 

akan hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat jabatan dan kedudukan, hal 

ini disebabkan pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota 

organisasi yang bersifat kolektif. Penelitian yang dilakukan oleh Kouzes menemukan 

bahwa kredibilitas yang tinggi akan mampu menghasilkan suatu komitmen dan hanya 

dengan komitmen yang tinggi, suatu perusahaan mampu menghasilkan bisnis yang baik 

(Kouzes, 1993: 32 ; Setyo Riyanto, 2002: 47). 

Penelitian terkait dengan komitmen organisasi dilakukan oleh Natalie J Allen 

dan John P Meyer (1990), tentang pengukuran anteseden dari komitmen organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa komponen affective dan continuance 

pada komitmen organisasi secara empiris merupakan konstruk yang dapat dipisahkan 

dengan tidak ada korelasi. Komponen affective dan normatif dapat dibedakan, namun 

terkait keduanya. 

Selain permasalahan perlunya penciptaan komitmen dalam RSD, tuntutan 

masyarakat (publik) dewasa ini adalah penyelenggaraan dan penciptaan lembaga-

lembaga sektor publik yang good public and corporate governance (Mardiasmo, 2004: 

17). Maksudnya adalah bahwa RSD sebagai organisasi sektor publik dalam 

pengelolaannya juga harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas publik. 

Namun demikian, pengelolaan RSD belum sesuai dengan harapan masyarakat. 

Masyarakat belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari RSD serta 

transparansi dan akuntabilitas publik masih rendah. Kondisi ini terjadi karena belum 

diimplementasikannya good governance secara optimal. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilaksanakan oleh Boz Allen, bahwa Indonesia merupakan negara yang 

pelaksanaan Good Corporate governance-nya paling rendah. Oleh karena itu dalam 
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upaya meningkatkan kinerja organisasi, manajemen RSUD perlu memikirkan kembali 

perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang tepat. 

Penelitian Hiro Tugiman (2000), mengenai pengaruh peran auditor intern serta 

faktor-faktor pendukungnya terhadap peningkatan pengendalian intern dan kinerja 

perusahaan disimpulkan bahwa manajemen puncak sangat besar pengaruhnya terhadap 

pelaksanaan pengendalian intern. Selain itu, pelaksanaan pengendalian dapat efektif 

apabila ada komitmen diantara  pihak-pihak yang tekait dalam organisasi, baik sebagai 

individu maupun kelompok. Hal ini dimaksudkan agar tujuan organisasi dapat dicapai 

dengan baik. Dengan komitmen dan pengendalian intern maka akan tercipta 

organisasi/perusahaan yang economy, effeciency, dan effectiveness untuk menciptakan 

good corporate governance dalam institusi, yang pada akhirnya akan bermuara pada 

kinerja organisasi   

Hasil penelitian Jeffrey A. Alexander dan Bryan Weiner (1998) dalam Suryo 

Pratolo (2006), tentang adopsi model corporate governance pada organisasi non profit, 

ditemukan bahwa:  

1. Kinerja organisasi secara positif berhubungan dengan adopsi model corporate 

governance oleh rumah sakit non profit.  

2. Ukuran organisasi secara positif berhubungan dengan adopsi model corporate 

governance oleh rumah sakit non profit. 

3. Kompetensi di pasar rumah sakit berhubungan secara negatif dengan adopsi 

model corporate governance oleh rumah sakit non profit. 

4. Banyak sumber daya di pasar rumah sakit berhubungan secara positif dengan 

adopsi model corporate governance oleh rumah sakit non profit. 
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5. Rumah sakit non profit yang menjadi anggota asosiasi cenderung lebih 

mengadopsi model corporate governance. 

6. Rumah sakit non profit yang terstruktur secara corporate cenderung mengadopsi 

model corporate governance. 

7. Rumah sakit non profit pemerintah cenderung kurang mengadopsi model 

corporate governance dibandingkan rumah sakit non profit non pemerintah 

Penelitian Ferdinand (1997: 6) ditemukan bahwa terdapat tiga kriteria 

keberhasilan RSU yang dapat digunakan sebagai tolok ukur:  

1. Mampu tetap bertahan (survival), yaitu kemampuan organisasi untuk mencari 

alternatif untuk mempelopori bentuk pelayanan kesehatan yang profesional. 

