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Abstrak 

Wahyu Toto Waskito. 2009. ”Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kompetensi, dan 
Motivasi Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Kabupaten Batang 
dengan Variabel Moderating Pemahaman terhadap Peraturan Yang Berlaku. 
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Batang)”. Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata kunci : Partisipasi Anggaran, Kompetensi, Motivasi, Pemahaman terhadap 

Peraturan yang Berlaku, Kinerja Manajerial 
 

Penyerapan anggaran belanja kabupaten Batang belum proporsional. Hal ini 
dapat dilihat adanya perbedaan perencanaan penarikan dana dengan pelaksanaan 
anggaran. Untuk mengatasi penyerapan anggaran yang tidak proporsional dan 
untuk meningkatkan kinerja manajerial aparat maka diperlukan partisipasi 
anggaran, motivasi, kompetensi, dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah partisipasi 
anggaran, kompetensi dan motivasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 
manajerial aparat pemerintah kabupaten Batang dengan pemahaman aparat 
terhadap peraturan yang berlaku sebagai variabel moderating.  (2) Apakah 
partisipasi anggaran, kompetensi dan motivasi berpengaruh secara simultan 
terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah kabupaten Batang dengan 
pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku sebagai variabel moderating.  

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat tingkat kabag/kabid dan 
kasubag/kasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah 
kabupaten Batang. Sampel penelitian diambil dengan teknik Proportional 
Random Sampling, yang berjumlah 81 responden. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah Partisipasi Anggaran, Kompetensi dan Motivasi, variabel 
moderating adalah Pemahaman terhadap Peraturan yang Berlaku sedangkan 
variabel dependennya adalah Kinerja Manajerial. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan metode kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan 
teknik diskriptif dan statistik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Partisipasi Anggaran, 
Kompetensi dan Motivasi serta Pemahaman terhadap Peraturan yang Berlaku 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Sedangkan secara 
simultan Partisipasi Anggaran, Kompetensi dan Motivasi serta Pemahaman 
terhadap Peraturan yang Berlaku berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Manajerial.  

Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan lebih menerapkan partisipasi 
anggaran yang sesungguhnya dari semua aparat pemerintah kabupaten Batang, 
kompetensi aparat yang dilakukan dengan menempatkan pekerjaan sesuai dengan 
latar belakang pendidikan, memberikan motivasi yang dapat dilakukan dengan 
memberikan reward dan sanksi serta memberikan pelatihan, sosialisasi peraturan 
dan menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

  Otonomi daerah merupakan salah satu agenda reformasi yang 

menuntut pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang pro rakyat. 

Dalam pembuatan kebijakan tersebut diperlukan anggaran untuk 

pelaksanaan setiap program kebijakan yang efisien dan efektif dengan tujuan 

untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Reformasi menuntut adanya 

demokratisasi dan transaparansi anggaran dalam setiap kebijakan 

pemerintah. 

  Pelaksanaan otonomi daerah mulai diberlakukan dengan 

diterbitkannya Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No.32 tahun 2004 

tentang Perubahan Undang-Undang No.22 tahun 1999. Pertama kali 

dilaksanakannya otonomi daerah terjadi perdebatan yang menarik baik dari 

yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Pihak yang setuju terhadap 

otonomi diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut dapat membuat 

daerah semakin mandiri, pengelolaan anggaran sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, 

sedangkan pihak yang tidak setuju atau kontra terhadap otonomi daerah 

beranggapan bahwa kebijakan tersebut dapat menjadikan korupsi di daerah, 
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adanya fanatisme daerah, dan masih banyak alasan lainnya yang merupakan 

kelemahan otonomi daerah. 

  Dikeluarkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  mendorong adanya desentralisasi 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Adanya  desentralisasi pengelolaan 

pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan 

akuntabilitas, memaksa pemerintah baik pusat maupun daerah untuk 

menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan 

akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat menyebabkan pengelolaan  secara 

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, 

kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. (Asmoko, 2006) 

   Salah satu masalah pengelolaan keuangan pemerintah tersebut 

adalah anggaran. Menurut Kenis (1979) dalam Asmoko (2006) 

mengemukakan anggaran merupakan pernyataan mengenai mengenai apa 

yang diharap dan direncanakan dalam periode tertentu di masa yang akan 

datang. Tujuan anggaran pada pemerintah sangat berbeda dengan anggaran 

pada perusahaan biasa. Tujuan pemerintah adalah kemakmuran dan 

kesejahteraan  rakyat bukan pada profit semata, sedangkan pada perusahaan 

tujuan utama adalah profit yang sebesar-besarnya dan pengorbanan yang 

sekecil-kecilnya. Dalam hal ini maka pemerintah dan perusahaan akan 
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brbeda dalam proses penganggarannya. Anggaran pemerintah digunakan 

untuk   melaksanakan   kebijakan   pemerintah   dalam   pelayanan   terhadap  

masyarakat dengan tujuan untuk kemakmuran masyarakat, sedangkan 

anggaran perusahaan digunakan untuk membiayai segala operasi perusahaan 

untuk mencari profit perusahaan. Menurut Mardiasmo (2004;63) anggaran 

sektor publik sangat penting karena: 

a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan 

pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan 

masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber 

daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan adanya masalah 

keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan 

trade offs. 

c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah 

bertanggung jawab terhadap rakyat. 

  Untuk melihat prestasi kerja atau kinerja pemerintah diperlukan 

indikator kinerja yang salah satunya adalah kinerja manajerial aparat 

pemerintah. Dari indikator yang ditetapkan tersebut, pemerintah dapat 

menilai kinerja manajerial aparatnya. Dalam penilaian kinerja tidak dinilai 

berdasarkan profit yang diperoleh, karena pemerintah bukan merupakan 

oganisasi penacari laba semata seperti pada perusahaan. Menurut Michael, 

dan Troy (2000) dalam Gugus Irianto dan Nurkholis (2006) menjelaskan 
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untuk mengukur kinerja sebuah pemerintah lokal dalam perbandingannya 

dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan akuntabel oleh 

pemerintah lokal. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah para pembuat 

kebijakan dan profesional harus merumuskan visi dan tujuan dari rencana 

strategis mereka dengan menggunakan input dari masyarakat/publik. Jika 

input dari masyarakat ini tidak di akomodasi maka akan mengundang 

kritikan, walaupun pemerintahan lokal sudah melaksanakan secara efisien 

sekalipun. 

   Menurut Mardiasmo (2004;166), akuntansi sektor publik berfungsi 

untuk memfasilitasi teriptanya alat ukur kinerja sektor publik yang 

memadai. Ukuran kinerja sektor publik dapat berupa biaya program, 

efisiensi, dan efektifitas program. 

   Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2004 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah laporan realisasi 

pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam 

laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai operasional, belanja 

berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit.  

   Dari sisi pelaksanaan dan penyerapan anggaran juga merupakan 

hal yang sangat penting dalam hal penilaian kinerja. Penyerapan anggaran 

merupakan tingkat pencapaian atau realisasi anggaran dari target yang telah 

ditetapkan. Pencapaian anggaran tersebut bukan hanya pada tingkat 

pencapaian 100%, tetapi pada porsi yang proporsional. Dalam hal  

penggunaan anggaran yang proporsional ini diperlukan perencanaan, 
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pengkoordinasian,  investigasi, pengawasan, evaluasi, pengaturan staf, 

negosiasi dan perwakilan dari setiap tingkat sub bagian sampai pada tingkat 

bidang atau bagian. 

  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang pada 

hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran 

pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun 

dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. 

Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang 

tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, 

tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan 

kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian 

alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan 

kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat 

dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 

2005) dalam Irianto dan Nurkholis (2006) 

  Pemerintah kabupaten Batang dalam hal pembuatan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selalu memperhatikan rencana strategis 

yang tercantum dalam RPJMD. Dalam hal pembuatan anggaran pendapatan, 

pemerintah harus selalu memperhatikan sumber-sumber pendapatan dan 

biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga terjadi efisiensi dan peningkatan 

pendapatan daerah yang optimal. Dalam hal belanja harus 

mempertimbangkan plafon prioritas dan penjadwalan kegiatan sehingga 

pembelanjaan sesuai dengan kebutuhan. Jadwal kegiatan ini digunakan agar 
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penyerapan anggaran dapat dilakukan secara proporsional sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tidak hanya mengejar 

tingkat penyerapan anggaran yang 100% pada akhir tahun. Tabel dibawah 

ini menjelaskan penyerapan anggaran pemerintah kabupaten Batang: 

Tabel 1.1: 
Pemerintah Kabupaten Batang 

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 
Tahun Anggaran 2008 

 
No. 
Urut 

Uraian Jumlah Anggaran
(dalam rupiah) 

Realisasi 
Semester Pertama 

(dalam rupiah) 

Tingkat 
Pencapaian 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

PENDAPATAN 
Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Transfer 
Lain-Lain Pendapatan yang 
Sah 

29.989.298.800 
521.372.373.300 

-

14.995.010.178 
235.946.317.078 

4.408.821.000 

 
50% 

45.25% 
-

 Jumlah Pendapatan 551.361.672.000 255.350.148.256 46.31%
2 
2.1 
2.3 

BELANJA 
Belanja Operasi 
Belanja Tak Terduga 

462.755.139.135 
1.500.000.000

180.672.094.140 
- 

 
39.04% 

0%
 Jumlah Belanja 603.584.974.000 190.311.498.457 31.57%
 Surplus/Defisit (52.223.302.000) 55.038.649.799 -
3 
3.1 
3.1.3 
 
 
 
3.1.5 

PEMBIAYAANDAERAH
Penerimaan 
Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun 
Sebelumnya  
Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman 
Daerah 

 
52.385.809.000 

 
 
 

-

 
 

52.385.809.000 
 
 
 

21.199.750 

100% 
 
 
 

-

 Jumlah Penerimaan 
Pembiayaan 

52.385.809.000 52.407.008.750 

3.2 
3.2.3 

Pengeluaran 
Pembayaran Pokok Utang 162.507.000 81.253.300 

 
50%

 Jumlah Pengeluaran 
Pembiayaan 

162.507.000 81.253.300 

 PEMBIAYAAN NETTO 52.223.302.000 52.325.755.450 
Sumber data : Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2008 DPPKAD yang sudah 
diolah 
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   Melalui data realisasi anggaran APBD di atas, terlihat bahwa 

tingkat pencapaian dan penyerapan anggaran yang tidak proporsional. Dari 

anggaran pendapatan tingkat pencapaian semester 1 mencapai 46,31% dari 

jumlah anggaran selama setahun, yang seharusnya tingkat pencapaian di 

atas 50%. Tetapi hal ini dapat dimaklumi dikarenakan beberapa penerimaan 

pendapatan daerah semester II seperti pendapatan dari Pajak Bumi 

Bangunan (PBB), dan penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat. 

Sedangkan dari sisi belanja terjadi penyerapan yang tidak proporsional 

dengan rata-rata 31,57% yang seharusnya mencapai 50%. Bila menurut 

jenis belanja yang terbagi dalam belanja operasi dan belanja tak terduga. 

Dari anggaran belanja operasi terserap 39,04% dan juga terlihat dalam 

lampiran 1 adanya penyerapan anggaran  yang hanya terserap di bawah 5%, 

seperti belanja hibah yang terserap 0%, belanja modal yang terserap 4,02%, 

belanja tanah yang terserap 0%, belanja gedung dan bangunan  yang 

terserap 4,41%, belanja jalan, irigrasi dan jaringan yang terserap 0,02%, 

belanja aset dan lainnya yang terserap 1,20% serta belanja tak terduga yang 

terserap 0%. Penyerapan yang tidak proporsional ini dapat berdampak  pada 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta pelayanan pada masyarakat. 

   Untuk mengatasi penyerapan anggaran yang tidak proporsional dan 

dalam meningkatkan kinerja manajerial aparat maka diperlukan partisipasi 

anggaran, motivasi, kompetensi, dan pemahaman terhadap aturan yang 

berlaku. Dengan adanya hal tersebut di atas, diharapkan aparat pemerintah 
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mempunyai keseriusan untuk meningkatkan kinerja serta penyerapan 

anggaran yang proporsional. 

   Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak 

eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan 

anggaran. Anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari unit-unit 

kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala 

daerah, dan setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang 

dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Proses penganggaran 

daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri memuat Pedoman 

Penyusunan Rancangan APBD yang dilaksanakan oleh tim anggaran 

eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja). 

(Sardjito dan Muthaher; 2007) 

   Dalam penganggaran, para kabag/kabid dan kasi/kasubag harus 

memiliki input yang penting dalam menganggarkan pendapatan dan biaya 

karena mereka terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan bagian 

mereka. Anggaran dapat digunakan untuk memotivasi staf agar 

memperbaiki kinerja dan sikap aparat. Para staf atau pelaksana kegiatan 

harus dapat memberikan rekomendasi, merevisi angka-angka dalam 

anggaran bila diperlukan dan menyetujui item-item yang utama. Input 

karyawan karena mereka sangat memahami operasi. 

   Motivasi dapat memberikan kenyamanan dalam pribadi dan 

semangat kerja yang lebih baik. Adanya harapan akan kekuasaan dalam hal 

ini adalah jabatan yang lebih tinggi akan merangsang pegawai untuk bekerja 
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lebih dalam peningkatan prestasi baik secara individu atau bagian maupun 

organisasi secara umumnya. Motivasi juga dapat meningkatkan loyalitas 

pada organisasi juga akan dapat memberikan sisi positif bagi pribadi 

karyawan untuk selalu mengabdi pada institusi dia bekerja yang tujuan 

utamanya tentu pada kinerja karyawan secara individu maupun kinerja 

organisasi secara umum. Adanya penghargaan berupa insentif bagi 

karyawan yang telah bekerja dengan baik dan dapat memenuhi target dari 

yang telah direncanakan institusi dan adanya sanksi bagi karyawan yang 

gagal, akan memacu karyawan tersebut utuk bekerja lebih baik pada periode 

berikutnya dan juga karyawan lain akan lebih terpacu dalam peningkatan 

kinerja secara individu dan organisasional. 

   Kompetensi merupakan hal yang sangat pokok dalam penerimaan, 

pengangkatan, penempatan dan promosi atau kenaikan pangkat pegawai, 

karena pegawai akan bekerja lebih baik bila posisi atau jabatan sesuai 

dengan kecakapan dan keahliannya. Pengangkatan dan penempatan aparat 

yang sesuai dengan latar belakang pendidikan memberikan kepuasan aparat 

dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang akan lebih memotivasi 

pegawai untuk meningkatkan kinerja baik secara individu maupun 

organisasi. 

  Dengan memahami peraturan yang berlaku, aparat dapat 

mengetahui prinsip-prinsip dasar keuangan negara, paradigma akuntansi 

sektor publik dan prosedur (SOP) pelaksanaan anggaran sampai pada 

pelaporan. Pemahaman setiap aturan atau kaidah sangat diperlukan oleh 
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para pegawai sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat 

berdampak hukum. Aparat pemeritah diharapkan untuk selalu mempelajari 

dan mengikuti perkembangan peraturan, sehingga permasalahan yang 

dikarenakan penggunaan aturan lama sampai pada pemahaman peraturan 

yang salah dapat diminimalisir. 

   Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 

tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, serta Undang-

undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menetapkan 

penggunaan pendekataan penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja 

dalam proses penyusunan anggaran. Menurut Mardiasmo (2004;84) sistem 

anggaran  kinerja adalah sistem yang mencakup penyusunan program dan 

tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

   Hasil penelitian Maryanti (2002) dalam Irianto dan Nurcholis 

(2006) menunjukkan bahwa evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, dan 

kejelasan tujuan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku 

dan sikap aparat pemerintah daerah di Propinsi NTT. Hal ini menunjukkan 

bahwa perilaku dan sikap aparat Pemda NTT dalam menyusun dan 

melaksanakan anggaran adalah cukup positif. Dengan demikian anggaran 

tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mudah dievaluasi sehingga 

membuat mereka merasa sukses terhadap tujuan anggaran yang dibuat 

karena jelas dan spesifik. Variabel lain seperti partisipasi anggaran dan 

kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap perilaku dan sikap 

aparatur pemerintah daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain 
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partisipasi anggaran umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan 

tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah 

daerah di Propinsi NTT. Hal ini menunjukkan anggaran yang dibuat tidak 

spesifik dan tidak jelas sehingga membuat kinerja aparat pemerintah daerah 

Propinsi Nusa Tenggara Timur menjadi rendah. 

  Hasil penelitian dari Noor, Wahyudin (2007) menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang positif antara partisipasi anggaran (variabel independen) 

dengan kinerja manajerial (dependen). Tetapi dalam penelitian ini menolak 

kombinasi kesesuaian antara partisipasi anggaran dan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja manajerial. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor lain yang 

lebih dominan, faktor tersebut seperti budaya bangsa Indonesia yang masih 

diwarnai dengan budaya feodalis sehingga memungkinkan partisipasi yang 

diperankan sebenarnya merupakan pseudopatisipation, kelihatannya 

berpartisipasi, tetapi pada kenyataannya tidak berpartisipasi (Muslimah, 

1998 dalam Wahyudin Noor, 2007).  Partisipasi semu ini terjadi apabila 

gaya kepemipinan atasan yang otoriter memegang kendali penuh atas 

penyusunan anggaran. 