2. Pertumbuhan (growth), yaitu kemampuan organisasi untuk mengembangkan 

usahanya bertahan dalam persaingan dan peningkatan mutu pelayanan. 

3. Keuntungan (profitability), yaitu kemampuan usaha organisasi untuk mendukung 

peningkatan kesejahteraan para karyawan. 

Pengukuran kinerja dalam penelitian ini menggunakan pendekatan balanced 

scorecard yang memadukan pengukuran finansial dan pengukuran non finansial sangat 

cocok untuk mengukur kinerja lembaga atau organisasi sektor publik. Balanced 

scorecard terdiri empat perspektif yaitu : (1) perspektif keuangan, (2) perspektif 

pelanggan, (3) perspektif proses bisnis internal, dan  (4) perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan (Kaplan & Norton, 1996: 44), Hongren, Foster, dan Datar, 2000: 461). 

 
1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Seberapa erat hubungan komitmen organisasi dan pengendalian intern  

2. Seberapa besar pengaruh komitmen organisasi, pengendalian intern dan good 

corporate governance baik secara simultan dan parsil terhadap kinerja RSD 

 

2.  LANDASAN TEORITIS 
2.1. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai “relative strength of an 

individual’s identification with and involvement in a particular organization” (Porter, 

et.all, 1998: 109). Aranya et.all dalam Poznanski dan Blinc (1997: 254) mendefinisikan 

komitmen sebagai : 

1. Keyakinan dan penerimaan tujuan dan nilai organisasi. 

2. Kemauan untuk berusaha atau bekerja untuk kepentingan organisasi. 

3. Hasrat untuk menjaga keanggotaan organisasi. 

Komitmen organisasi dibangun melalui identifikasi individual dengan tujuan 

organisasi (affective commitment) dan biaya terkait dengan tetap tinggalnya seseorang 

pada suatu organisasi (the “side-bet” theory atau continuance commitment) serta apa 

yang sebaiknya dilakukan (normatif commitment) (Meyer, 1990: 1). Hackket et.all, 

(1994) mengatakan bahwa individu yang memiliki komitmen organisasi yang 

merupakan affective commitment melaksanakan perannya karena hasrat yang ingin 

dilakukan. Hasrat ini berdasarkan identifikasinya pada organisasi dan keinginannya 

untuk membantu organisasi mencapai tujuan (Strawser dan Ketchand, 1998: 111). 

Individu yang memiliki bentuk komitmen organisasi berupa continuance commitment 

berdasarkan Becker’s (1960) mengenai side-bets theory individu tetap bekerja untuk 

organisasi mereka mengakumulasi benefit yang lebih tinggi daripada mereka mencari 
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pekerjaan lain. Individu dengan normatif commitment merasa bahwa mereka merasa 

memang seharusnya komit terhadap organisasi (Allen & Meyer, 1990: 5). 

 

2.2. Pengendalian Intern 

 Pengendalin intern menurut COSO 1992 dan SAS 78 dalam Hiro Tugiman 

(2000: 25), adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, 

dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan 

memadai tentang pencapaian tujuan (Arens and Loebbecke, 2000: 289) dalam hal-hal 

berikut ini: 

a. Keandalan pelaporan keuangan 

b. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku 

c. Efektivitas dan efisiensi operasi 

Selanjutnya Messier (2000: 187), berpendapat bahwa pengendalian intern yang 

efektif bagi manajemen harus memenuhi: “(1) Effectiveness and efficiency of 

operations, (2) Reliability of financial reporting, (3) Complaince with aplicable laws 

and regulations”. Sedangkan fungsi pengendalian intern (Meigs, 1995: 249),  sebagai 

berikut: “Internal control means all of the measure taken by an organization for the 

purpose of (1) protecting its resources againts waste, fraud, or in efficient use; (2) 

ensuring the reability of accounting data; (3) securing complaince with management 

policies; (4) evaluating the management the performace of the all employees, 

managerial and departement”. 

Berkenaan dengan komponen atau unsur pokok pengendalian intern, COSO 

dalam Haryono Jusup (2001: 257); Messier  (2000: 188),  mengatakan bahwa 

pengendalian intern mempunyai 5 (lima) komponen yaitu : 
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a. Lingkungan pengendalian 
b. Penafsiran resiko 
c. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi 
d. Aktivitas pengendalian 
e. Pemantauan 

 

2.3. Good Corporate Governance 

United National Development Program (UNDP), mendifinisikan governance  

sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a 

national’s affair at all levels”, sedangkan World Bank lebih menekankan pada cara 

pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan 

pembangunan masyarakat (Mardiasmo, 2004: 17). The Indonesia Institute for 

Corporate Governance (IICG) juga mendifinisikan Corporate Governance sebagai 

suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan 

utama meningkatkan nilai-nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 

mempertahankan kepentingan stakeholder yang lain. 

Pengertian Corporate Governance (Keputusan Menteri Badan Usaha Milik 

Negara, Nomor : KEP-117/M-MBU/2002), adalah: 

“suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk 
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 
mewujudkan nilai pemegang sahan dalam jangka panjang dengan tetap 
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan 
perudangan dan nilai-nilai etika”. 
 
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa corporate governance 

adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana suatu perusahaan atau organisasi 

dijalankan (operasi) dan dikontrol atau sebagai tata kelola perusahaan (organisasi). 

Sistem ini mengatur secara jelas dan tegas hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait 

dalam perusahaan. 
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Prinsip-prinsip good corporate governance menurut OEDC (1998) dalam FCGI 

(2002: 1), meliputi  keadilan (fairness), transparansi (transparancy), akuntabilitas 

(accountability), dan responsibilitas (responsibility) 

 

2.4. Kinerja 

Menurut Atkinson, dkk (1995: 51) sistem penilaian kinerja sebaiknya 

mengandung indikator kinerja yaitu (1) memperhatikan setiap aktivitas organisasi dan 

menekankan pada perspektif pelanggan, (2) menilai setiap aktivitas dengan 

menggunakan alat ukur kinerja yang mengesahkan pelanggan, (3) memperhatikan 

semua aspek aktivitas kinerja secara komprehensif yang mempengaruhi pelanggan, dan 

(4) menyediakan informasi berupa umpan balik untuk membantu anggota organisasi 

mengenai permasalahan dan peluang untuk melakukan perbaikan. 

Menurut Hansen dan Mowen (1997: 396) penilaian kinerja perusahaan adalah: 
“Activity performance measures exist both financial and non financial forms. 
These measures are designed to assess how well an activity was performed and 
the result achieved. They are also designed to reveal if constant improvement is 
being realized. Measures of activity performance centre  on three major 
dimension: (1) efficiency, (2) quality, and (3) time.  

 Kaplan dan Norton (1996: 39) mengaris bawahi tentang perlunya pengukuran 

suatu bisnis dengan  menggunakan balanced scorecard. Pengukuran keberhasilan 

kinerja perusahaan berdasarkan pendekatan balanced scorecard dibagi menjadi empat 

perspektif (Kaplan dan Norton, 1996: 4; Brandon dan Drtina, 1997: 741)  yaitu: (1) 

Financial Perspective, (2) Customer Perspective, (3) Internal Perspective, dan (4) 

Learning & Growth Perspective. 

 
3. METODE PENELITIAN 
3.1. Desain Penelitian  
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Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan mengkaji 

pengaruh komitmen organisasi, pengendalian intern dan good corporate governance 

terhadap kinerja rumah sakit daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif 

yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat dari sejumlah variabel yang diteliti. Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain survai (survey design).   

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian adalah RSD di Jawa Timur yang berjumlah 38 unit. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling. Sampel penelitian ini 

berjumlah 27 responden dengan Rumus Yamane dan presisi 10 %.  

  
3.3. Operasionalisasi Variabel 

Variabel penelitian ini terdiri dari komitmen organisasi (X1), pengendalian 

intern (X2) , Good  corporate governance (Y) dan kinerja rumah sakit (Z).  Secara 

ringkas operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat lampiran 1 

 
3.4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh langsung dari responden yang menjadi anggota sampel. Data 

primer diperoleh dengan cara memberikan kuesioner (mail quesioner), yang berisi 

daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden (direktur RSD atau pihak 

yang ditugasi). Selain metode kuesioner juga dilakukan metode wawancara, yang 

bertujuan untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan melalui 

kuesioner. Data sekunder Diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian ini 

seperti data  Biro Pusat Statistik (BPS). 
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3.5. Metode Analisis data dan Rancangan Hipotesis 