   Hasil penelitian dari Sardjito dan Muthaher (2007) menjelaskan 

bahwa kesimpulan yang pertama terdapat pengaruh yang signifikan antara 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 

Kesimpulan yang kedua Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

budaya organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja manajerial. Dan yang ketiga Terdapat pengaruh signifikan 
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antara variabel komitmen organisasi dalam memoderasi partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemrintah daerah. 

   Hasil dari penelitian Charpentier (1998) menjelaskan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara  partisipasi anggaran dengan kinerja dan 

motivasi. Hal ini disebabkan manajer puncak dalam kantor-kantor 

pemerintahan di Swedia yang menentukan biaya administrasi publik dalam 

perencanaan anggaran jangka pendek. 

  Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti ”Pengaruh 

Partisipasi Anggaran, Kompetensi, dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Manajerial Aparat Pemerintah Kabupaten Batang dengan Variabel 

Moderating Pemahaman terhadap Peraturan Yang Berlaku. (Studi 

Kasus pada Pemerintah Kabupaten Batang)”.  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah partisipasi anggaran, kompetensi dan motivasi berpengaruh 

secara parsial terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah kabupaten 

Batang dengan pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku 

sebagai variabel moderating?   

2. Apakah partisipasi anggaran, kompetensi dan motivasi berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah 
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kabupaten Batang dengan pemahaman aparat terhadap peraturan yang 

berlaku sebagai variabel moderating?   

 

1.3.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tulisan dari hasil studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui:  

1. Pengaruh partisipasi anggaran, kompetensi dan motivasi berpengaruh 

secara parsial terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah kabupaten 

Batang dengan pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku 

sebagai variabel moderating  

2. Pengaruh partisipasi anggaran, kompetensi dan motivasi berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah 

kabupaten Batang dengan pemahaman aparat terhadap peraturan yang 

berlaku sebagai variabel moderating. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan konseptual 

bagi perkembangan  ilmu ekonomi khususnya mengenai akuntansi 

Pemerintahan dan sebagai wahana pembelajaran penerapan ilmu 

ekonomi dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kenyataan yang ada didunia pasar 

modal. 
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b. Sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dalam usaha 

pengembangan lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai tambahan informasi dan bahan kajian bagi pemerintah untuk 

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah dengan baik. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk 

mewujudkan Good Governance 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1. Kinerja 

2.1.1. Pengertian Kinerja  

  Menurut Bastian (2001;329) dalam Hussel N (2005;175) kinerja 

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelakasanaan tugas dalam 

suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 

organisasi tersebut. 

 Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang 

bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian 

suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non financial (Sardjito dan 

Muthaher, 2007). 

 Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai 

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan 

sesuai dengan moral maupun etika (Suyadi,  1999 : 2). 

 Dari pengertian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

kinerja adalah tingkat pecapaian suatu rencana strategis dalam suatu 

organisasi yang diukur dalam alat ukur finansial dan non finansial. 

2.1.2. Peranan Anggaran dalam Pengukuran Kinerja 

 Michael   dan  Troy  (2000)    dalam     Irianto    dan  pemerintah 
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pemerintah lokal dalam perbandingannya dengan tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan maka diperlukan akuntabel oleh pemerintah lokal. 

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah para pembuat kebijakan dan 

profesional harus merumuskan visi dan tujuan dari rencana strategis 

mereka dengan menggunakan input dari masyarakat/publik. Jika input 

dari masyarakat ini tidak di akomodasi maka akan mengundang kritikan, 

walaupun pemerintahan lokal sudah melaksanakan secara efisien 

sekalipun. 

2.1.3. Indikator Kinerja Organisasi Publik 

 Menurut Dwiyanto dkk. (2002;48-49) dalam Hussel (2005;176) 

ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik adalah: 

a. Produktivitas 

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi 

juga efektifitas pelayanan. 

b. Orientasi kulitas layanan kepada pelanggan 

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting 

dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. 

c. Reponsivitas 

Reponsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, 

dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
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  Dalam kaitannya dengan penelitian ini indikator kinerja 

manajerial yang digunakan adalah sebagai berikut: (Mahoney et al :1963) 

dalam Sardjito dan Muthaher, 2007) 

a. Perencanaan 

b. Investigasi  

c. Pengkoordinasian 

d. Evaluasi 

e. Pengawasan 

f. Pengaturan staff  (staffing) 

g. Negosiasi 

h. Perwakilan/ representasi  

2.1.4. Karakteristik Pokok Sistem Akuntabilitas 

  Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa 

karakteristik pokok sistem akuntabilitas yaitu: (Sadjiarto, 2000) 

a. Berfokus pada hasil (outcomes) 

b. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur 

kinerja 

c. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan 

atas program atau kebijakan 

d. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu 

e. Melaporkan hasil (outcomes) dan mempublikasikan secara teratur 

  Pelaporan pengukuran kinerja berkaitan erat dengan suatu 

proses yang dinamakan managing for results (pengelolaan pencapaian). 
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Proses ini merupakan pendekatan komprehensif untuk memfokuskan 

suatu organisasi terhadap misi (mission), sasaran (goals)    dan    tujuan   

(objectives).   Tahap - tahap  dalam   proses managing for results adalah: 

(Sadjiarto, 2000) 

a. Perancanaan Strategik (strategic planning) 

1. Menentukan program 

2. Mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat 

3. Menetapkan misi diadakannya suatu program 

4. Menetapkan proses managing for results 

5. Menetapkan sistem pertanggungjawaban 

b. Perencanaan Program (program planning) 

1. Mengidentifikasikan dan menetapkan tujuan dan sasaran 

program 

2. Mengidentifikasikan hasil (outcomes) 

3. Menilai kemampuan untuk memenhi kebutuhan  

4. Menentukan prioritas dari brbagai tujuan dan sasaran 

5. Mengevaluasi kelayakan program 

6. Menetapkan strategi awal 

7. Mengidentifikasi keluaran (outputs) 

8. Membuat benchmark dan cara pengukuran dasar 

c. Menetapkan prioritas (setting priorities) dan alokasi sumber daya 

(allocating resources) 

1. Membuat anggaran atau budget 



19 

 

2. Menentukan prioritas dari berbagai permohonan 

3. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan 

4. Memberikan umpan balik atas prioritas yang telah disusun 

5. Memberikan dukungan terhadap permohonan diadakannya 

program 

6. Mengajukan permohonan 

7. Menganalisis permohonan 

8. Mengambil keputusan untuk memenuhi permohonan yang 

disampaikan 

d. Perencanaan dan pengorganisasian kegiatan (activity planning and 

organitation) 

1. Menilai sumber-sumber daya yang telah dialokasikan 

2. Menetapkan atau memodifikasi strategi yang ada 

3. Mendapatkan keluaran (outputs) 

4. Melaksanakan proses dan kegiatan 

5. Mendelegasikan tugas dan wewenang 

6. Menetapkan tujuan dan sasaran tahunan 

7. Menetapkan cara pengukuran 

8. Mengaitkan sumer daya dengan outputs dan outcomes 

9. Melakukan activity-based costing 

e. Manajemen operasi (operation management) 

1. Menetapkan sistem manajemen 

2. Menentukan filosofi manajemen pemerintahan 
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3. Melakukan komunikasi dengan pihak luar 

4. Memberikan feedback atas hasil yang diperoleh 

5. Contingency planning 

6. Melakukan pengawasan biaya dan kualitas layanan yang 

disediakan 

7. Memproduksi barang dan jasa 

f. Monitor kegiatan (monitoring operation) dan pengukuran 

pencapaian (measuring results) 

1. Mendapatkan informasi mengenai pencapaian (results) 

2. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian 

3. Menggolongkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan 

oleh pihak lain selain pemerintah 

4. Melaporkan explanatory factor 

5. Melakukan pengkuran pencapaian 

6. Melakukan monitoring pendapatan dan belanja 

g. Analisis pencapaian, pelaporan pencapaian dan mendapat umpan 

balik mengenai pencapaian tersebut (analysis of, reporting and 

obtaining feedback on results) 

1. Melakukan analisis untuk pencapaian jangka panjang dan jangka 

pendek 

2. Memahami faktor-fakor yang mempengaruhi pencapaian 

3. Memahami strategi dan output 

4. Melakukan verifikasi atas informasi kinerja 
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5. Analisis anggaran dibanding aktuaris 

6. Melakukan evaluasi kinerja dan audit 

7. Melaporkan pencapaian kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dan dapat dipercaya 

8. Melakukan jajak pendapat kepada masyarakat 

9. Mendapatkan umpan balik 

2.1.5. Elemen-Elemen Pelaporan Pengukuran Kinerja 

  Government Accounting Standard Board (GASB), dalam 

Concept Statement No. 2 dalam Sadjiarto (2000) membagi 3 elemen 

pelaporan pengukuran kinerja:  

a. Measure of Efforts (Pengukuran Usaha) 

Pengukuran service efforts meliputi pemakaian rasio yang 

membandingkan smber daya keuangan dan non keuangan dengan 

kuran lain yang menunjukkan permintaan potensial atas jasa yang 

diberikan seperti populasi umum, populasi jasa atau panjang jalan 

raya. Contoh sumber daya keuangan adalah biaya gaji, fasilitas 

pegawai, peralatan, perlengkapan dan kontrak-kontrak pelayanan. 

Sedangkan contoh sumber daya jumlah personalia, gedung 

pemerintahan dan jalan raya. 

b. Measure of Accomplishment (Pengukuran Prestasi) 

Ada   dua  jenis  ukuran  Accomplishment   atau   prestasi   yaitu 

outputs dan outcomes. Outputs mengukur kuantitas jasa yang 

disediakan dan outcomes mengkur hasil dari outputs tersebut. 



22 

 

c. Measure the Relates Efforts to Accomplishment (Pengukuran 

Efisiensi) 

Informasi yang ingin diberikan adalah sejauh mana hasil yang 

diberikan sehubungan dengan jumlah tertentu sumber daya yang 

dipakai dengan target yang telah dicapai. Contoh pengukuran 

efisiensi misalnya biaya yang dikeluarkan untuk tiap siswa yang 

lulus, biaya perbaikan jalan raya, dan biaya investigasi per kasus 

kejahatan yang terjadi. 

2.1.6. Manfaat Pengukuran Kinerja  

  Parker (1996;3) dalam Sadjiarto (2000)  menyebutkan   lima   

manfaat   adanya   pengukuran   kinerja  suatu entitas pemerintahan yaitu: 

a. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan 

b. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal 

c. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan 

tujuan 

d. Pengukuran kinerja memungkinkan satu entitas untuk menentukan 

sumber daya secara efektif. 

2.1.7. Kesulitan dalam analisis kinerja organisasi publik 

 Menurut Hussel N (2005;169) kesulitan analisis kinerja 

organisasi publik adalah memilih perangkat ukuran kinerja berdasarkan 

hasil yang seimbang untuk mengukur kesuksesan dalam memenuhi 

tujuan dan sasaran organisasi, teutama yang berhubungan dengan kinerja 
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organisasi, dimana hal tersebut dirasakan oleh pelanggan secara 

keseluruhan. 

  Keterbatasan dalam pelaporan pengukuran kinerja adalah: 

(Sadjiarto;2000)   

a. Pemakaian satu ukuran  tertentu   tidak   disarankan  mengingat  

b. satu ukuran yang dipakai menggambarkan secara lengkap hasil yang 

dicapai oleh pemerintah. Pengguna laporan pengukuran kinerja 

diharapkan menggunakan juga lebih dari satu ukuran. 

c. Informasi kinerja ini tidak menjelaskan alasan yang membuat 

pemerintah hanya mencapai prestasi tertentu, bagaimana 

meningkatkannya dan sejauh mana pengaruh factor-faktor lain dalam 

pencapaian kinerja tersebut.  

d. Proses dan strategi yng dipakai untuk menyelesaikan jasa seringkali 

tidak disampaikan dalam pelaporan ini walaupun hal tersebut 

merupakan informasi penting untuk memahami mengapa pemerintah 

hanya mencapai prestasi tertentu. 

 

2.2. Partisipasi Anggaran 

 2.2.1. Pengertian Partisipasi Anggaran 

 Partisipasi anggaran (Irianto dan Nurkholis,2006) menunjukkan 

pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami 

anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat 

pertanggungjawaban anggaran mereka. 
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  Menurut Aimee & Carol (2004) dalam Irianto dan Nurkholis 

(2006)  menemukan mekanisme input partisipasi warga negara 

mempunyai pengaruh langsung pada keputusan anggaran. Keuntungan 

penggunaan input warga negara ke dalam operasional kota bisa 

membantu dewan dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk 

mewakili konstituen dan memberikan visi dan arahan kebijakan jangka 

panjang 

 Partisipasi anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan 

dan pengaruh individu (manajer) didalam menentukan dan menyusun 

anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik 

maupun tahunan. (Sardjito dan Muthaher, 2007) 

 Menurut Ikhsan dan Ishak (2005;173) partisipasi adalah suatu 

proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak 

di mana kepeutusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap 

mereka yang membuatnya. Partisipasi mengacu pada keterlibatan 

manajer tingkat menengah dan bawah dalam pangambilan keputusan 

yang mengarah pada penentuan tujuan opersional dan penetapan sasaran 

kinerja. 

 Dari pengertian di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa 

partisipasi anggaran adalah keterlibatan, pengaruh dan pemahaman 

individu para manajer baik tingkat menengah dan bawah dalam 

menentukan, menyusun dan pengambilan keputusan anggaran yang 

demokratis dan memiliki dampak masa depan dan bersifat mengikat. 
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2.2.2. Manfaat Partisipasi Anggaran 

 Manfaat dari partisipasi  anggaran adalah: (Ikhsan dan Ishak, 

2005;175) 

a. Partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara 

tugas dalam pekerjaan mereka. 

b. Meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada 

semua tingkatan manajemen. 

c. Meningkatkan rasa kesatuan kelompok, yang pada gilirannya 

cenderung untuk meningkatkan kerja sama antaranggota kelompok 

dalam penetapan tujuan. 

d. Menyelaraskan tujuan organisasi dengan tujuan pribadi atau yang 

disebut internalisasi tujuan. 

e. Menurunkan tekanan dan kegelisahan yang berkaitan dengan 

anggaran. 

f. Menurunkan ketidakadilan yang dipandang ada dalam alokasi 

sumberdaya organisasi antar subunit organisasi, serta reaksi negatif 

yang dihasilkan dari persepsi semacam itu. 

2.2.3. Konsep penganggaran sektor publik 

  Untuk dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai 

dengan harapan dan kondisi normatif maka APBD yang pada hakikatnya 

merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah 

daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam 

struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. 
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Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang 

tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak 

dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, 

aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. 

Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai 

berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-

benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada 

kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005) dalam Irianto dan Nurkholis 

(2006) 

2.2.4. Metode Penyusunan APBD 

  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun 

berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi 

biaya yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun 

berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun 

anggaran. Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah 

Daerah bersama-sama Legislatif Daerah menyusun kebijakan umum 

APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang 

disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan 

anggaran yang dimuat dalam kebijakan umum APBD, selanjutnya 

menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun 

anggaran (PP Nomor 58 Tahun 2005) dalam Irianto dan Nurkholis 

(2006) 
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  Dalam menyusun anggaran tahunan, mekanisme dan proses 

penjaringan informasi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya 

pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis daerah. Namun demikian, dalam proses ini kebijakan 

anggaran harus dijadikan pedoman bagi eksekutif khususnya unit kerja 

dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan. Dalam penyusunan 

rencana kerja masing-masing program harus sudah memuat secara lebih 

rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output 

yang akan dihasilkan, sumber daya yang dibutuhkan, periode 

pelaksanaan program, lokasi dan indikator kinerja. Seluruh program yang 

telah dirancang oleh masing-masing unit kerja, selanjutnya diserahkan ke 

Panitia Eksekutif. Panitia eksekutif selanjutnya menganalisis dan bila 

perlu menyeleksi program-program yang akan dijadikan rencana kerja di 

masing-masing unit kerja berdasarkan program kerja yang masuk ke 

Panitia Eksekutif, selanjutnya disusun dan dirancang draf Kebijakan 

Pembangunan Dan Kebijakan Anggaran Tahunan (APBD) yang nantinya 

akan dibahas dengan pihak Legislatif (Kepmendagri No 29 Tahun 2002) 

dalam Gugus Irianto dan Nurkholis (2006). 

2.2.5. Tahap-Tahap Penganggaran Publik 

  Tahap-tahap   dalam    penganggaran   publik   adalah sebagai 

berikut: (Samuels, 2000) dalam Syukriy A dan  Andra (2006). 

a. Perumusan proposal anggaran 

b. Pengesahan proposal anggaran 
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c. Pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan seabagi produk 

hukum 

2.2.6. Teori Organisasi Modern 

  Dalam Ikhsan dan Ishak (2005;172) Teori organisasi modern 

mengasumsikan bahwa tujuan organisasi bervariasi dan mencerminkan 

keputusan untuk membuat komitmen atas organisasi tersebut terhadap 

suatu rangkaian tertentu. Elemen-elemen dari teori organisasi adalah  

a. Indidvidu, 

b. Kelompok kerja (organisasi informal), 

c. Manajemen partisipatif. 