Untuk menguji kehandalan dan ketepan data dilakukan pengujian melalui test of 

validity (uji kesakhihan) dan test of reliability (uji kehandalan). Sebelum data dianalisis 

maka data yang berupa tabulasi dari skala ordinal dinaikkan ke skala interval dengan 

program MSI (method sussesive interval. Pengujian hipotesis penelitian ini 

menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan struktur jalur sebagai berikut : 

Gambar 1 
Struktur Diagram Jalur 

 

                                                                                       

                                                                             

                                                       

PZεi

X1 

Z Y

 

Keterangan : 

X1 =   Komitmen organisasi 
X2 =   Pengendalian Intern 
Y  =   Good Corporate Governance 
Z  =    Kinerja   

 
4 .  HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Hasil Penelitian  
4.1.1.  Hubungan Komitmen Organisasi dan  Pengendalian Intern  
 

Pengujian sub hipotesis pertama tentang hubungan komitmen organisasi, 

pengendalian intern dan good corporate governance mendasarkan pada struktur 

pertama. Hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran 2. Hasil pengujian korelasi antara 

variabel komitmen organisasi dan pengendalian intern menunjukkan bahwa ketiga 

variebel tersebut berkorelasi secara signifikan. Dari nilai koefisien-koefisien korelasi 

yang dihasilkan, gambaran struktural yang tercermin dalam sub struktur pertama adalah: 

PYx1

PYx2

ε1

Pzx2

Pzx1

P
RX2X1

ZY

X2 
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Gambar  2 
Hubungan Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern 

 

X1 

0,629 

X2 

 

 

 
Pengujian korelasi antara variabel X1 dan X2  menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi yang signifikan antara komitmen organisasi dan pengendalian intern dengan 

skore yang kuat (Guilford) yaitu hubungan komitmen organisasi dan pengendalian 

intern sebesar 0,629. Mendasarkan pada hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 

terhadap hubungan komitmen organisasi dan pengendalian intern dapat diterima.   

Hubungan komitmen organisasi dan pengendalian intern sesuai dengan pendapat 

yang menyatakan bahwa: 

1. Hanya dengan komitmen yang tinggi suatu perusahaan mampu menghasilkan bisnis 

yang baik (Kouzes, 1993: 32 ; Setyo Riyanto, 2002: 47). 

2. Asumsi dasar dari pengendalian intern adalah tanggungjawab manajemen (COSSO, 

1992; Cangemi & Singleton, 2003).  

3. Pengendalian intern yang efektif merupakan komponen manajemen organisasi yang 

penting dan mendasar untuk operasi yang  baik dan aman (Steinthorsdottir, 2003) 

 

4.1.2. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern Terhadap Good 
Corporate Governance Baik Secara Simultan dan Parsial 

 
Pengujian Hipotesis tentang komitmen organisasi (X1) dan  pengendalian intern 

(X2)  terhadap good corporate governance (Y) dapat dilihat persamaan : 

Y =  PYX1X1  +   PYX2X2  +   PYε1
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Output hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran 3. Nilai-nilai standardized 

coefisien beta dalam tabel output (lampiran 3) merupakan nilai koefisien regresi untuk 

data yang sudah dibakukan yang tidak lain adalah nilai koefisien jalur. Gambaran 

hubungan struktural tercermin dalam struktur pengaruh komitmen organisasi dan 

pengendalian intern terhadap good corporate governance sebagai berikut : 

Gambar  3 
Pengaruh Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern Terhadap Penerapan 

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 
 

X2 

Y

0,183

0,569

ε1

0,51
0,629

X1  

 

 

 
a. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern Terhadap Good 

Corporate Governance Baik Secara Simultan 
  

Uji hipotesis tentang pengaruh X1 dan X2 secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y dilakukan dengan membandingkan nilai sig F sebesar 

11,452 dengan nilai sig F sebesar 0,000 (lebih kecil dari nilai α = 0,05). Nilai R square 

sebesar 0,488 ditunjukkan bahwa variabel  komitmen organisasi dan pengendalian 

intern menjelaskan good corporate governance sebesar 48,8%, sedangkan 51,2% 

dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti. Ini berarti bahwa  komitmen organisasi dan 

pengendalian intern berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerapan 

prinsip-prinsip good corporate governance dengan pengaruh yang cukup (sedang).  

b. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern Terhadap 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Baik Secara Parsial 

 
Berdasarkan hasil pengujian statistik dapat diketahui bahwa pengaruh langsung 

variabel komitmen organisasi (X1) terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate 
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governance (Y) memiliki koefisien jalur sebesar 0,183 dan besarnya pengaruh langsung 

tersebut sebesar (0,183 x 0,183) x 100% = 3,35%, namun secara statisitik tidak 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi (X1) tidak berpengaruh 

secara langsung terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (Y). 

Pengaruh langsung variabel pengendalian intern (X2) terhadap penerapan 

prinsip-prinsip good corporate governance (Y) memiliki koefisien jalur sebesar 0,569 

dan besarnya pengaruh langsung secara signifikan sebesar (0,569 x 0,569) x 100% = 

32,38%. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern (X2) berpengaruh secara 

langsung dan signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance 

(Y) 

Hasil pengujian ini mengindikasikan temuan sebagai berikut : 

a. Komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip 

good corporate governance pada tingkat yang cukup. Kondisi ini memperlihatkan 

bahwa keberhasilan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance tidak 

seluruhnya ditentukan oleh komitmen organisasi, tetapi ada faktor lain yang 

berpengaruh langsung seperti sistem dan prosedur. 

b. Pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip 

good corporate governance pada tingkat yang cukup. Kondisi ini memperlihatkan 

bahwa semakin baik pengendalian intern akan mendorong keberhasilan penerapan 

prinsip-prinsip good corporate governance. 

c. Berdasarkan pada besarnya nilai R square yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa 

besarnya koefisien determinan pengaruh variabel independen (komitmen organisasi 

dan pengendalian Intern) adalah sebesar 0,488. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

good corporate governance RSD di Jawa Timur dijelaskan oleh komitmen 
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organisasi dan pengendalian Intern sebesar 48,8 %, sedangkan 51,2 % dipengaruhi 

variabel lain yang tidak diteliti.  

  
4.1.3. Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern dan Good Corporate 

Governance terhadap Kinerja Secara Simultan dan Parsial 
 
Pengujian hipotesis kedua tentang pengaruh komitmen organisasi (X1), 

pengendalian intern (X2) dan good corporate governance (Y) terhadap kinerja (Z) 

mendasarkan pada substruktur kedua. Pengujian hipotesis penelitian kedua tersebut 

dengan melakukan regresi dengan persamaan sebagai berikut : 

Z =  PZX1X1  +   PZX2X2  +   PZYY+   PZε1

Hasil pengujian menggunakan dapat dilihat pada lampiran. Gambaran hubungan 

struktural tercermin dalam gambar dibawah, dimana menunjukkan pengaruh komitmen 

organisasi, pengendalian intern dan good corporate governance terhadap kinerja RSD 

baik secara simultan maupun parsial sebagai berikut : 

Gambar  4  
Pengaruh Komitmen Organisasi (X1), Pengendalian Intern (X2) Dan Good 

Corporate Governance (X3) Terhadap Kinerja (Y) 
 

X1 

0,629 Y

0,569 

0,577 
0,183 

Z 

0,220 

0,253 

0,281

X2 

ε1
 

 

 

 

 

a. Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern dan Good Corporate 
Governance terhadap Kinerja Secara Simultan  

 
Uji hipotesis tentang pengaruh dari masing-masing variabel X1, X2, dan variabel 

Y terhadap variabel Z secara simultan dilakukan dengan membandingkan nilai sig F 
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dari tabel output anova dengan nilai α = 0,05. dari hasil perhitungan dengan bantuan 

SPSS diperoleh bahwa nilai sig F lebih kecil dari  α = 0,05 yang berarti secara simultan 

variabel X1, X2, dan Y  berpengaruh secara signifikan dengan Z.  

 

b. Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern dan Good Corporate 
Governance terhadap Kinerja Baik Secara Parsial 

 
Uji pengaruh variabel X1, X2, dan Variabel Y  terhadap Z secara parsial 

dilakukan dengan membandingkan nilai sig t dari tabel output dengan nilai α = 0,05. 