2.2.7. Teori Manajemen Partisipatif 

  Didalam teori manajemen partisipatif memiliki tiga dasar 

pemikiran yaitu sebagai berikut : (Muchsin, 2008) 

a. Prinsip bahwa beberapa orang lebih baik dari satu orang. Partisipasi 

dapat memperbaiki kualitas dari keputusan terutama karena banyak 

dari orang-orang yang erat kaitannya dengan tindakan. 

b. Prinsip bahwa suatu keputusan mufakat merupakan pengembangan 

yang lebih besar antusiasmenya. Didalam teori orang yang 

mempunyai satu tangan didalam membuat keputusan adaah lebih baik 

motivasinya untuk melakukannya. 

c. Prinsip bahwa parisipasi didalam membuat keputusan adalah efektif 

pada latihan pekerjaan yang membantu mengembangkan bawahan. 
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  Menurut Ikhsan dan Ishak (2005;172) banyak studi mengenai 

pengambilan keputusan secara partisipatif tidak menyetujui suatu format 

eksklusif yang diinginkan untuk partisipasi yang akan bekerja di semua 

organisasi. Tetapi kedalaman, lingkup dan bobot partisipasi dalam 

penetapan bergantung pada: 

a. Gaya kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan demokratis likert mendorong tingkat keterlibatan  

dan partisipasi karyawan dalam penentuan tujuan dan pengambilan 

keputusan, sedangkan gaya kepemimpinan otoriter tidak mendorong 

partisipasi dan dapat menimbulkan tekanan anggaran yang berlebihan, 

kegelisahan dan rusaknya motivasi. 

b. Ukuran dan struktur organisasi 

Ukuran dan struktur  dari suatu organisasi mempengaruhi perilaku 

manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, 

implementasi dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses 

perencanaan. 

c. Stabilitas lingkungan organisasi  

Lingkungan yang stabil mengenakan risiko yang terbatas dan 

memungkinkan proses penetapn tujuan menjadi demokratis dan 

partisipatif, sedangkan lingkungan yang berubah dengan cepat 

menghasilkan situasi yang beresiko tinggi. Untuk menghadapi 

perubahan yang cepat, keputusan harus dibuat cepat dan tegas. 
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2.3. Kompetensi 

2.3.1. Pengertian Kompetensi 

 Menurut Wahjosunidjo (1995: 192) dalam Juanda (2008) 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah tidak 

lain dipandang sebagai kecakapan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang. Kompetensi 

sebagai suatu kemampuan dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi 

internal dan sisi eksternal seseorang. Sisi internal berarti potensi yang 

dimiliki dari dalam diri sebagai suatu kemampuan non fisik, seperti 

berpikir, sedangkan sisi eksternal adalah potensi yang langsung terlihat 

yaitu yang berhubungan dengan kekutan fisik .  

 Definisi kompetensi adalah sejumlah karakteristik yang 

mendasari individu untuk mencapai kinerja superior. Kompetensi juga 

merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang 

berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk 

pekerjaan.(http://www.jakartaconsulting.com/art-07-03.htm) 

  Menurut Kamus Kompetensi LOMA (1998) dalam Lasmahadi 

(2002) kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari 

seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja 

superior. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem 

nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan dimana kompetensi akan 

mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan 

kinerja.  
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  Menurut Srimurni (2007) dalam Juanda (2008) kompetensi 

adalah kecakapan,  kemampuan dalam melaksanakan tugas untuk 

menunjang kinerja seoptimal mungkin sesuai dengan tingkat kinerja yang 

ditetapkan. 

 Dari pengertian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

kompetensi adalah karakteristik pribadi seorang karayawan untuk bekerja 

menacapai kinerja superior. 

2.3.2. Faktor-faktor yang Mendukung Kompetensi 

  Menurut Nurmianto (2003) menyatakan bahwa kompetensi 

didukung oleh 4 (empat) faktor yaitu (Hasibuan, 2005;110). 

a. Pelatihan 

Pelatihan meliputi perkenalan pekerjaan, latihan di tempat kerja, 

latihan pengawas, pengemabangan manajemen, pengembangan 

oraganisasi dan program beasiswa pendidikan. 

b. Pendidikan 

Penempatan kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan karena 

latar belakang hal yang penting dalam penempatan karyawan. 

c. Pengalaman kerja 

Dalam hal penempatan kerja atau promosi jabatan, pengalaman kerja 

merupakan prioritas pertama. Dengan pengalaman, seseoang akan 

dapat mengembangkan kemampuannya sehingga karyawan tetap 

betah bekerja pada dengan harapan suatu waktu ia akan 

dipromosikan. 
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d. Kecakapan. 

Kecakapan adalah total dari semua keahlian yang diperlukan untuk 

mencapai hasil yang bias dipertanggungjawabkan.  

2.3.3. Sistem-Sistem Kepegawaian 

 Sistem Kepegawaian adalah sistem atau cara dalam peneriman, 

pengangkatan, penempatan dan promosi atau kenaikan pangkat pegawai. 

Sistem-sistem kepegawaian sebagai berikut: :(Moekiyat, 1979;7) 

a. Sistem kepartaian (spoils system) 

Sistem kepartaian adalah suatu system kepegawaian yang dalam 

mengangkat pegawai-pegawai didasarkan atas keanggotaan partai. 

Di Indonesia telah meninggalkan sistem kepartaian, karena 

pengalaman membuktikan bahwa dengan sistem kepartaian 

pemerintahan menjadi stabil. 

b. Sistem keluarga (nepotism system) 

Sistem keluarga adalah suatu sistem kepegawaian yang dalam 

mengangkat pegawai-pegawai didasarkan atas hubungan keluarga. 

Bahkan kemudian diperluas sampai kepada saudara lainnya dan 

kepada teman-teman 

c. Sistem kecakapan (merit system) 

Sistem kecakapan  adalah  suatu  sistem  kepegawaian   yang   dalam  

mengangkat pegawai-pegawai didasarkan atas kecakapannya. Sistem 

kecakapan ini dipelopori oleh Winslow Taylor. 
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d. Sistem karier (career system) 

Sistem karier adalah suatu sistem kepegawaian yang dalam 

mengangkat pegawai-pegawai untuk pertama kallinya didasarkan 

atas kecakapan, seeing dalam pengembangannya lebih lanjut, masa 

kerja, kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat obyektip lainnya juga 

menentukan. 

e. Sistem prestasi kerja 

Sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian yang dalam 

mengangkat pegawai-pegawai untuk menduduki sesuatu jabatan  

atau untuk menduduki sesuatu jabatan atau untuk naik pangkat 

didasarkan  atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai 

yang diangkat. Sistem prestasi kerja tidak memberikan penghargaan 

terhadap masa kerja. 

 

2.4. Motivasi 

2.4.1. Pengertian Motivasi 

 Menurut. Hasibuan (2005;143), Motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka 

mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya 

upayanya untuk mencapai kepuasan.  

 Menurut Edwin B Fillipo, Motivasi adalah suatu keahlian, 

dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara 
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berhasil, sehingga keinginan pegawai dan tujuan organisasi sekaligus 

tercapai. (Hasibuan, 2005;143) 

 Menurut American Encyclopedia, motivasi adalah 

kecenderungan (suatu sifat yang merupakan pokok pertentangan) dalam 

diri seseorang yang membangkitkan topangan dan mengarahkan tindak-

tanduknya. Motivasi meliputi faktor kebutuhan biologis dan emosional 

yang hanya dapat diduga dari pengamatan tingkah laku manusia. 

(Hasibuan, 2005;143) 

 Dari pengertian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

motivasi adalah keinginan secara pribadi yang membangkitkan dan 

merangsang gairah kerja untuk mencapai tujuan diri dan organisasi. 

2.4.2. Pola Motivasi 

  Menurut Mc. Clelland,  terdapat  pola   motivasi yang menonjol: 

(Hasibuan, 2005;145) 

a. Achievement    motivation,       yaitu    suatu       keinginan  untuk 

mengatasi/mengalahkan suatu tantangan untuk kemajuan dan 

pertumbuhan. 

b. Affiliation motivation,  yaitu dorongan untuk melakukan hubungan 

dengan orang lain. 

c. Competence motivation, yaitu dorongan untuk melakukan pekerjaan 

yang bermutu. 
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d. Power motivation, yaitu dorongan yang dapat mengendalikan suatu 

keadaan. Dalam hal ini ada kecenderungan untuk mengambil risiko 

dan menghancurkan rintangan yang terjadi. 

2.4.3. Tujuan Motivasi 

  Tujuan motivasi antara lain sebagai berikut: (Hasibuan 

2005;146)  

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

b. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

c. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 

d. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

e. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

g. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 

h. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

i. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya. 

j. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

2.4.4. Teori-Teori Motivasi 

  Dalam kaitannya dengan penelitian ini teori motivasi yang 

digunakan adalah: 

a. Teori Motivasi Prestasi McClelland (Achievement Motivation Teory) 

   Teori   ini   berpendapat bahwa karyawan mempunyai 

cadangan energi potensial. Bagaimana energi dilepaskan dan 
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digunakan tergantung pada kekuatan, dorongan, motivasi seseorang 

dan situasi serta peluang yang tersedia. Energi akan dimanfaatkan 

oleh karyawan karena didorong oleh: (Hasibuan, 2005;162) 

1. Kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang terlibat 

2. Harapan keberhasilannya, dan 

3. Nilai insentif yang terletak pada tujuan. 

  Hal-hal yang memotivasi seseorang adalah: (Hasibuan, 

2005;162) 

1. Kebutuhan akan prestasi (need for achievement) 

Kebutuhan akan prestasi merupakan daya penggerak yang 

memotivasi semangat bekerja seseorang. Karena itu, kebutuhan 

akan prestasi akan mendorong seseorang untuk mengembangkan 

kreativitas dan mengerahkan semua kemampuan serta energi 

yang dimiliki demi mencapai prestasi yang maksimal. 

2. Kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation) 

Kebutuhan akan afiliasi menjadi daya penggerak yang akan 

memotivasi semangat bekerja seseorang. Seseorang karena 

kebutuhan akan afiliasi memotivasi dan mengembangkan diri 

serta memanfaatkan semua energinya untuk melaksanakan 

tugas-tugasnya. 

3. Kebutuhan akan kekuasaan (need for power) 

Kebutuhan akan kekuasaan merangasang dan memotivasi gairah 
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kerja kayawan serta mengerahkan semua kemampuannya demi 

mencapai kekuasaan dan kedudukan yang terbaik. 

   Langkah-langkah untuk mengembangkan motivasi 

prestasi adalah sebagai berikut:(Moekiyat, 1979;215) 

1. Tujuan-tujuan atau hasil-hasil akhir dari pada kegiatan harus 

bersifat khusus dan ditentukan tegas. 

2. Tujuan-tujuan atau hasil-hasil yang diinginkan untuk dicapai 

harus menunjukkan suatu tingkat resiko yang terlibat. Ini berarti 

bahwa tujuan-tujuan harus mengandung unsur resiko, akan 

tetapi bukan tingkat resiko yang tinggi, sehingga akan 

menghalangi individu yang terlibat. 

3. Tujuan-tujuan harus mempunyai sifat sedemikian rupa, sehingga 

tujuan tersebut sewaktu-waktu dapat disesuaikan sebagai 

jaminan situasi, terutama apabila tujuan berbeda banyak. 

4. Individu-individu harus diberi umpan balik yang seksama dan 

jujur mengenai prestasi mereka. 

5. Individu-individu diberi tanggung jawab untuk suksesnya hasil 

dari pada kegiatan-kegiatan mereka. Tanggung jawab terhadap 

hasil ini harus merupakan tanggung jawab yang sungguh-

sungguh. 

6. Penghargaan-penghargaan dan hukuman-hukuman yang 

dihubungkan dengan hasil kerja yang sukses atau gagal harus 

dihubungkan dengan selayaknya dengan tujuan hasil kerja. 



38 

 

b. Teori harapan (expectancy teory) 

  Teori harapan ini dikemukakan oleh Victor Vroom yang 

mendasarkan teorinya pada tiga konsep penting, yaitu: (Hasibuan, 

2005;162) 

1. Harapan (expectancy) adalah suatu kesempatan yang diberikan 

terjadi karena perilaku. Seseorang akan termotivasi untuk 

bekerja apabila merasa mampu untuk mencapai tujuan tertentu 

yang dinginkan dari pekerjaan tersebut. 

2. Nilai (valence) adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai 

nilai/martabat tertentu (daya atau nilai memotivasi) bagi setiap 

individu tertentu. Nilai/valensi ditentukan oleh individu dan 

tidak merupakan kualitas obyektif dari akibat itu sendiri. 

3. Pertautan (instrumentality) adalah persepsi dari individu bahwa 

hasil tingkat pertama akan dihubungkan dengan hasil tingkat 

kedua. Karena hal ini menggambarkan suatu gabungan atau 

asosiasi maka instrumentality dapat dipikirkan sebagai pertautan 

atau korelasi. 

 

2.5. Pemahaman Aparat terhadap Peraturan yang Berlaku 

2.5.1. Dasar Hukum Keuangan Daerah 

 Penyelenggaraan pemerintah ditujukan untuk 

mengkoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam 

suatu sistem pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan keuangan 



39 

 

Negara, baik keuangan pusat dan keuangan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilaksanakan secara 

professional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.(Bastian,2006:6)  

  Dalam rangka penyelenggaraan daerah otonom menurut 

penjelasan Pasal 64 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerintah di Daerah, fungsi penyusunan APBD adalah: 

(Bastian,2006:9) 

a. Menentukan jumlah pajak yang dibebakan kepada Rakyat Daerah 

yang bersangkutan. 

b. Mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. 

c. Memberi isi dan arti pada tanggung jawab Pemerintah Daerah pada 

umunya dan Pemerintah Daerah pada khususnya, karena Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah menggambarkan seluruh kebijakan 

Pemerintah Daerah. 

d. Melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dengan cara 

yang lebih mudah dan berhasil guna. 

e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah untuk 

melaksanakan penyelenggaran keuangan daerah dalam batas 

tertentu. 
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Tabel 2.2 

Perkembangan Hukum di Bidang Keuangan Sektor Publik 

Pra Reformasi Era Reformasi 
(Transisi Otonomi) 

Era Reformasi 
(Paradigma Baru) 

UU No. 5 Tahun 1974 

 

 

 

 

 

PP No. 5 & 6 Tahun 1975 

 

 
Manual Administrasi 

Keuangan Daerah 

Keputuasan KDH 

Peraturan daerah 

Kepmendagri 

No. 29 Tahun 2002 

 

 

 
PP No. 105 Tahun 2000 

PP No. 108 Tahun 2000 

 

UU No. 22 Tahun1999 

UU No. 25 Tahun1999 

Revisi Kepmendagri 

No. 29 Tahun 2002 
(Permendagri No. 13 Tahun 2006) 

UU No. 17 Tahun 2003 

UU No. 1 Tahun 2004 

UU No. 15 Tahun 2004 

UU No. 25 Tahun 2003 

UU No. 32 Tahun 2003 

UU No. 33 Tahun 2003 

 

PP No. 24 Tahun 2005 

PP No. 58 Tahun 2005 

Sumber: Mahudi,2005(Bastian,2006:8) 

2.5.2. Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Negara 

  Terdapat empat prinsip dasar  pengelolaan keuangan Negara 

yang telah dirumuskan dalam tiga paket UU Bidang Keuangan Negara: 

(Bastian,2006:14) 

a. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja. 

b. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah. 

c. Pemberdayaan manajer profesional. 

d. Adanya lembaga pemeriksaan eksternal yang kuat, profesional dan 

mandiri serta penghindaran terhadap terjadinya duplikasi dalam 

pelaksanaan pemeriksaan. 
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2.5.3.Perkembangan Pemahaman Aparat Pemerintah  tentang  Penerapan  

Akuntansi dalam Praktik Pemerintahan 

Tabel 2.3: 

Perkembangan Pemahaman Aparat Pemerintah tentang Penerapan 

Akuntansi dalam Praktik Pemerintahan 

No Periode 
Perkemban

gan 
Akademi/ 

Profesi 

Pelaksana 
Pemerin-

tah Daerah

Pelaksa-
na Peme- 
rintah 
Pusat 

 
Pengawas 

1 2000-2002 Akrual-
desentralisasi 

Modified 
cash-

Sentralisasi 

Modified 
accrual-

Sentralisa
si 

Modified 
accrual-

sentralisasi 

2 2002-2003 Akrual-
Desentralisasi 

Akrual-
Desentralis

asi 
Modified 

Cash- 
Sentralisasi 

Modified 
Accrual- 
Sentralisa

si 

Akrual- 
Desentralisasi 

Modified 
Accrual- 

Sentralisasi 

3 2004 Akrual-
Desentralisasi 

Akrual-
Desentrali 

sasi 

Modified 
Accrual- 
Sentralisa

si 

Akrual- 
Desentralisasi 

Sumber:Pusat Studi Akuntansi Sektor Publik,2003. (Bastian,2006:8) 

 

2.5.4. Peraturan-Peraturan tentang Pemerintah Daerah 

  Paradigma baru regulasi Pemerintah Daerah didasarkan pada: 

(Indra Bastian,2006:8) 

a. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tetang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,   Kolusi,   dan   Nepotisme   

(Lembaran  Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
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b. Keputusan Presiden No 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan 

Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

yang terakhir dengan Keputusan Presiden No 88 Tahun 2003 

c. Keputusan Menteri dalam Negeri No 130 Tahun 2003 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen dalam negeri 

d. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4286) 

e. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4355) 

f. Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4389) 

g. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4400) 

h. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4421) 



43 

 

i. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No 8 Tahun 2005 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang 

No 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- undang No 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 dan 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4548) 

j. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438) 

k. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan serta Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90 dan Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah No 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
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94 dan Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

4540). 

l. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4502) 

m. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4503) 

n. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 dan 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4574) 

o. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 dan 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4575) 

p. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4576) 

q. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
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139 dan Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

4577) 

r. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4578) 

s. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 dan Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4585) 

t. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4614) 

u. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Revisi Kepmendagri No. 29 Tahun 2002) 

 

2.6.  Kerangka Berpikir 

  Penelitian terhadap kinerja pemerintah bertujuan untuk mengukur 

prestasi kerja pemerintahan dilihat dari sisi anggaran dan diharapkan dapat 

menciptakan Good Governance.  Kinerja juga berperan dalam peningkatan 

pelayanan publik karena organisasi publik berorientasi pada pelayanan 

bukan profit seperi organisasi profit lainnya. Salah satu tujuan organisasi 
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publik adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang 

diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat 

terwujud.  