Hasil output yang diperoleh menunjukkan bahwa untuk variabel X1, X2, dan Y nilai sig 

t nya lebih besar dari nilai α = 0,05 yang berarti bahwa variabel X1, X2, dan variabel Y 

tidak berpengaruh terhadap Z. Hasil pengujian ini mengindikasikan adanya temuan 

statistik sebagai berikut : 

1. Komitmen organisasi, pengendalian intern dan good corporate governance  Secara 

simultan variabel berpengaruh terhadap kinerja RSD.  

2.  Komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

penerapan kinerja dimana adanya komitmen organisasi RSD pada tingkat yang 

rendah. Hal ini berarti kinerja yang belum optimal tidak disebabkan langsung oleh 

komitmen organisasi yang rendah. 

3. Pengendalian intern tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerapan 

kinerja dimana adanya pengendalian intern RSD pada tingkat yang rendah. Hal ini 

berarti kinerja yang belum optimal pada RSD di Jawa timur tidak disebabkan 

langsung oleh pengendalian Intern yang rendah. 

4. Penerapan prinsip-prinsip Good corporate governance tidak memiliki pengaruh 

secara signifikan terhadap penerapan kinerja dimana adanya good corporate 
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governance RSD pada tingkat yang rendah. Hal ini berarti kinerja yang belum 

optimal pada RSD di Jawa timur tidak disebabkan langsung oleh good corporate 

governance yang rendah.  

5. Berdasarkan pada besarnya nilai R square yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa 

besarnya koefisien determinan pengaruh variabel independen (komitmen organisasi, 

pengendalian intern dan good corporate governance) adalah sebesar 0,423. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kinerja RSD di Jawa Timur dijelaskan oleh komitmen 

organisasi, pengendalian Intern dan good corporate governance sebesar 42,3 %, 

sedangkan 57,7 % dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. 

Bila kita cermati besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen  

baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Pengaruh langsung X1 terhadap Y       : (0,253 x 0,253) x 100% =   6,4   % 
2. Pengaruh langsung X2 terhadap Y     : (0,220 x 0,220) x 100% =   4,84 % 
3. Pengaruh langsung Y terhadap Y      : (0,281 x 0,281) x 100% =   7,90 % 

 Total pengaruh langsung                                         = 19,14 % 
4. Pengaruh tidak langsung X1 - Z – Y : (0,253 x 0,281) x 100% =   7,109 % 
5. Pengaruh tidak langsung X1 - Z – Y : (0,569 x 0,281) x 100% = 15,988 % 
 Total pengaruh tidak langsung                                         = 23,19  % 
 Total pengaruh langsung dan tidak 

langsung  
                                       = 42,23% 

 

 

4.2. Pembahasan Penelitian  

Komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip good 

corporate governance secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja RSD dalam kategori cukup (moderat).  Penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Hiro Tugiman (2000), Wiwin Yadiati (2005), Suryo Pratolo (2006) 

yang menemukan bahwa terdapat pengaruh langsung maupun tidak langsung antara 
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pengendalian intern dan komitmen manajer pada organisasi terhadap penerapan prinsip-

prinsip good corporate governance terhadap kinerja perusahaan. 

Namun secara parsial komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan 

prinsip-prinsip good corporate governance secara parsial berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kinerja RSD. Secara parsial komitmen organisasi, pengendalian 

intern dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance secara parsial 

berpengaruh  lemah terhadap kinerja RSD 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan dapat optimal 

apabila didukung komitmen organisasi baik dari individu baik karyawan maupun 

manajer dalam RSD dan pengendalian internal yang baik. Dengan adanya pengendalian 

internal yang baik maka akan dapat direalisasikan good corporate governance (Hiro 

Tugiman, 2000) 

Disamping itu, secara teoritis dikatakan bahwa komitmen mempengaruhi 

perilaku seseorang dalam mendorong efektivitas organisasi (Mc Caul et.al; Wiwin, 

2005 dalam Suryo Pratolo, 2006). Komitmen organisasi sebagai kekuatan relative 

mengidentifikasi individual terhadap suatu organisasi dan keterlibatannya dalam suatu 

organisasi tertentu yang dicirikan oleh tiga faktor psikologis (Mayer dan Schooman, 

1992 dalam Suryo Pratolo 2006) yaitu : 

a. Keinginan  yang kuat untuk tetap menjadi organisasi tertentu 

b. Keinginan berusaha sekuat tenaga demi organisasi 

c. Kepercayaan yang pasti dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi 

Dalam beberapa literature dijelaskan bahwa baik tidaknya kinerja suatu 

perusahaan atau organisasi sangat ditentukan oleh pengendalian intern dan penerapan 

good corporate governance. Penelitian ini juga mendukung penelitian Dolok (20040 
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yang menyimpulkan bahwa dimensi prinsip-prinsip good corporate governance adalah 

struktur kepemilikan dan tingkat pengendalian, sedangkan dimensi penerapan prinsip-

prinsip good corporate governance pada penelitian ini adalah akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, indepensi dan kewajaran.  

Pengaruh positif lemah dan tidak signifikan variabel  komitmen organisasi, 

pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance terhadap 

kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung mengidikasikan bahwa:  

a. Komitmen organisasi organisasi RSD belum optimal. Individu dalam RSD belum 

memberikan komitmen yang diharapkan, sehingga kinerja yang dihasilkan juga 

belum optimal. Hal ini disebabkan karena individu dalam RSD adalah pegawai 

negeri yang cenderung lebih senang dilayani dari pada melayani. Akibatnya adalah 

pelayanan dan kinerja yang belum optimal. 

b. Pengendalian intern yang lemah pada RSD. Dimungkinkan terjadi kecurangan dan 

korupsi. Hal ini sesuai dengan pendapat Hiro Tugiman yang menyatakan bahwa 

pengendalian yang buruk menjadi penyebab utama Indonesia menjadi Negara yang 

terkurup di dunia. Korupsi telah menjalar di segala bidang kehidupan masyarakat 

Indonesia baik lembaga pemerintah maupun privat. 

c. Dengan pengendalian yang lemah maka akan berdampak belum optimalnya 

penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Suryo Pratolo (2006) yang menemukan bahwa lemahnya pengendalian  

manajemen akan berpengaruh secara kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip good 

corporate governance dan kinerja perusahaan 
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5. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka simpulan penelitian ini adalah: 

1. Hubungan  variabel komitmen organisasi dan pengendalian intern sebesar 0,629 

good corporate governance sebesar 0,684 dalam kategori hubungan yang kuat. 

2. Terdapat korelasi yang signifikan antara komitmen organisasi dan  pengendalian 

intern terhadap good corporate governance dengan skore yang sedang (0,488).  

3. Komitmen organisasi, pengendalian intern dan good corporate governance  secara 

simultan variabel berpengaruh secara siginifikan terhadap kinerja RSD. Besarnya 

pengaruh secara simultan dalam kategorii sedang (42,3 %).  

4. Secara parsial komitmen organisasi, pengendalian intern dan good corporate 

governance berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja RSD.  

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Manajemen RSD, agar kinerja organisasi RSD optimal seperti yang diharapkan 

maka perlu diterapkan pengendalian manajemen. Disamping itu perlu adanya 

reward, punishment dan peningkatan kualitas SDM yang mengarah pada 

peningkatan kesesjahteraan dan jabatan pihak-pihak yang terlibat di RSD. 

Peningkatkan komitmen organisasi, penerapan good corporate governance dan 

pengendalian manajemen secara terpadu akan meningkatkan kinerja organisasi. 

2. Peneliti lain, perlu dikaji lebih mendalam variabel-variabel lain yang tidak masuk 

dalam penelitian yang terkait dengan peningkatan kinerja RSD seperti, budaya 

organisasi, struktur organisasi, pengendalian manajemen dan lain sebagainya. 