  Michael dan Troy (2000) dalam Irianto dan Nurkholis (2006) 

menjelaskan untuk mengukur kinerja sebuah pemerintah lokal dalam 

perbandingannya dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan maka 

diperlukan akuntabel oleh pemerintah lokal. Namun yang tidak kalah 

pentingnya adalah para pembuat kebijakan dan profesional harus 

merumuskan visi dan tujuan dari rencana strategis mereka dengan 

menggunakan input dari masyarakat/publik. Jika input dari masyarakat ini 

tidak di akomodasi maka akan mengundang kritikan, walaupun 

pemerintahan lokal sudah melaksanakan secara efisien sekalipun 

   Anggaran mempunyai peran yang penting dalam setiap 

pelaksanaan program kebijakan pemerintah, karena setiap pelaksanaan 

program tergantung pada anggaran yang ditetapkan. Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah atau yang biasa disebut APBD merupakan tolok ukur 

kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan program kebijakan pemerintah. 

Semakin besar anggaran maka semakin besar pula kemampuan pemerintah 

dalam pelaksanaan program. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil 

anggaran maka semakin kecil pula kemampuan pemerintah dalam 

pelaksanaan program. 

   Anggaran dalam setiap organisasi mempunyai fungsi yang vital 

yaitu sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
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pengendalian. Dalam organisasi publik, anggaran berfungsi sebagai 

perencanaan yaitu suatu rencana program kebijakan pemerintah yang 

dinyatakan dalam bentuk satuan moneter, harapan pendapatan dan biaya 

dalam satu periode yang juga dapat digunakan dalam penentuan biaya 

pelayanan publik. Pengorganisasian anggaran dilakukan dalam setiap 

susunan organisasi yang telah ditetapkan dalam perturan perundang-

undangan. Pelaksanaan anggaran dalam organisasi publik dilaporkan dalam 

laporan realisasi anggaran. Dari laporan tersebut dapat dilihat bahwa 

realisasi anggaran tersebut sesuai dengan target/rencana anggaran. 

   Adapun keterkaitan hubungan antara faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial aparat Pemerintah Daerah yaitu 

partisipasi anggaran, kompetensi, motivasi dan pemahaman terhadap 

peraturan yang berlaku dapat dipaparkan dalam kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

1. Hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pemerintah 

daerah. 

  Partisipasi      anggaran    (Irianto   dan  Nurkholis,2006) 

menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah 

dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan 

pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka. Dengan 

adanya partisipasi anggaran, diharapkan adanya masukan dari berbagai 

pihak yang diharapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dan meningkatkan pelayanan publik. 
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  Sukardi (1995) dalam juanda (2008) menyatakan bahwa 

anggaran berfungsi sebagai alat memotivasi pelaksana dalam 

melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. Penghargaaan yang 

diberikan sebagai insentif dalam sistem anggaran, akan dapat 

menumbuhkan motivasi pada manajer sebagai pelaksana anggaran 

untuk berpartisipasi lebih baik. Apabila karyawan lebih termotivasi 

maka karyawan akan berpartisipasi lebih baik dalam rangka mencapai 

kinerja yang terbaik dan tujuan organisasi dapat tercapai. 

  Mengarahkan dan memotivasi orang lain adalah pekerjaan para 

manajer. Hal ini sangat penting karena arti manajer adalah 

menyelesaikan sesuatu melalui orang lain (getting things done trough 

other people). Manajer akan selalu berusaha agar bawahannya selalu 

rajin bekerja, dan mau bekerja dengan giat. Oleh karena itu, adalah 

tidak mengherankan jika masalah motivasi menjadi pembahasan yang 

pentung dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. (mas’ud, 2002 

dalam Ikhsan dan Ishak, 2005;49) 

  Para manajer harus memiliki input yang penting dalam 

menganggarkan pendapatan dan biaya karena mereka terlibat langsung 

dan sangat memahami kegiatan departemen mereka. Anggaran dapat 

digunakan untuk memotivasi karyawan agar memperbaiki kinerja dan 

sikap. Karyawan harus dapat memberikan rekomendasi, merevisi 

angka-angka dalam anggaran bila diperlukan dan menyetujui item-item 
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yang utama. Input karyawan karena mereka sangat memahami 

operasi.(J.K. Shim dan J.G. Siegel,2001:4) 

2. Hubungan motivasi terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah. 

  Dalam organisasi juga, motivasi merupakan salah satu bagian 

dalam proses pengarahan (directing). Basalamah (2004) dalam Juanda 

(2008), proses pengarahan mencakup mengarahkan, mempengaruhi dan 

motivasi kepada para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan 

pokoknya. Lebih lanjut dikatakan motivasi dikelompokan berdasarkan 

apa saja yang memotivasi dalam konteks organisasi yaitu memotivasi 

dengan kebutuhan pegawai, menetapkan tujuan, memodifikasi harapan 

pegawai, bersikap adil, hadiah dan hukuman, serta merancang 

pekerjaan. 

  Motivasi dapat memberikan kenyamanan dalam pribadi dan 

semangat kerja yang lebih baik. Adanya harapan akan kekuasaan dalam 

hal ini adalah jabatan yang lebih tinggi akan merangsang pegawai untuk 

bekerja lebih dalam peningkatan prestasi baik secara individu atau 

bagian maupun organisasi secara umumnya. Motivasi juga dapat 

meningkatkan loyalitas pada organisasi juga akan dapat memberikan 

sisi positif bagi pribadi karyawan untuk selalu mengabdi pada institusi 

dia bekerja yang tujuan utamanya tentu pada kinerja karyawan secara 

individu maupun kinerja organisasi secara umum. Adanya penghargaan 

berupa insentif bagi karyawan yang telah bekerja dengan baik dan dapat 

memenuhi target dari yang telah direncanakan institusi dan adanya 
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sanksi bagi karyawan yang gagal, akan memacu karyawan tersebut utuk 

bekerja lebih baik pada periode berikutnya dan juga karyawan lain akan 

lebih terpacu dalam peningkatan kinerja secara individu dan 

organisasional.   

 Motivasi pada diri aparat akan meningkatkan rasa tanggung 

jawab untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai apa yang ditargetkan 

dengan spesifikasi dan hasil yang sesuai yang direncanakan. 

Kesenangan dan kenyamanan dalam bekerja baik secara individu 

maupun dalam satu team work akan memacu karyawan secara pribadi 

maupun organisasi utuk bekerja lebih baik dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Hubungan kompetensi terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah. 

 Menurut Wahjosunidjo (1995: 192) dalam Juanda (2008) 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah tidak 

lain dipandang sebagai kecakapan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang. Kompetensi 

sebagai suatu kemampuan dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi 

internal dan sisi eksternal seseorang. Sisi internal berarti potensi yang 

dimiliki dari dalam diri sebagai suatu kemampuan non fisik, seperti 

berpikir, sedangkan sisi eksternal adalah potensi yang langsung terlihat 

yaitu yang berhubungan dengan kekutan fisik. 

 Kompetensi merupakan hal yang sangat pokok dalam 

penerimaan, pengangkatan, penempatan dan promosi atau kenaikan 
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pangkat pegawai, karena pegawai akan bekerja lebih baik bila posisi 

atau jabatan sesuai dengan kecakapan dan keahliannya. Seringkali kita 

dengar bahwa dalam hal sistem kepegawaian di Indonesia adanya unsur 

like and dislike sabagai faktor utama dalam promosi atau penempatan 

jabatan yang dianggap “penting”. Hal itu pernah dibantah oleh Bupati 

Batang H. Bambang Bintoro, SE., dalam pidato pelantikan pejabat 

eselon II, III dan IV tanggal 30-31 Desember 2008. Bambang Bintoro 

dalam pidatonya mengatakan bahwa dalam penempatan pejabat dalam 

SOTK yang baru disesuaikan dengan kompetensi para pegawai dan 

tidak ada unsur like and dislike. Pejabat yang dilantik ini sesuai dengan 

keahliannya dan tidak mungkin sarjana akuntansi ditempatkan menjadi 

kepala Dinas Pekerjaan Umum atau seorang insinyur ditempatkan 

dibidang akuntansi. (Radar Pekalongan, 31Desember 2008, 5) 

 Dalam pengangkatan, promosi atau kenaikan jabatan posisi 

pegawai menggunakan sistem like and dislike sebagai hal utama tanpa 

mempertimbangkan kompetensi dan masa kerja, secara tidak langsung 

akan memberikan efek negatif pada kenyamanan kerja dan kinerja 

aparat baik secara individu maupun secara institusional. Efek negatif 

yang pertama adalah kompetensi yang tidak sesuai dengan posisinya 

tentu akan membuat pegawai kurang cakap dalam bekerja yang 

berdampak pada kinerja aparat secara individu maupun institusional 

menurun. Efek negatif yang kedua adalah rasa iri dari pegawai lain 

yang masa kerja yang lebih panjang   dan   kompetensi   yang   cocok   
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dalam jabatan tersebut. Efek negatif yang kedua ini tentunya akan 

membuat kenyamanan kerja menjadi kurang yang akan berdampak pada 

kinerja aparat secara individu maupun institusional menurun. 

 Sistem kepegawaian yang paling sering digunakan dalam 

penempatan, pengangkatan dan promosi atau kenaikan pangakat 

pegawai adalah sistem karier (career system). Sistem karier (career 

system) adalah suatu sistem kepegawaian yang dalam mengangkat 

pegawai-pegawai untuk pertama kalinya didasarkan atas kecakapan 

yang bersangkutan, sedang dalam pengembangannya lebih lanjut, masa 

kerja, kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat obyektip lainnya juga 

menentukan (Moekiyat, 1979;7). Sistem kepegawaian lain seperti 

sistem prestasi kerja yang tidak memberikan penghargaan pada masa 

kerja tentunya kurang cocok diterapkan pada sistem kepegawaian 

institusi pemerintah dan lebih sering digunakan dalam organisasi swasta 

yang bertujuan profit. 

4. Moderasi pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku pada 

hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial. 

 Pemahaman setiap aturan atau kaidah sangat diperlukan oleh 

para pegawai sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat 

berdampak hukum. Para pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD)  harus memahami aturan tentang keuangan negara, sehingga 

dalam  penganggaran,  pelaksanaan  anggaran  dan  pelaporan keuangan 
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sesuai dengan prosedur. Dalam hal penganggaran, setiap Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) harus memberikan prioritas pada pelayanan 

publik sesuai dengan plafon prioritas serta  prinsip efisien dan efektif. 

Dalam hal pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan anggaran yang 

telah dibuat dan sesuai dengan target pendapatan yang diharapkan, 

tanpa      mengindahkan      pelayanan       dan   indikator   kinerja   yang 

telah ditetapkan. 

a. Moderasi pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku pada 

hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial. 

  Pemahaman terhadap setiap aturan yang berlaku juga 

mempunyai kaitan erat dalam memoderasi partisipasi anggaran, 

yaitu dengan memahami peraturan yang berlaku, aparat dapat 

memahami prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang menjadi 

acuan dalam pengelolaan keuangan negara. Aparat dalam dalam 

penyusunan, pelaksanaan anggaran dan pelaporan juga harus taat 

dalam peraturan yang berlaku yang memuat tentang sistem dan 

pedoman dalam pengelolaan keungan. Dengan memahami dan selalu 

mengikuti perkembangan peraturan, aparat dapat bekerja dengan 

baik sesuai dengan sistem dan prosedur yang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dengan prinsip efisiensi, efektif dan berbasis 

kinerja. 
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b. Moderasi pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku pada 

hubungan antara kompetensi dengan kinerja manajerial. 

  Salah satu cara meningkatkan kompetensi para pegawai 

yaitu dengan memberikan penataran dan pelatihan terhadap setiap 

peraturan yang berlaku. Aparat dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang 

membawahinya sehingga tidak terjadi over wewenang yang dapat 

berdampak pada hukum. Pemahaman terhadap peraturan yang 

berlaku memberikan kontribusi pada peningkatan kompetensi dan 

keahlian aparat. Dengan memahami peraturan yang berlaku, para 

pegawai juga memahami sistem dan prosedur kerja. 

c. Moderasi pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku pada 

hubungan antara motivasi dengan kinerja manajerial. 

    Teori harapan ini dikemukakan oleh Victor Vroom yang 

salah satunya berisi tentang harapan (expectancy) yang artinya 

adalah suatu kesempatan yang diberikan terjadi karena perilaku. 

Seseorang akan termotivasi untuk bekerja apabila merasa mampu 

untuk mencapai tujuan tertentu yang dinginkan dari pekerjaan 

tersebut. Artinya bahwa aparat yang memahami peraturan akan lebih 

termotivasi untuk bekerja lebih baik dan merasa mampu untuk 

mencapai tujuan organisasi 

  Pengukuran kinerja tentunya tidak hanya sebatas pada masalah 

pelaksanaan anggaran, namun lebih dari itu. Pengukuran kinerja mencakup 
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berbagai aspek sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan 

efektif dalam pencapaian kinerja tersebut. Sesuai dengan pendekatan kinerja 

yang digunakan dalam penyusunan anggaran, maka setiap alokasi biaya 

yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang 

diharapkan dapat dicapai. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui 

evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran (Kepmendagri No 29 Tahun 2002 

dalam Irianto dan Nurcholis (2006)).  

   Hasil penelitian Maryanti (2002) dalam Irianto dan Nurcholis 

(2006) menunjukkan bahwa evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, dan 

kejelasan tujuan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku 

dan sikap aparat pemerintah daerah di Propinsi NTT. Hal ini menunjukkan 

bahwa perilaku dan sikap aparat Pemda NTT dalam menyusun dan 

melaksanakan anggaran adalah cukup positif. Dengan demikian anggaran 

tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mudah dievaluasi sehingga 

membuat mereka merasa sukses terhadap tujuan anggaran yang dibuat 

karena jelas dan spesifik. Variabel lain seperti partisipasi anggaran dan 

kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap perilaku dan sikap 

aparatur pemerintah daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain 

partisipasi anggaran umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan 

tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah 

daerah di Propinsi NTT. Hal ini menunjukkan anggaran yang dibuat tidak 

spesifik dan tidak jelas sehingga membuat kinerja aparat pemerintah daerah 

Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur menjadi rendah. 
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  Ghozali dan Adiputra (2002) meneliti tentang Pengaruh Motivasi  

dan Pelimpahan Wewenang Sebagai Variabel Moderating Terhadap 

Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Manajerial menyatakan bahwa motivasi 

berpengaruh positif terhadap hubungan pertisipasi penyusunan anggaran dan 

kinerja manajerial.  Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi kesesuaian 

antara partisipasi anggaran dan faktor kontijen (motivasi  dan pelimpahan 

wewenang) terhadap kinerja manajerial merupakan kesesuaian terbaik. 

  Hasil penelitian dari Gugus Irianto dan Nurkholis (2006) yaitu 

karakteristik tujuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap 

perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran secara 

keseluruhan menghasilkan pengaruh yang cukup kuat terhadap perilaku 

aparat pemerintah daerah kabupaten Kupang dalam rencana penyusunan 

anggaran. 

   Hasil penelitian dari Noor, Wahyudin (2007) menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang positif antara partisipasi anggaran (variabel independent) 

dengan kinerja manajerial (dependent). Tetapi dalam penelitian ini menolak 

kombinasi kesesuaian antara partisipasi anggaran dan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja manajerial. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor lain yang 

lebih dominan, faktor tersebut seperti budaya bangsa Indonesia yang masih 

diwarnai dengan budaya feodalis sehingga memungkinkan partisipasi yang 

diperankan sebenarnya merupakan pseudopatisipation, kelihatannya 

berpartisipasi, tetapi pada kenyataannya tidak berpartisipasi (Muslimah, 
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1998 dalam Wahyudin Noor, 2007).  Partisipasi semu ini terjadi apabila 

gaya kepemipinan atasan yang otoriter memegang kendali penuh atas 

penyusunan anggaran. 

   Hasil penelitian dari Sardjito dan Muthaher (2007) menjelaskan 

bahwa kesimpulan yang pertama terdapat pengaruh yang signifikan antara 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 

Kesimpulan yang kedua Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

budaya organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja manajerial. Dan yang ketiga terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel komitmen organisasi dalam memoderasi partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. 