Disamping itu, obyek penelitian perlu diperluas baik rumah sakit swasta maupun 

rumah sakit pemerintah. 
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Lampiran  1 
Operasionalisasi Variabel  Penelitian 

Variabel Indikator Elemen Skala 
Komitmen 
Organisasi (X1) 

 Affective Comitment 
(X11) 

Sense of belonging Emotional attached 
Personal meaning 

Ordinal 

 Continuance 
Comitment   (X12) 

Pilihan lain Benefit Biaya Ordinal 

 Normative Comitment 
(X13) 

Keyakinan untuk loyal Keyakinan akan 
etika 

Ordinal 

Pengendalian 
Intern (X2) 

Lingkungan 
Pengendalian (X2.1) 

- Integritas & Nilai Etika Komitmen 
terhadap kompetensi Filosofi 
manajemen & gaya kepemimpinan 

- Struktur organisasi Komitmen audit 
- Penugasan wewenang & tanggung 

jawab Kebijakan SDM & Penerapan 

Ordinal 

 Pengendalian Resiko 
(X2.2) 

- Risiko Bisnis Risiko operasi Risiko 
keuangan Risiko ketaatan 

Ordinal 

 Aktivitas Pengendalian  
(X2.3) 

- Alat Kontrol Jenis Kontrol Ordinal 

 Informasi dan 
Komunikasi  (X2.4) 

- Tingkat penggunaan sistem informasi 
dan komunikasi Tingkat Kualitas sistem 
informasi dan komunikasi 

Ordinal 

 Pemantauan (X2.5.) - Kualitas mekanisme pemantauan 
Kualitas pemantauan 

Ordinal 

Good Corporate 
Governance(Y) 

Pertanggungjawaban 
(Y1) 

- Kualitas Instrumen 
Pertanggungjawaban Kepatuhan 
terhadap peraturan 

Ordinal 

 Akuntabilitas (Y.2) - Penentuan standard Penilaian kinerja Ordinal 
 Keadilan  (Y3) - Partisipasi  Pemenuhan hak Ordinal 
 Transparansi (Y4) - Frekuensi pelaporan Kualitas pelaporan Ordinal 
Kinerja RSD  (Z) Perspektif Keuangan 

(Z1)  
a. Posisi  pendapatan operasi  
b. Posisi laba kotor  
c. Posisi  tingkat pengembalian modal 

(ROE)  
d. Posisi tingkat pengembalian Investasi  
e. Kondisi nilai tambah ekonomis 

Interval/ 
Rasio 

 Perspektif Kepusasan 
Pelanggan (Z2)  

1. Kelompok   Inti : Pangsa pasar 
Perolehan pelanggan baru 
Kemampuan mempertahankan 
pelanggan Fenomena kepuasan 
pelanggan 

2. Kelompok Penunjang: Atribut-atribut 
produk Hubungan dengan pelanggan 
Citra dan reputasi perusahaan 

Ordinal 

 Perspektif Proses 
Bisnis Internal (Z3) 

- Inovasi 
- Proses operasi 
- Proses pelayanan purna jual 

Ordinal 

 Perspektif 
Pembelajaran dan 
Pertumbuhan (Z4) 

- Kemampuan pekerja  
- Kemampuan sistem informasi  
- Motivasi-pemberdayaan-keserasian 

Ordinal 
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Lampiran 2 
Korelasi variabel komitmen organisasi dan pengendalian intern 

Correlations

1 ,629**
, ,000

27 27
,629** 1
,000 ,

27 27

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1

X2

X1 X2

Correlation is significant at the 0.01 level
(2 il d)

**. 
 

Lampiran 3 
Output Regresi Pengaruh Komitmen Organisasi  (X1)  Dan  Pengendalian  Intern 

(X1) Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Y) 
Model Summary b

,699a ,488 ,446 4,45665
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

ANOVAb

454,904 2 227,452 11,452 ,000a

476,681 24 19,862
931,585 26

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Coefficientsa

9,338 7,025 1,329 ,196
,140 ,144 ,183 ,975 ,339
,329 ,109 ,569 3,031 ,006

(Constant)
X1
X2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
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Lampiran 4 
Pengaruh Komitmen Organisasi (X1), Pengendalian Intern (X2)dan Penerapan 

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Y) terhadap Kinerja (Z) 
 

Model Summary b

,650a ,423 ,348 12,94197
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Y, X1, X2a. 

Dependent Variable: Zb. 

ANOVAb

2822,552 3 940,851 5,617 ,005a

3852,374 23 167,495
6674,926 26

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Y, X1, X2a. 

Dependent Variable: Zb. 
 

Coefficientsa

31,882 21,138 1,508 ,145
,520 ,426 ,253 1,220 ,235
,340 ,371 ,220 ,918 ,368
,752 ,593 ,281 1,268 ,218

(Constant)
X1
X2
Y

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Za. 
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