   Hasil penelitian dari Charpentier (1998) menjelaskan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara  partisipasi anggaran, motivasi terhadap 

kinerja. Hal ini disebabkan dalam kantor-kantor pemerintahan di Swedia 

karena manajer puncak yang menentukan biaya administrasi publik dalam 

perencanaan anggaran jangka pendek. 

   Hasil penelitian dari Brownell dan McInnes (1983) menjelaskan 

bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara partisipasi 

anggaran dan motivasi terhadap kinerja manajerial. Tetapi dalam hal ini 

efek hubungan motivasinya kecil. 

  Hasil penelitian dari Leslie Kren menjelaskan adanya hubungan 

antara parisipasi anggaran dan kinerja manajerial yang memiliki signifikasi 

yang lemah, yang mana dijelaskan pada efek partisipasi pada Job-Relevant 
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Information (JRI). Dalam penelitian ini juga dijelaskan adanya korelasi 

antara Job-Relevant Information (JRI) dan kinerja manajerial. 

   Mengacu pada penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini 

faktor yang digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi Kinerja 

pemerintah daerah adalah partisipasi anggaran, kompetensi, dan motivasi 

dengan pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku sebagai  

variabel   moderating   (study   kasus   pada  pemerintah  kabupaten batang).  

Untuk memudahkan alur  pembahasan  dari penelitian ini disusun suatu 

kerangka penelitian berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.2.1. kerangka berpikir 

 

 

Partisipasi 
Anggaran 

Pemahaman 
terhadap Peraturan 

yang Berlaku 

Kinerja Aparat 

Pemerintah 

Kabupaten Batang 

 
Motivasi 

 

Kompetensi 
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2.7. HIPOTESIS 

   Hipotesis merupakan dugaan yang masih bersifat sementara dan 

masih harus diuji kebenarannya dalam penelitian. Berdasarkan kerangka 

berfikir diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1 : terdapat pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran terhadap 

kinerja manajerial aparat Pemerintah Kabupaten Batang. 

H2 : terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi terhadap kinerja 

manajerial aparat Pemerintah Kabupaten Batang. 

H3 : terdapat pengaruh signifikan antara motivasi terhadap kinerja 

manajerial aparat Pemerintah Kabupaten Batang. 

H4 : pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku, memoderasi 

hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial aparat 

Pemerintah Kabupaten Batang. 

H5 : pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku, memoderasi 

hubungan antara kompetensi dengan kinerja manajerial aparat 

Pemerintah Kabupaten Batang. 

H6 : pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku, memoderasi 

hubungan antara motivasi dengan kinerja manajerial aparat 

Pemerintah Kabupaten Batang. 

H7 :terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara partisipasi 

anggaran, kompetensi dan motivasi terhadap kinerja manajerial aparat 

pemerintah kabupaten Batang dengan pemahaman aparat terhadap 

peraturan yang berlaku sebagai variable moderating. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif  kuantitatif 

yang dilakukan terhadap data yang dapat dihitung dengan jumlah satuan 

tertentu atau data yang berwujud angka. Demikian juga pemahaman akan 

kesimpulan penelitian akan lebih baik apabila disertai dengan tabel, grafik, 

bagan, atau tampilan lain. (Arikunto, 2006:120) 

  Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data 

yang merupakan faktor pendukung terhadap pengaruh antara variabel-

variabel yang bersangkutan, serta meninjau hasil penelitian terdahulu 

kemudian mencoba untuk dianalisis untuk menguji hipotesis yang 

dikemukakan, sehingga diperoleh hasil penelitian yang merupakan 

rangkaian penjelasan atau deskripsi baru yang sesuai dengan kebenaran. 

 

3.2. Populasi Penelitian 

   Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 

2006:130). Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat tingkat kabag/kabid 

dan kasubag/kasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan 

pemerintah kabupaten Batang. 
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3.3. Sampel Penelitian 

   Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2006:131). Sedangkan menurut Sudjana (1996:161), sampel 

adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara 

tertentu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif.  

   Untuk dapat menentukan ukuran sampel penelitian yang 

representatif, diperlukan teknik pengambilan sampel dari populasi yaitu 

dengan teknik random (acak) proposional atau disebut Proporsional 

Random Sampling (Arikunto, 1998 dalam Juanda, 2008). Dalam penelitian 

ini menggunakan teknik random (acak) proposional dengan rumus sebagai 

berikut : 

               N 

n = ------------------ 

          1 + N (µ )2 

 

Keterangan : 

n          :   Jumlah sampel 

N         :   Jumlah populasi 

µ      :    Margin of error yaitu besarnya kesalahan maksimum yang dapat   

ditolerir,biasanya 10 % 

Dengan menggunakan rumus tersebut di atas diperoleh jumlah sampel 

sebanyak : 

     429 

n = ------------------ = 81,09 ≈ 81 responden 

1 + 429  (0,1 )2   
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   Dari jumlah 81 responden  ini dipilih dalam beberapa Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) ditingkat Kabag/Kabid dan Kasubag/Kasi yang 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Perhitungan data sampel 

No
. 

Satuan Kerja  Perhitungan Sampel Jumlah 
sampel 

1 
1.1 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 

Sekretariat 
Sekretariat Daerah 
a. Bagian Administrasi 

Pembangunan 
b. Bagian Organisasi 
c. Bagian Pengelolaan Data 

Elektronik 
Sekretariat Dewan 
a. Bagian Persidangan 
b. Bagian Hukum Dan 

Perundang-Undangan 
c. Bagian Umum 

(127 : 429) x 81 = 23,97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 
 
4 
4 
 
 
4 
4 
 
4 

 Jumlah  24 
2 
2.1 
 
2.2 
 
2.3 
 

Dinas 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Asset 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan 

(183 : 429) x 81 = 34,74 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 

15 
 

16 
 

 Jumlah  35 
3 
3.1 
 
3.2 
3.3 
 

Lembaga Teknis 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA) 
Kantor Perpustakaan 
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik 
dan Perlindungan Masyarakat 

(74: 429) x 81 = 13,97 
 
 
 
 
 

 
6 
 
4 
4 

 Jumlah  14 
4 
4.1 

Kecamatan 
Kantor Kecamatan Batang 

 
(45: 429) x 81 = 8,4 

 
8 

 Jumlah  8 
  JUMLAH TOTAL 81 

Sumber : Perda No 2 tahun 2008 yang diolah 
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3.4. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen (Y): Kinerja manajerial aparat pemerintah Kabupaten 

Batang 

Kinerja adalah tingkat pecapaian suatu rencana strategis dalam suatu 

organisasi yang diukur dalam alat ukur finansial dan non finansial. 

Indikator kinerja manajerial meliputi: perencanaan, investigasi, 

pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff (staffing), 

negoisasi, perwakilan/ representasi dan kinerja secara keseluruhan. 

Instrumen ini mengadopsi dari Mahoney et al (1963) dalam Bambang 

Sardjito dan Osmad Muthaher (2007) yang setiap responden diminta 

menjawab 8 pertanyaan dengan menggunakan 5 skala likert. 

2. Variabel Independen : 

d. Partisipasi Anggaran (X1) 

Partisipasi anggaran adalah keterlibatan, pengaruh dan pemahaman 

individu para manajer dalam menentukan, menyusun dan 

pengambilan keputusan anggaran yang demokratis dan memiliki 

dampak masa depan dan bersifat mengikat. Indikator dari partisipasi 

anggaran adalah  keterlibatan dalam penyusunan anggaran, pengaruh 

dalam penentuan anggaran, pemahaman anggaran yang diusulkan 

unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertangguangjawaban 

anggaran mereka. Instrumen ini mengadopsi dari millani (1975) 

dalam Sardjito dan Osmad (2007) yang setiap responden diminta 

menjawab 6 pertanyaan dengan menggunakan 5 skala likert. 



64 

 

e. Kompetensi (X2) 

Kompetensi adalah karakteristik pribadi seorang karayawan untuk 

bekerja menacapai kinerja superior. Indikator dari kompetensi adalah 

Penempatan kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan, cakap 

terampil dalam penyelesaian pekerjaan, pengalaman dalam bekerja, 

menguasai permasalahan pekerjaan pada bidang yang ditempatkan, 

dan bekerja berdasarkan konsep kerja yang pasti. Instrumen ini 

mengadopsi dari dalam Srimurni (2007) dalam Juanda (2008) yang 

setiap responden diminta menjawab 4 pertanyaan dengan 

menggunakan 5 skala likert. 

f. Motivasi  (X3) 

Motivasi adalah keinginan secara pribadi yang membangkitkan dan 

merangsang gairah kerja untuk mencapai tujuan diri dan organisasi. 

Indikator  dari  motivasi    adalah     perilaku    yang    mencerminkan 

kesungguhan dalam menyelesaikan pekerjaan, tanggungjawab 

terhadap diri sendiri, atasan dan sesama rekan kerja, kesenangan 

dalam bekerja, adanya  reward / pengakuan dan pengharapan atas 

prestasi kerja,  dan adanya sanksi terhadap kegagalan tujuan. 

Instrumen ini mengadopsi dari Mitcell (1982) dalam Juanda (2008) 

yang setiap responden diminta menjawab 5 pertanyaan dengan 

menggunakan 5 skala likert. 

 



65 

 

3. Variabel Moderating (Z) : Pemahaman Aparat terhadap Peraturan yang 

Berlaku 

Pemahaman setiap aturan atau kaidah sangat   diperlukan   oleh para 

pegawai sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat berdampak 

hukum. Para pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga harus 

memahami peraturan berlaku, sehingga dalam penyusunan, pelaksanaan 

dan pelaporan keuangan sesuai dengan prosedur. Setiap responden 

diminta menjawab 10 pertanyaan yang menggambarkan pemahaman 

aparat terhadap peraturan yang berlaku. 

 

3.5. Teknik Pengambilan Data 

   Jenis data  yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer  diperoleh dengan cara menggunakan daftar pertanyaan 

yang terstruktur kepada responden yang menjadi sampel. Sehubungan dengan 

data primer tersebut, maka teknik pengumpulan datanya menggunakan 

metode survei yakni dilakukan dengan menggunakan kuesioner.  

3.6. Teknik Analisis Data  

3.6.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan karakteristik 

variabel yang diteliti dalam suatu  situasi. Dalam penelitian ini, analisis 

deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang 

lebih jelas tentang sekumpulan data yang diperoleh, kemudian dianalisis 

dengan tekhnik analisis dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel 
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bebas yang berupa partisipasi anggaran, kompetensi dan motivasi 

berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kinerja manajerial 

3.6.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Data  

  Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

kualitas item – item pertanyaan dari kuesioner yang akan di gunakan 

dalam suatu penelitian. Hasil uji validitas dan reliabilitas dari iterm – 

item pertanyaan tersebut akan menentukan kualitas dari instrumen 

penelitian. 

3.6.1.1. Uji Validitas. 

  Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau 

tidaknya suatu kuesioner. Apabila pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut maka dapat dikatakan valid. Uji validitas 

dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate  antara masing-

masing skor dengan total skor konstruk. Alat ukur dikatakan valid 

jika nilai korelasi antara item pertanyaan dengan total item adalah 

signifikan dimana probabilitas yang diperoleh < 0,05 maka dapat 

dinyatakan bahwa item pertanyaan tersebut adalah valid (Ghozali, 

2007;46). 

 

 

 

 



67 

 

 

Adapun hasil uji  validitas masing – masing item dari variabel 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel  3.2 
Hasil Perhitungan Validitas 

Variabel Korelasi Probabilitas Kreteria 
Partisipasi Anggaran ( X ) 
- X1_1 

- X _2 
- X _3 
- X _4 
- X _5 
- X _6 
Kompetensi (  X ) 
- X _1 
- X _2 
- X 2 _3 
- X 2 _4 
Motivasi  ( X ) 
- X 3 _1 
- X 3_2 
- X 3_3 
- X 3_4 
- X 3_5 
Kinerja Manajerial ( Y ) 
- Y_1 
- Y_2 
- Y_3 
- Y_4 
- Y_5 
- Y_6 
- Y_7 
- Y_8 

 
 

0,682 
0,497 
0,766 
0,850 
0,634 
0,766 

 
 

0,670 
0,687 
0,768 
0,611 

 
 
 

0,591 
0,545 
0,474 
0,562 
0,717 

 
 

0,740 
0,720 
0,677 
0,804 
0,769 
0,703 
0,791 
0,761 

 
 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
 
 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
 
 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Lampiran 3.1 Correlations 

Berdasar tabel 3.2. diketahui bahwa keseluruhan indikator 

mempunyai nilai korelasi dengan probabilitas yang signifikan 

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3
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pada  α  = 0,05, yaitu nilainya lebih kecil dari  0,05. Sehingga 

dapat dikatakan  keseluruhan indikator  adalah valid untuk  

menjadi alat ukur  dalam penelitian 

3.6.1.2. Uji Reliabilitas. 

  Uji  reliabilitas   terhadap   item – item   pertanyaan   dari 

kuesioner digunakan untuk mengukur kehandalan atau konsistensi 

dari instrumen penelitian. Uji reliabilitas ini diukur dengan 

menggunakan koefisien alpha (Cronbach Alpha) dari hasil 

perhitungan dengan α hitung diatas 0,6. Lebih lanjut dinyatakan 

bahwa suatu instrumen penelitian tersebut reliabel apabila 

pengujian tersebut menunjukkan alpha hitung lebih dari 0,6 

sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang cukup 

memadai pula. (Ghozali, 2007;42) 

Dari Uji reliabilitas yang dilakukan diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Tabel.  3.3 
Hasil Perhitungan Reliabilitas 

No. Variabel Alpha Kreteria 

1 
2 
3 
4 

 Partisipasi Anggaran ( X1)  
Kompetensi ( X2) 
Motivasi ( X3) 
 Kinerja Manajerial ( Y ) 

0,777 
0,771 
0,703 
0,780 

 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

 
Sumber : Lampiran 3.2 Reliability Statistic 

Dari Tabel  3.3  diketahui bahwa koefisien alpha cronbach dari masing – 

masing  variabel dalam penelitian, seluruhnya lebih besar dari  0,60 , 
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sehingga dapat dikatakan bahwa semua konsep pengukuran  masing – 

masing variabel dalam kuesioner adalah reliabel dan selanjutnya item – 

item pada masing – masing konsep variabel tersebut  layak untuk 

digunakan sebagai alat ukur. 

3.6.2. Uji Interaksi  

  Pada penelitian ini juga dilakukan uji interaksi untuk menguji 

variabel moderating yang berupa pemahaman aparat terhadap 

peraturan yang berlaku dengan menggunakan Moderated Regression 

Analysis (MRA). Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan 

aplikasi khusus regresi linear berganda, dimana dalam persamaan 

regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 

variabel independen). Uji interaksi ini digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana variabel pemahaman aparat terhadap peraturan yang 

berlaku memperkuat atau memperlemah hubungan antara partisipasi 

anggaran dan kompetensi dengan kinerja manajerial aparat pemerintah 

Kabupaten Batang.  

Model persamaan MRA dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X3 + β5X1X4 + β6X2X4 + β7X3X4 + ε 

Y   = kinerja manajerial aparat 

β0   = konstanta 

β1β2β3β4β5β6β7 = koefisien regresi 

X1   = partisipasi anggaran 

X2   = kompetensi 

X3   = motivasi 

X4   = pemahaman terhadap perturan yang berlaku 



70 

 

 

3.6.3. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

  Koefisien determinasi  melihat kemampuan variabel bebas 

dalam menerangkan variabel tergantung dan proporsi variasi dari 

variabel tergantung yang diterangkan oleh variabel – variabel 

bebasnya (Ghozali, 2003). Jika R2 yang diperoleh dari hasil 

perhitungan menunjukkan semakin besar (mendekati satu) maka dapat 

dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi 

variabel tergantung semakin besar. Nilai R2 ini berkisar antara 0 ≤ R2 

≤ 1. 

3.6.4. Pengujian Hipotesis. 

3.6.4.1. Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian  hipotesis   dilakukan  dengan   pengujian 

secara parsial (uji signifikan t). Uji t pada dasarnya untuk 

menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel 

dependen (Gozali, 2007:84). Pengujian melalui uji t 

dilakukan dengan  membandingkan   t   hitung   dengan   t    

tabel   pada taraf  signifikan  (p) = 5%.   Dengan  kriteria 

sebagai berikut : 

a. Jika nilai t hitung ≤ t tabel atau nilai probabilitas lebih 

besar dari 0,05 (taraf kepercayaan α = 5%), maka Ho 

diterima. 

b. Jika nilai nilai t hitung > t tabel atau nilai probabilitas 

signifikan lebih kecil dari 0,05 (taraf kepercayaan α = 

5%), maka Ho ditolak yang berarti menerima Ha. 
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3.6.4.1. Uji Simultan (Uji F) 

   Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk menguji 

kelayakkan model regresi yang digunakan, sehingga nilai 

koefisensi regresi secara serentak. Sebaliknya jika F hitung 

<F tabel maka H0 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas tidak mampu menjelaskan variabel terkait. 

   Uji Simultan ini digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana variabel bebas secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan 

cara melihat nilai signifikasi F. Jika nilai signifikasi F < 0,05 

maka keputusan menolak hipotesis nol (Ho) dan menerima 

hipotesis alternatif (Ha) yang artinya secara simultan dapat 

dibuktikan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini 

berpengaruh terhadap variabel terikat dan berlaku sebaliknya 

apabila nilai nilai signifikasi F > 0,05 maka   keputusan   

menerima   hipotesis  nol (Ho) dan menolak hipotesis 

alternatif (Ha) yang artinya secara simultan dapat dibuktikan 

bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL  ANALISIS DAN  PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Obyek Penelitian 

  Menurut UU No 32 tahun 2004, Pemerintahan daerah adalah 

penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dipimpin oleh Bupati 

beserta Wakil Bupati dengan dibantu oleh aparat yang tergabung dalam 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

   Dalam menjalankan pemerintahan selama 5 tahun, pemerintah 

Kabupaten Batang mempunyai visi dan misi sebagai berikut: 

Visi : terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin dalam kabupaten 

batang yang terus berkembang, maju mantap dan mandiri. 

Misi : 1. Meningkatkan iman dan taqwa masyarakat Kabupaten Batang. 

   2. Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian Kabupaten Batang. 

3. Melakukan pembangunan di semua bidang dengan dukungan 

aktif seluruh lapisan masyarakat. 

4. Meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan keselarasan fungsi 

lembaga-lembaga Daerah. 

5. Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Batang. 
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6. Meningkatkan kemampuan daerah dalam 

melaksanakan otonomi daerah. 

7. Meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam 

pembangunan daerah. 

8. Memprioritaskan pembangunan berbasis pada potensi  

bidang unggulan daerah, khususnya bidang perikanan dan 

kelautan pertanian dan pariwisata. 

 

4.2. Gambaran Responden 

   Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui 

pemberian kuesioner kepada 81 responden. Responden dalam penelitian ini 

adalah pejabat di tingkat Kabag/Kabid dan Kasubag/Kasi di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Berdasarkan kuesioner disebar dan 

yang dikembalikan maka diperoleh identitas responden dengan tingkat 

pengembalian sebagai berikut :  

Tabel 4.1 
Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

 

- Jumlah kuesioner yang dikirim   = 81 kuesioner  

- Kuesioner yang direspon    = 58 kuesioner  

- Kuesioner yang tidak direspon    =   4 kuesioner  

- Kuesioner yang hilang     =  19 kuesioner  

- Total kuesioner yang dapat digunakan   = 58 kuesioner  

- Tingkat pengembalian (respond rate)   =  × 100% = 71,60% 
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4.2.1. Jenis  Kelamin  Responden. 

Gambaran mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 

4.2. berikut ini  : 

Tabel.  4.2. 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis  Kelamin Jumlah Persentase 

Laki – laki 
Perempuan 
Tidak ditulis 

38 
16 
4 

65.51 
27.59 
6.90 

Total 58 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tebel 4.2. dapat diketahui jumlah responden berjenis kelamin 

laki–laki lebih banyak dari pada  responden  perempuan. Dari 58 

responden, jumlah responden laki-laki sebesar 75,71% dan jumlah 

responden perempuan 24,29%. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kegiatan pelaksanan anggaran satker banyak dipengaruhi oleh 

tenaga kerja laki-laki dibandingkan tenaga kerja perempuan. 

 

4.2.2. Pendidikan  Formal Responden 

Gambaran mengenai pendidikan formal tertinggi yang ditempuh oleh 

responden dapat dilihat pada tabel  4.3.  berikut ini : 

Tabel.  4.3. 
Tingkat Pendidikan  Formal  Responden 

Pendidikan Jumlah Persentase 
Tidak ditulis 
SMA 
Akademi / Diploma 
Sarjana  S1 
Sarjana  S2 

8 
10 
3 

27 
10 

13.79 
17.24 
5.18 

46.55 
17.24 

Total 58 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 
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Dari tabel 4.3. dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak 

adalah yang berpendidikan  Strata I  sejumlah 27 orang atau 46.55 %. 

Dengan demikian dapat dikatakan jenjang pendidikan responden 

relatif baik karena yang berpendidikan Strata II sejumlah 10 orang 

atau 17.24%. 

 

4.3. Statistika Deskriptif  Variabel  Penelitian  

   Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan karakteristik 

variabel yang diteliti dalam suatu  situasi. Dalam penelitian ini, analisis 

deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih 

jelas tentang sekumpulan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan 

tekhnik analisis dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

yang berupa partisipasi anggaran, kompetensi dan motivasi. Kuesioner yang 

kembali dari responden sebanyak 58 eksemplar dan setelah diisi oleh 

responden dikembalikan kepada peneliti  dengan variasi jawaban dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

4.3.1. Statistika Deskriptif  Partisipasi Anggaran 

Partisipasi anggaran merupakan derajat sampai dimana seorang 

individu berpartisipasi dalam perencanaan, pembuatan, pelaksanaan 

sampai pada tahap pelaporan. Kuesioner yang mengungkap variabel 

partisipasi anggaran  yang terdiri dari lima item pernyataan. Tanggapan  

responden terhadap variabel tersebut dijabarkan dalam lima likert. 
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Tanggapan responden terhadap variabel motivasi (X1) berdasarkan 

kategori disajikan pada tabel 4.4  berikut : 

Tabel.  4.4 

Tanggapan Responden Terhadap 
Variabel Partisipasi Anggaran ( X1 ) 

 
No Interval Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

10 – 12
13,5 – 15 
15,5 – 18 
18,5 – 21 
21,5 – 24 
24,5 – 27 
27,5 -30 

 

1 
1 
6 
14 
14 
13 
9 

Jumlah 58 
Minimum 10 
Maksimum 30 
Mean 22,89 

Sumber : Data primer yang diolah 2009 

Dari tabel. 4.4 dapat diketahui bahwa nilai terkecil dari tanggapan 

responden adalah 10 dan nilai tertinggi dari tanggapan responden adalah  

30. Rata-rata atau mean dari tanggapan responden tentang variabel 

partisipasi anggaran adalah 22,89. Jumlah skala interval terbanyak dari 

tanggapan responden adalah interval 18,5 – 21 dan 21,5 – 24 sebanyak 14 

serta jumlah skala interval terkecil dari tanggapan responden adalah 

interval 10 – 12 dan 13,5 – 15 sebanyak 1 responden. 

 

4.3.2 Statistika Deskriptif  Variabel Kompetensi 

 Kompetensi adalah kecakapan,  kemampuan dalam melaksanakan 

tugas untuk menunjang kinerja seoptimal mungkin sesuai dengan tingkat 
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kinerja yang ditetapkan. Kuesioner yang mengungkap variabel kompetensi  

yang terdiri dari lima item pernyataan. 

Tanggapan responden terhadap variabel kompetensi (X2) berdasarkan 

kategori disajikan pada tabel 4.5  berikut : 

Tabel.  4.5 

Tanggapan Responden Terhadap 
Variabel Kompetensi 

 
No Interval Jumlah 
1 
2 
3 
 

15 – 16
16,5 – 18 
18,5 – 20 

24 
23 
11 
 

Jumlah 58 
Minimum 15 
Maksimum 20 
Mean 17,02 

Sumber : Data primer yang diolah 2009 

 

Dari tabel. 4.5 dapat diketahui bahwa nilai terkecil dari tanggapan 

responden adalah 15 dan nilai tertinggi dari tanggapan responden adalah  

20. Rata-rata atau mean dari tanggapan responden tentang variabel 

kompetensi adalah 17,02. Jumlah skala interval terbanyak dari tanggapan 

responden adalah interval 15 – 16 sebanyak 24 serta jumlah skala interval 

terkecil dari tanggapan responden adalah interval 18,5 – 20 sebanyak 11. 

 
4.3.3 Statistika Deskriptif  Variabel Motivasi. 

Motivasi merupakan derajat sampai dimana seorang individu ingin dan 

berusaha untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik. 

Kuesioner yang mengungkap variabel motivasi  yang terdiri dari lima item 
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pernyataan. Tanggapan  responden terhadap variabel tersebut dijabarkan 

dalam lima kategori yaitu : sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, 

sangat tidak setuju. Tanggapan responden terhadap variabel kompetensi 

(X3) berdasarkan kategori disajikan pada tabel 4.6  berikut : 

Tabel.  4.6 
Tanggapan Responden Terhadap Motivasi 

 
 

No Interval Jumlah 
1 
2 
3 
 

14 – 17
18,5 – 21 
21,5 – 25 

11 
30 
17 
 

Jumlah 58 
Minimum 15 
Maksimum 25 
Mean 20,14 

Sumber : Data primer yang diolah 2009 

Dari tabel. 4.6 dapat diketahui bahwa nilai terkecil dari tanggapan 

responden adalah 15 dan nilai tertinggi dari tanggapan responden adalah  

25. Rata-rata atau mean dari tanggapan responden tentang variabel 

motivasi adalah 20,14. Jumlah skala interval terbanyak dari tanggapan 

responden adalah interval 18,5 – 21 sebanyak 30 serta jumlah skala 

interval terkecil dari tanggapan responden adalah interval 14 – 17 

sebanyak 11. 
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4.3.4 Statistika Deskriptif  Variabel Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial adalah tingkat pecapaian  suatu rencana strategis dalam 

suatu organisasi yang diukur dalam alat ukur finansial dan non finansial. 

Kuesioner yang mengungkap kinerja manajerial terdiri dari lima item 

pernyataan. Tanggapan responden terhadap Variabel Kinerja Manajerial ( 

Y ) berdasarkan kategori disajikan pada tabel 4.7  berikut : 

Tabel.  4.7 

Tanggapan Responden Terhadap 
Kinerja Manajerial 

 
No Interval Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

18 – 21
21,5 – 24 
24,5 – 27 
27,5 – 30 
30,5 – 33 
33,5 – 36 

 

3
14 
18 
8 
4 

11 
 

Jumlah 58 
Minimum 19 
Maksimum 36 
Mean 27,69 

Sumber : Data primer yang diolah 2009 

Dari tabel. 4.7 dapat diketahui bahwa nilai terkecil dari tanggapan 

responden adalah 19 dan nilai tertinggi dari tanggapan responden adalah  

39. Rata-rata atau mean dari tanggapan responden tentang variabel kinerja 

manajerial adalah 27,69. Jumlah skala interval terbanyak dari tanggapan 

responden adalah interval 24,5 – 27 sebanyak 18 serta jumlah skala 

interval terkecil dari tanggapan responden adalah interval 18 – 21 

sebanyak 3. 
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4.4. Uji Interaksi  

  Pada penelitian ini juga dilakukan uji interaksi untuk menguji 

variabel moderating yang berupa opini audit dengan menggunakan 

Moderated Regression Analysis (MRA). Moderated Regression Analysis 

(MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda, dimana dalam 

persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 

variabel independen). Uji interaksi ini digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana variabel pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara partisipasi anggaran dan 

kompetensi dengan kinerja manajerial aparat pemerintah Kabupaten Batang.  

Tabel 4.8 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -40.665 28.463  -1.429 .159   
x1 .441 .421 .417 1.047 .300 .090 11.113 

x2 2.085 1.255 .645 1.662 .103 .095 10.580 

x3 1.200 .761 .632 1.577 .121 .089 11.258 

x4 .706 .399 3.745 1.769 .083 .003 314.484 

moderating1 -.007 .006 -.861 -1.134 .262 .025 40.399 
moderating2 -.029 .017 -2.689 -1.652 .105 .005 185.860 

moderating3 -.004 .011 -.450 -.385 .702 .010 95.972 
a. Dependent Variable: Y       
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Dari tabel 4.8, model persamaan MRA dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Y = -40,665 +0,441X1 + 2,085X2 + 1,2X3 + 0,706X4 – 0,007X1X4 – 0,029X2X4 

 - 0,004X3X4 + ε 

Y   = kinerja manajerial aparat 

β0   = konstanta 

β1β2β3β4β5 β6β7 = koefisien regresi 

X1   = partisipasi anggaran 

X2   = kompetensi 

X3   = motivasi 

X4   = pemahaman terhadap perturan yang berlaku 

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Ketika X1  naik satu satuan maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 

0,441 dan turun sebesar 0,007 yang didukung keberadaan X4 sebagai 

variabel moderating. 

b. Ketika X2  naik satu satuan maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 

2,085 dan turun sebesar 0,029 yang didukung keberadaan X4 sebagai 

variabel moderating. 

c. Ketika X3  naik satu satuan maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 1,2 

dan turun sebesar 0,004 yang didukung keberadaan X4 sebagai variabel 

moderating. 
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d. Ketika X4  naik satu satuan maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 

0,706 sebagai variabel bebas dan turun ketika X4 sebagai variabel 

moderating yaitu sebesar 0,007 yang didukung keberadaan X1, sebesar 

0,029 yang didukung keberadaan X2 dan sebesar 0,004 yang didukung 

keberadaan X3. Dalam hal ini variabel moderating memperlemah 

hubungan X1, X2, X3 dan X4 secara parsial terhadap Y. 

e. Variabel Y akan mengalami kenaikan jika X1, X2, X3 dan X4 juga 

mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan secara simultan X1, X2, X3 dan 

X4 berpengaruh signifikan positif terhadap Y. 

 

 

4.5. Koefisien Determinasi 

  Nilai  koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui  

seberapa besar  pengaruh perubahan variabel independen terhadap 

perubahan variabel dependen.  

 
Tabel 4.9 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson

R 

Square 

Change

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .536a .287 .187 4.13734 .287 2.875 7 50 .013 1.385

a. Predictors: (Constant), moderating3, x2, x1, x3, moderating1, 

moderating2, x4 

    

b. Dependent Variable: Y    
Sumber : Lampiran Cofficients 
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   Berdasarkan output SPSS model summary pada tabel 4.9 di atas 

diperoleh nilai koefisien determinasi  dengan adjusted R2 adalah sebesar 

0.187. Hal ini berarti bahwa 18,7 % Kinerja Manajerial dipengaruhi oleh 

Partisipasi Anggaran, Kompetensi, Motivasi  dan Pemahaman terhadap 

Peraturan yang Berlaku sebagai Variabel Moderating sementara selebihnya 

81,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam  penelitian 

 

4.6. Pengujian Hipotesis 

4.6.1. Pengujian  Secara Parsial ( Uji Signifikan t )  

 Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji secara parsial (uji 

signifikan t) dimana uji t ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 

secara parsial (individu) variabel – variabel  independen (Partisipasi 

anggaran, Kompetensi, Motivasi dan Pemahaman terhadap Peraturan 

yang Berlaku)  terhadap variabel dependen ( Penyerapan Anggaran ). 

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut  : 

a. Jika nilai t hitung ≤ t tabel atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 

(taraf kepercayaan α = 5%), maka Ho diterima. 

b. Jika nilai nilai t hitung > t tabel atau nilai probabilitas signifikan lebih 

kecil dari 0,05 (taraf kepercayaan α = 5%), maka Ho ditolak yang 

berarti menerima Ha. 

Dapat diketahui hasil t tabel untuk taraf kepercayaan α = 2,5% (5%/2) 

adalah sebesar 2,004. 
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Tabel 4.10 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -40.665 28.463  -1.429 .159   

x1 .441 .421 .417 1.047 .300 .090 11.113 

x2 2.085 1.255 .645 1.662 .103 .095 10.580 

x3 1.200 .761 .632 1.577 .121 .089 11.258 

x4 .706 .399 3.745 1.769 .083 .003 314.484 

moderating1 -.007 .006 -.861 -1.134 .262 .025 40.399 

moderating2 -.029 .017 -2.689 -1.652 .105 .005 185.860 

moderating3 -.004 .011 -.450 -.385 .702 .010 95.972 

a. Dependent Variable: Y       
 

4.6.1.1. Uji Hipotesis 1 pengaruh antara partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial aparat Pemerintah 

Kabupaten Batang  

   Hipotesis  pertama yang diajukan adalah bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah Kabupaten 

Batang. Berdasarkan hipotesis tersebut maka hasil uji yang 

diperoleh  dari hasil perhitungan statistik seperti pada tabel 

4.10.  menunjukkan variabel partisipasi anggaran mempunyai 

thitung sebesar 1,047 < t tabel sebesar 2,004 dan nilai signifikasi 

t  sebesar 0.300. Karena nilai signifikasi t lebih besar  dari nilai  

α  yang ditentukan ( 0,05 ), maka H 0 diterima dan  H a  
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ditolak, yang berarti bahwa variabel partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan  terhadap kinerja manajerial 

aparat Pemerintah Kabupaten Batang secara statistik. 

4.6.1.2. Uji Hipotesis 2 Pengaruh antara Kompetensi terhadap 

Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Kabupaten Batang  

   Hipotesis  kedua yang diajukan adalah bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara Kompetensi terhadap 

Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Kabupaten Batang. 

Berdasarkan hipotesis tersebut maka hasil uji yang diperoleh  

dari hasil perhitungan statistik seperti pada tabel 4.10.  

menunjukkan variabel kompetensi mempunyai thitung sebesar 

1,662 < t tabel sebesar 2,004 dan nilai signifikasi t  sebesar 

0.103. Karena nilai signifikasi t lebih besar  dari nilai  α  yang 

ditentukan ( 0,05 ), maka H 0 diterima dan  H a  ditolak, yang 

berarti bahwa variabel Kompetensi tidak berpengaruh dan 

tidak signifikan  terhadap Kinerja Manajerial Aparat 

Pemerintah Kabupaten Batang secara statistik. 

4.6.1.3. Uji Hipotesis 3 Pengaruh antara Motivasi terhadap Kinerja 

Manajerial Aparat Pemerintah Kabupaten Batang  

   Hipotesis  ketiga yang diajukan adalah bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara motivasi terhadap kinerja 

manajerial aparat Pemerintah Kabupaten Batang. Berdasarkan 

hipotesis tersebut maka hasil uji yang diperoleh  dari hasil 
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perhitungan statistik seperti pada tabel 4.10.  menunjukkan 

variabel motivasi mempunyai thitung sebesar 1,577 < t tabel 

sebesar 2,004 dan nilai signifikasi t  sebesar 0.121. Karena 

nilai signifikasi t lebih besar  dari nilai  α  yang ditentukan 

(0,05), maka H 0 diterima dan  H a  ditolak, yang berarti bahwa 

variabel motivasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan  

terhadap kinerja manajerial aparat Pemerintah Kabupaten 

Batang secara statistik. 

4.6.1.4. Uji Hipotesis 4 Pemahaman Aparat terhadap Peraturan 

yang Berlaku Memoderasi Hubungan antara Partisipasi 

Anggaran dengan Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah 

Kabupaten Batang 

   Hipotesis  keempat yang diajukan adalah pemahaman 

aparat terhadap peraturan yang berlaku memoderasi hubungan 

antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial aparat 

Pemerintah Kabupaten Batang. Berdasarkan hipotesis tersebut 

maka hasil uji yang diperoleh  dari hasil perhitungan statistik 

seperti pada tabel 4.10.  menunjukkan variabel partisipasi 

anggaran mempunyai thitung sebesar -1,134 < t tabel sebesar 

2,004 dan nilai signifikasi t  sebesar 0.262 Karena nilai 
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signifikasi t lebih besar  dari nilai  α  yang ditentukan ( 0,05 ), 

maka H 0 diterima dan  H a  ditolak, yang berarti bahwa 

pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku 

memoderasi partisipasi anggaran tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan  terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah 

Kabupaten Batang secara statistik. 

4.6.1.5. Uji Hipotesis 5 Pemahaman Aparat terhadap Peraturan 

yang Berlaku Memoderasi Hubungan antara Kompetensi 

dengan Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Kabupaten 

Batang 

Hipotesis  kelima yang diajukan adalah pemahaman aparat 

terhadap peraturan yang berlaku memoderasi hubungan antara 

kompetensi terhadap kinerja manajerial aparat Pemerintah 

Kabupaten Batang. Berdasarkan hipotesis tersebut maka hasil 

uji yang diperoleh  dari hasil perhitungan statistik seperti pada 

tabel 4.10.  menunjukkan variabel kompetensi mempunyai 

thitung sebesar -1.652 < t tabel sebesar 2,004 dan nilai signifikasi 

t  sebesar 0.105. Karena nilai signifikasi t lebih besar  dari nilai  

α  yang ditentukan ( 0,05 ), maka H 0 diterima dan  H a  

ditolak, yang berarti bahwa pemahaman aparat terhadap 

peraturan yang berlaku memoderasi kompetensi tidak 
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berpengaruh dan tidak signifikan  terhadap Kinerja Manajerial 

Aparat Pemerintah Kabupaten Batang secara statistik. 

4.6.1.6. Uji Hipotesis 6 Pemahaman Aparat terhadap Peraturan 

yang Berlaku Memoderasi Hubungan antara Motivasi 

dengan Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Kabupaten 

Batang 

Hipotesis  keenam yang diajukan adalah pemahaman aparat 

terhadap peraturan yang berlaku memoderasi hubungan antara 

motivasi terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah 

Kabupaten Batang. Berdasarkan hipotesis tersebut maka hasil 

uji yang diperoleh  dari hasil perhitungan statistik seperti pada 

tabel 4.10.  menunjukkan variabel motivasi mempunyai thitung 

sebesar -.385 < t tabel sebesar 2,004 dan nilai signifikasi t  

sebesar 0.702. Karena nilai signifikasi t lebih besar  dari nilai  

α  yang ditentukan ( 0,05 ), maka H 0 diterima dan  H a  

ditolak, yang berarti bahwa pemahaman aparat terhadap 

peraturan yang berlaku memoderasi motivasi tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan  terhadap Kinerja Manajerial 

Aparat Pemerintah Kabupaten Batang secara statistik. 

4.6.2.  Pengujian Secara Simultan ( Uji  F ) 

  Uji Simultan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. 
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Pengujian dilakukan dengan cara melihat nilai signifikasi F. Jika nilai 

signifikasi F < 0,05 maka keputusan menolak hipotesis nol (Ho) dan 

menerima hipotesis alternatif (Ha) yang artinya secara simultan dapat 

dibuktikan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh 

terhadap variabel terikat dan berlaku. 

Tabel 4.11 
ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 344.534 7 49.219 2.875 .013a

Residual 855.879 50 17.118   

Total 1200.414 57    

a. Predictors: (Constant), moderating3, x2, x1, x3, moderating1, moderating2, x4 

b. Dependent Variable: Y     

 
 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung = 2,875, taraf 

signifikansi α=5% dengan V1 = 7 dan V2 = 50 diperoleh Ftabel = 2,21. 

Dengan demikian nilai Fhitung = 2,875 adalah lebih besar dari nilai Ftabel = 

2,21, hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi 

anggaran, kompetensi, motivasi dan pemahaman aparat terhadap 

peraturan yang berlaku sebagai variable moderating berpengaruh dan 

signifikan secara simultan terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah 

kabupaten Batang dapat diterima secara statistik.  
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4.7. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.7.1. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial 

   Berdasarkan hasil uji hipotesis  diketahui bahwa partisipasi 

anggaran tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja 

manajerial dengan memiliki nilai positif koefesien regresi sebesar 

0,441 dan memberikan thitung sebesar 1,047 dan memiliki nilai 

signifikasi sebesar 0,300. Artinya bahwa partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial secara statistik. 

  Hasil penelitian ini berbeda dengan apa yang dikatakan 

Brownell dan Mc. Innes (1983), Claes Cherpenteir (1998), Ghozali 

dan Adiputra (2002), Wahyudin Noor (2007) serta Bambang Sardjito 

dan Osmad Taher (2007) bahwa partisipasi berpengaruh dan 

signifikan terhadap kinerja manajaerial. Artinya bahwa bila partisipasi 

anggaran tinggi maka akan meningkatkan kinerja manajaerial aparat. 

Tetapi dalam penelitian ini mendukung penelitian dari Sterdy (1960), 

Bryan dan Locke (1967), Chenhall dan Brownell (1988) serta Milani 

(1975) dalam Wahyudin Noor (2007) menemukan partisipasi 

penganggaran tidak meningkatkan kinerja. Hal ini disebabkan oleh 

adanya faktor lain yang lebih dominan, faktor tersebut seperti budaya 

bangsa Indonesia yang masih diwarnai dengan budaya feodalis 

sehingga memungkinkan partisipasi yang diperankan sebenarnya 

merupakan pseudopatisipation, kelihatannya berpartisipasi, tetapi 

pada kenyataannya tidak berpartisipasi atau partisipasi semu 
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(Muslimah, 1998 dalam Wahyudin Nor, 2007).  Dalam budaya 

birokrasi di Indonesia masih diwarnai budaya patron-client yang 

menjadikan perlakuan bawahan yang seringkali berlebihan dengan 

menunjukkan loyalitas dan pengabdian yang tinggi pada atasannya 

serta mengabaikan kepentingan masyarakat yang harusnya mereka 

layani selaku public-servant. (Mas’ud Said,2007:204) 

  Dalam penelitian ini yang menjadi faktor-faktor penyebab 

variabel partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial adalah adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata 

Kerja (SOTK) di lingkungan pemerintah Kabupaten Batang yang 

menjadikan aparat perlu beradaptasi  serta mempelajari tugas pokok 

dan fungsi yang baru sebagai akibat dari perubahan Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan partisipasi aparat dalam peyusunan, pelaksanaan dan 

pelaporan anggaran yang bertujuan meningkatkan kineja manajerial 

aparat. 

4.7.2. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Manajerial 

   Berdasarkan hasil uji hipotesis  diketahui bahwa motivasi 

tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja manajerial 

dengan memiliki nilai positif koefesien regresi sebesar 2,085 dan 

memberikan thitung sebesar 1,662 dan memiliki nilai signifikasi sebesar 

0,103. Artinya bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial secara statistik. 
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   Teori kesehatan motivator (Herzberg, 1966) menjelaskan 

dua perangkat kegiatan yang memuaskan kebutuhan manusia yaitu 

kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan kerja serta kebutuhan 

yang berkaitan dengan ketidakpuasan kerja. Faktor-faktor yang 

menjadi kepuasan kerja disebut motivator meliputi prestasi, 

penghargaan, tanggung jawab, promosi, pekerjaan itu sendiri dan 

potensi bagi pertumbuhan pribadi (Wayne Pace,2002:122). Tetapi 

menurut Islamy (1998) dalam hal politik penghargaan dan 

kesejahteraan pegawai yang kurang adil menyebabkan pegawai 

kurang motivasi kerja. Hal ini dapat dilihat dari sistem penggajian di 

Indonesia yang menurut golongan dan eselon tanpa melihat 

kompetensi dan kemampuan aparat sehingga adanya ketidakpuasan 

kerja pegawai dan menjadi penyebab tidak memotivasi aparat untuk 

meningkatkan kinerjanya. (Mas’ud Said,2007:204) 

   Hasil penelitian ini menolak penelitian Ghozali dan 

Adiputra (2002) tentang Pengaruh Motivasi  dan Pelimpahan 

Wewenang Sebagai Variabel Moderating Terhadap Penyusunan 

Anggaran Dan Kinerja Manajerial menyatakan bahwa motivasi 

berpengaruh positif terhadap hubungan pertisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial. 

4.7.3. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Manajerial 

   Berdasarkan hasil uji hipotesis  diketahui bahwa 

kompetensi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja 
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manajerial dengan memiliki nilai positif koefesien regresi sebesar 

1,200 dan memberikan thitung sebesar 1,577 dan memiliki nilai 

signifikasi sebesar 0,121. Artinya bahwa kompetensi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial secara statistik. 

  Menurut Islamy (1998)  dalam Mas’ud Said (2007:53), 

lemahnya proses rekrutmen, seleksi serta pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) yang tidak terprogram dengan baik dan tidak 

diterapkannya sistem kecakapan (merit system) dalam sistem 

kepegawaian di Indonesia, tetapi atas dasar like and dsilike. Hal 

tersebut di atas yang menyebabkan kompetensi tidak berpengaruh 

dalam peningkatan kinerja aparat.  

4.7.4. Pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku, 

memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dengan 

kinerja manajerial aparat Pemerintah Kabupaten Batang. 

   Berdasarkan hasil uji hipotesis  diketahui bahwa 

pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku memoderasi 

partisipasi anggaran tidak berpengaruh dan tidak signifikan  terhadap 

Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Kabupaten Batang secara 

statistik dengan mempunyai thitung sebesar -1,134 < t tabel sebesar 

2,004 dan nilai signifikasi t  sebesar 0.262. Artinya bahwa variabel 

pemahaman terhadap peraturan yang berlaku bukanlah sebagai 

variabel moderating. 
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   Pemahaman terhadap setiap aturan yang berlaku seharusnya 

berkaitan erat dalam memoderasi partisipasi anggaran, yaitu dengan 

memahami peraturan yang berlaku, aparat dapat memahami prinsip 

dasar pengelolaan keuangan negara yang menjadi acuan dalam 

pengelolaan keuangan negara. Tetapi dalam hal ini peraturan yang 

sering tidak konsiten dapat menyebabkan aparat menjadi binggung 

dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku menjadi rancu.  

   Menurut Timbul Pudjianto 

(http://yunafarhan.blogspot.com), perencanaan pembangunan daerah 

secara khusus diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tahapan 

perencanaan mulai dari Rencana Pemerintah Jangka Panjang, 

Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM daerah), Renstra 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah (Renja SKPD). Meskipun demikian, Undang-

undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengatur 

kembali sistem perencanaan pembangunan daerah yang telah diatur 

dalam UU 25/2004 sebelumnya, sekaligus mengatur pula proses 

penganggaran. Walaupun UU 32/2004 tidak mengatur sedetail UU 

SPPN khususnya perencanaan dan proses penganggaran dalam UU 
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17 dan 33, namun pengaturan kembali ini menimbulkan kerancuan 

terhadap penafsirannya. Sementara UU No. 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah mengatur perencanaan pembangunan 

daerah, namun hanya terbatas pada perencanaan tahunan yang 

meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana 

Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD), disamping 

mengatur penyusunan APBD. Hal ini dapat dilihat hampir sebagian 

pasal dan ayat pada UU 33/2004, khususnya berkaitan dengan 

penyusunan APBD, merupakan “copy paste” dari UU 17/2003. 

Perbedaannya, hanyalah pergantian 1-2 kata dan penambahan 1 ayat 

dalam pasal-pasalnya, namun tetap mengisaratkan hal yang sama. 

Dari kedua aturan yang memiliki kekuatan hukum yang sama ini, 12 

ayat menyatakan atau mengatur hal yang sama. Pada dasarnya, 

pencatuman kembali aturan kedalam aturan yang lain tidaklah 

menjadi suatu masalah, namun alangkah baiknya jika pengaturan hal 

yang sama cukup merujuk aturan yang dimaksud. Sehingga tidak 

terkesan melakukan pemborosan aturan atau ketidak-kreatifan dalam 

penyusunan undang-undang, yang dapat menjadi preseden buruk 

bagi para aparat di daerah dalam penyusunan Perda. Apalagi selama 
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ini telah terbukti banyak daerah yang menyusun Perda hanya Copy 

paste dari daerah lain atau aturan yang lebih tinggi.  

   Permasalahan dalam kaitan dengan berbagai peraturan 

perundangan tersebut, banyak pihak di daerah menilai bahwa 

regulasi tentang DAK yang dikeluarkan Pemerintah Pusat sering kali 

terlambat dan tidak cocok dengan jadwal perencanaan dan 

penganggaran di daerah. Ketika isi regulasi pusat yang terbit 

terlambat itu ternyata berbeda dengan apa yang diperkirakan daerah 

sewaktu menyusun APBD, beberapa hal dalam APBD terpaksa harus 

diubah dan dimusyawarahkan lagi dengan DPRD. Proses seperti ini, 

selain menyita waktu aparatur pemerintah daerah, juga 

menghabiskan cukup banyak dana, padahal kemampuan keuangan 

daerah pada umumnya terbatas. 

(www.smeru.or.id/newslet/2008/news25.pdf)  

4.7.5. Pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku, 

memoderasi hubungan antara kompetensi dengan kinerja 

manajerial aparat Pemerintah Kabupaten Batang. 

   Berdasarkan hasil uji hipotesis  diketahui bahwa 

pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku memoderasi 

kompetensi tidak berpengaruh dan tidak signifikan  terhadap Kinerja 

Manajerial Aparat Pemerintah Kabupaten Batang secara statistik 
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dengan mempunyai thitung sebesar -1.652 < t tabel sebesar 2,004 dan 

nilai signifikasi t  sebesar 0.105. Artinya bahwa variabel pemahaman 

terhadap peraturan yang berlaku bukanlah sebagai variabel 

moderating. 

   Menurut Edi Murbiyanto (http://syukriy.wordpress.com), 

pedoman untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) atau perencanaan (misal Permendagri 66 tahun 2007) 

cukup rumit (complicated) dan agak sulit untuk diterapkan secara 

mentah-mentah di daerah pelosok pedesaan yang sebagian perangkat 

desa dan masyarakatnya mempunyai banyak keterbatasan dalam hal 

pengetahuan, teknologi dan lain-lain. Adanya fasilitasi proses 

perencanaan tingkat desa yang menurut PP 72 tahun 2005 

diamanahkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten 

seringkali tidak berjalan. Proses fasilitasi hanya diberikan dalam 

bentuk surat edaran agar desa melakukan Musrenbang, dan jarang 

dalam bentuk bimbingan fasilitasi di lapangan. Pemahaman aparat 

terhadap peraturan  yang rendah inilah menjadi pertimbangan 

pemerintah untuk meningkatkan kompetensi aparat melalui pelatihan, 

sosialisasi dan menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan 

peraturan. 



98 

 

4.7.5. Pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku, 

memoderasi hubungan antara motivasi dengan kinerja 

manajerial aparat Pemerintah Kabupaten Batang. 

   Berdasarkan hasil uji hipotesis  diketahui bahwa 

pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku memoderasi 

motivasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan  terhadap Kinerja 

Manajerial Aparat Pemerintah Kabupaten Batang secara statistik 

dengan mempunyai thitung sebesar -.385 < t tabel sebesar 2,004 dan 

nilai signifikasi t  sebesar 0.702. Artinya bahwa variabel pemahaman 

terhadap peraturan yang berlaku bukanlah sebagai variabel 

moderating. 

   Menurut Dadang Solihin (www.dadangsolihin.com) belum 

tersusunnya sistem dan pelaporan akuntanbilitas yang memuat sistem 

penghargaan dan sanksi menjadi isu yang strategis dalam 

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja baik secara individu maupun 

instistusi. Dari rencana tindak kelembagaan, dalam hal ini kementrian 

Pemberdayaan Aparatur Negara membuat sistem penghargaan dan 

sanksi yang konsisten untuk meningkatkan kinerja dan terbangunnya 

etika pemerintahan (government ethic) terhadap pertanggungjawaban 

publik. Kesadaran dan pemahaman aparat akan mendorong 

pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah untuk mewujudkan good 

governance 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Bardasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat 

simpulan sebagai berikut : 

1. Partisipasi anggaran, kompetensi dan motivasi tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap kinerja manajerial. 

2. Pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku memoderasi hubungan 

partisipasi anggaran, kompetensi dan motivasi secara parsial terhadap 

kinerja manajerial aparat Pemerintah Kabupaten Batang tidak berpengaruh 

signifikan. 

3. Partisipasi anggaran, kompetensi, motivasi dan pemahaman aparat 

terhadap peraturan yang berlaku sebagai variable moderating berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah 

kabupaten Batang. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan temuan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan  

dalam kesimpulan, maka selanjutnya peneliti memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Batang perlu memperhatikan partisipasi 

anggaran dari para pegawai sehingga diharapkan adanya alam 
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demokratis di lingkungan pemerintahan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja dari aparat pemerintah Kabupaten Batang. 

2. Pemerintah Kabupaten Batang perlu memperhatikan kompetensi aparat 

yang dilakukan dengan menempatkan pekerjaan sesuai dengan latar 

belakang pendidikan, memberikan pelatihan dan keterampilan. 

3. Pemerintah Kabupaten Batang perlu memberikan motivasi yang dapat 

dilakukan dengan memberikan reward / pengakuan dan pengharapan 

atas prestasi kerja yang dicapai dan memberikan  sanksi terhadap 

kegagalan pencapaian target 

4. Pemerintah Kabupaten Batang perlu memberikan pelatihan dan 

sosialisasi peraturan serta menyediakan buku-buku yang berkaitan 

dengan peraturan yang berlaku dan aparat pemerintah Kabupaten 

Batang juga diharapkan untuk selalu mempelajari peraturan agar dalam 

pelaksanaan anggaran tidak terjadi permasalahan hukum. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

  Keterbatasan dalam penelitian ini adalah obyek penelitian hanya 

dilakukan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Batang  sehingga hasil 

penelitian ini hanya menggambarkan kondisi lingkup pemerintah Kabupaten 

Batang  saja. Untuk penelitian selanjutnya disarankan kepala Dinas diikutkan 

dalam sampel dan untuk menggunakan variabel kontingensi baik variabel 

moderating maupun intervening seperti komitmen organisasi, budaya 

organisasi, kepemimpinan serta variabel lainnya yang sesuai. 
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Lampiran 1 

Pemerintah Kabupaten Batang 

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 

Tahun Anggaran 2008 

 

No.
Urut 

Uraian Jumlah Anggaran
(dalam rupiah) 

Realisasi 
Semester 
Pertama 

(dalam rupiah) 

Tingkat 
Pencapaian 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

PENDAPATAN 
Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Transfer 
Lain-Lain Pendapatan 
yang Sah 

29.989.298.800 
521.372.373.300 

-

14.995.010.178 
235.946.317.078 

4.408.821.000 

 
50% 

45.25% 
-

 Jumlah Pendapatan 551.361.672.000 255.350.148.256 46.31%
No.
Urut 

Uraian Jumlah Anggaran
(dalam rupiah) 

Realisasi 
Semester 
Pertama 

(dalam rupiah) 

Tingkat 
Penyerapan 

2 
2.1 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 
2.2 
2.2.1 
2.2.2 
 
2.2.3 
 
2.2.4 
 
2.2.5 
2.2.6 
2.3 

BELANJA 
Belanja Operasi 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang 
Belanja Bunga 
Belanja Subsidi 
Belanja Hibah 
Bantuan Sosial 
Bantuan Keuangan 
Belanja Modal 
Belanja Tanah  
Belanja Peralatan Dan 
Mesin 
Belanja Gedung Dan 
Bangunan 
Belanja Jalan, Irigasi Dan 
Jaringan 
Belanja Aset Tetap Lainnya 
Belanja Aset Lainnya 
Belanja Tak Terduga 

462.755.139.135 
332.331.740.181 
67.254.031.704 

358.236.000 
2.150.000.000 

11.605.531.250 
2.400.000.000 

46.655.600.000 
127.874.192.661 

5.786.750.000 
17.634.726.511 

 
67.633.003.500 

 
34.796.280.900 

 
2.371.979.000 

- 
1.500.000.000

180.672.094.140 
156.713.982.709 
15.181.672.731 

82.955.050 
811.631.500 

- 
1.180.200.000 
6.701.652.150 
5.142.368.684 

- 
2.125.273.555 

 
2.983.185.000 

 
5.517.629 

 
28.392.500 

- 
- 

 
39.04% 
47.15% 
22.57% 
23.16% 
37.75% 

0% 
49.8% 

14.36% 
4.02% 

0% 
12.05% 

 
4.41% 

 
0.02% 

 
1.20% 

- 
0%

 Jumlah Belanja 603.584.974.000 190.311.498.457 31.57%
 Surplus/Defisit (52.223.302.000) 55.038.649.799 -
3 
3.1 
3.1.3 
 
3.1.5 

PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan 
Sisa Lebih Perhitungan 
AnggaranTahun Sebelumnya  
Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman Daerah 

 
52.385.809.000 

 
-

 
 

52.385.809.000 
 

21.199.750 

100% 
 

-
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 Jumlah Penerimaan 
Pembiayaan 

52.385.809.000 52.407.008.750 

No.
Urut 

Uraian Jumlah Anggaran
(dalam rupiah) 

Realisasi 
Semester 
Pertama 

(dalam rupiah) 

Tingkat 
Pencapaian 

3.2 
3.2.3 

Pengeluaran 
Pembayaran Pokok Utang 162.507.000 81.253.300 

 
50%

 Jumlah Pengeluaran 
Pembiayaan 

162.507.000 81.253.300 

 PEMBIAYAAN NETTO 52.223.302.000 52.325.755.450 
Sumber data : Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2008 DPPKAD yang sudah diolah 
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LAMPIRAN 2 

Kuesioner 

 

Semarang,   Juni  2009 

Hal : Pengisian Kuisioner 

Kepada Yth  Aparat / Pegawai Pemerintah Kabupaten Batang 

Di tempat 

 

Dengan Hormat, 

Bersama ini dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisioner 

dengan lengkap dan sesuai dengan pernyataan yang ada Kuisioner ini akan 

digunakan untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial Aparat Pemerintah Kabupaten Batang (studi pada Pemerintah 

Kabupaten Batang ). 

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian 

dan bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisioner, diucapkan banyak terima kasih. 

 

          Hormat saya, 

 

     Wahyu Toto Waskito 
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Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kompetensi, dan Motivasi terhadap Kinerja 

Manajerial Aparat Pemerintah Kabupaten Batang dengan Variabel 

Moderating Pemahaman terhadap Peraturan Yang Berlaku 

Nama  : 

Satuan Kerja : 

Jabatan  : 

Jenis Kelamin :  Laki-laki / Perempuan 

Umur      : 

Pendidikan : SMA / D1 / DIII / S1 / S2 / S3 

Petunjuk pengisian kuesioner : Bapak/ Ibu dimohon untuk mejawab enam 

pertanyaan di bawah ini, dengan cara memberi tanda (X) pada kolom antara 1 

sampai dengan 5 yang menunjukkan seberapa dekat jawaban Bapak/ Ibu dengan 

kedua jawaban yang tersedia dibawah. 

A. Partisipasi Anggaran (X1) ( Millani,1975) 
 

1. Kategori mana di bawah ini yang dapat menjelaskan dengan sebaik–

baiknya tentang kegiatan anda ketika anggaran sedang disusun ? Saya ikut 

dalam penyusunan : 
a b c d e

Semua anggaran  Tidak satupun anggaran
 

2. Kategori mana di bawah ini yang dapat menjelaskan dengan sebaik– 

baiknya alasan yang diberikan oleh atasan Anda ketika revisi anggaran 

dibuat ? Alasannya : 
a b c d e

Sangat masuk akal Sangat tidak masuk akal
 

3. Seberapa sering Anda menyatakan permintaan, pendapat dan atau usulan 

tentang anggaran kepada atasan Anda, tanpa diminta ? 
a b c d e

Sangat sering  Tidak pernah
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4. Menurut perasaan Anda, seberapa banyak pengaruh Anda yang tercermin 

dalam anggaran final ? 
a b c d e

Sangat banyak  Tidak ada
 

5. Bagaimana anda menilai kontribusi anda terhadap anggaran? Kontribusi 

saya : 
a b c d e

Sangat  penting  Sangat tidak penting
 

6. Seberapa sering atasan Anda minta pendapat dan atau usulan ketika 

anggaran sedang disusun? 
a b c d e

Sangat sering  Tidak pernah
 

B. Kompetensi (X2) (Juanda, 2008) 
 
1. Setujukah anda dalam penempatan kerja harus sesuai dengan latar 

belakang pendidikan? 
a b c d e

Sangat setuju  Sangat tidak setuju

2. Setujukah anda kecakapan dan keterampilan dalam melaksanakan 

pekerjaan pengelola keuangan  dapat meningkatkan kinerja manajerial? 
a b c d e

Sangat setuju  Sangat tidak setuju

 

3. Setujukah anda, semua aparat harus  menguasai permasalahan pekerjaan 

pada bidang yang ditempatkan? 
a b c d e

Sangat setuju  Sangat tidak setuju

4. Setujukah anda, , semua aparat bekerja berdasarkan konsep kerja yang 

pasti? 
a b c d e

Sangat setuju  Sangat tidak setuju
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C. Motivasi (X3) (Juanda, 2008) 

1. Setujukah anda dalam pekerjaan pelaksanaan anggaran, Anda kerjakan 

dengan kesungguhan dan diselesaikan sampai tuntas  sesuai dengan 

rencana? 
a b c d e

Sangat setuju  Sangat tidak setuju

2. Setujukah anda semua pekerjaan yang telah mendapatkan kepercayaan, 

Anda lakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak akan dialihkan 

kepada orang lain? 
a b c d e

Sangat setuju  Sangat tidak setuju

3. Setujukah anda dalam melaksanakan pekerjaan tersebut selalu dilandasi 

oleh rasa senang? 
a b c d e

Sangat setuju  Sangat tidak setuju

4. Setujukah anda, apakah pekerjaan pada pengelola keuangan seharusnya 

diberikan honorarium yang tinggi untuk melaksanakan aktivitas 

pelaksanaan anggaran? 
a b c d e

Sangat setuju  Sangat tidak setuju

5. Setujukah Anda, adanya  sanksi berupa pemotongan anggaran sebesar sisa 

dana yang tidak terserap pada tahun anggaran berikutnya? 
a b c d e

Sangat setuju  Sangat tidak setuju
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D. Pemahaman terhadap Peraturan yang Berlaku (X4) 

1. Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 struktur APBD merupakan satu 
kesatuan dari... 
a. Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah 
b. Penerimaan dan Pengeluaran 
c. Penerimaan, Pengeluaran dan SiLPA 
d. Pendapatan dan Belanja Daerah 

2. Menurut PP nomor 24 tahun 2005 Laporan keuangan pemerintah yang pokok 
terdiri dari.... 
a. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Buku Besar 

Penerimaan 
b. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Buku Besar Penerimaan dan 

Catatan atas Laporan Keuangan 
c. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Buku Besar Penerimaan dan 

Laporan Rugi laba 
d. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas 

Laporan Keuangan 
3. Menurut PP nomor 58 tahun 2005 Yang menjadi Koordinator pengelola 

keuangan daerah adalah... 
a. Bupati 
b. Sekretaris Daerah 
c. Kepala SKPD 
d. Bendahara Umum 

4. Menurut Permendagri nomor 32 tahun 2008 Dana perimbangan yang bersifat 
spesific grant terdiri dari...... 
a. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Kehutanan dan Dana 

Reboisasi (DR), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum 
(DAU), DBH-SDA minyak bumi dan DBH  gas bumi. 

b. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana 
Alokasi Umum, DBH-SDA minyak bumi dan DBH  gas bumi. 

c. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Kehutanan dan Dana 
Reboisasi (DR), Dana Alokasi Khusus (DAK), DBH-SDA minyak bumi 
dan DBH  gas bumi dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau. 

d. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Kehutanan dan Dana 
Reboisasi (DR), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum 
(DAU). 

5. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 dokumen yang diterbitkan oleh 
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan  kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran adalah...... 
a. Surat Perintah Membayar (SPM) 
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b. Surat Penyediaan Dana (SPD) 
c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

6. Menurut Permendagri nomor 4 tahun 2008 yang dimaksud dengan asersi 
adalah...... 
a. Tempat penuangan hasil reviu dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh 

Inspektorat/Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota 
b. Pengakuan Gubernur/Bupati/Walikota bahwa penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah dihasilkan dari Sistem 
Pengendalian (SPI) yang memadai dan penyajiannya telah sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 

c. Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi 
keuangan serta operasi keuangan Pemerintah Daerah. 

d. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  no. 58  tahun 2005 menjelaskan 
tentang...... 
a. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
b. Pengelolaan Keuangan Daerah 
c. Standar Akuntansi Pemerintah 
d. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah  (RKPD) disusun untuk menjamin 
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
dan pengawasan. Menurut Peremendagri nomor 13 tahun 2006 penyusunan 
RKPD diselesaikan paling lambat....... 
a. Bulan mei pada tahun anggaran sebelumnya 
b. Bulan Juni pada tahun anggaran sebelumnya 
c. Bulan Juli pada tahun anggaran sebelumnya 
d. Bulan Agustus pada tahun anggaran sebelumnya 

9. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diatur dalam...... 
a. PP nomor 58 tahun 2005 
b. Permendagri nomor 13 tahun 2006 
c. PP nomor 24 tahun 2004 
d. Permendagri nomor 4 tahun 2008 

10. Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam  
Pemendagri Nomor 4 tahun 2008 dilaksanakan oleh... 
a. BAPPEDA 
b. BPK 
c. BPKP 
d. Inspektorat Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) 
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E. Kinerja Manajerial (Y) (Mahoney, 1963) 

1. Perencanaan 

Kinerja anda dalam menentukan tujuan, kebijakan dan tindakan/ 

pelaksanaan, penjadwalan kerja, penganggaran, merancang prosedur dan 

pemrograman 
a b c d e

Kinerja diatas 
rata-rata 

 Rata-
rata 

Kinerja dibawah rata-
rata 

 

 

 

2. Investigasi 

Kinerja anda dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi untuk 

catatan, laporan dan rekening, mengukur hasil, menentukan persediaan, 

analisis pekerjaan. 
a b c d e

Kinerja diatas 
rata-rata 

 Rata-
rata 

Kinerja dibawah rata-
rata 

 

3. Pengkoordinasian 

Tukar menukar informasi dengan orang di bagian organisasi yang lain 

untuk mengkaitkan dan menyesuaikan program, memberitahu bagian lain, 

hubungan dengan manajer lain. 
a b c d e

Kinerja diatas 
rata-rata 

 Rata-
rata 

Kinerja dibawah rata-
rata 

4. Evaluasi 

Menilai dan mengukur proposal, kinerja yang diamati atau dilaporkan, 

penilaian pegawai, penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan, 

pemeriksaan produk. 
a b c d e

Kinerja diatas 
rata-rata 

 Rata-
rata 

Kinerja dibawah rata-
rata 
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5. Pengawasan 

Mengarahkan, memimpin dan mengembangkan bawahan, membimbing, 

melatih dan  menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, memberikan 

tugas pekerjaan dan menangani keluhan. 
a b c d e

Kinerja diatas 
rata-rata 

 Rata-
rata 

Kinerja dibawah rata-
rata 

6. Negosiasi 

Pembelian, penjualan atau melakukan kontrak untuk barang dan jasa, 

menghubungi pemasok, tawar menawar dengan wakil penjual, tawar 

menawar secara kelompok. 
a b c d e

Kinerja diatas 
rata-rata 

 Rata-
rata 

Kinerja dibawah rata-
rata 

7. Perwakilan 

Menghadiri pertemuan dengan perusahaan lain, pertemuan perkumpulan 

bisnis, pidato untuk acara kemasyarakatan, pendekatan ke masyarakat, 

mempromosikan tujuan umum perusahaan 
a b c d e

Kinerja diatas 
rata-rata 

 Rata-
rata 

Kinerja dibawah rata-
rata 

 

8. Kinerja secara keseluruhan 

a b c d e
Kinerja diatas 
rata-rata 

 Rata-
rata 

Kinerja dibawah rata-
rata 
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Lampiran 4 Validitas 
Correlations 

 

 
Correlations 

  KM1 KM
2 

KM3 KM
4 

KM
5 

KM6 KM7 KM8 Y 

KM1 Pearson 
Correlation 

1 .52
7** 

.412** .54
4** 

.49
4** 

.526** .523** .408** .740** 

Sig. (2-tailed)  .00
0 

.001 .00
0 

.00
0 

.000 .000 .001 .000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
KM2 Pearson 

Correlation 
.527** 1 .302* .40

8** 
.47
0** 

.478** .564** .586** .720** 

Sig. (2-tailed) .000  .021 .00
1 

.00
0 

.000 .000 .000 .000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
KM3 Pearson 

Correlation 
.412** .30

2* 
1 .57

5** 
.52
1** 

.303* .511** .455** .677** 

Sig. (2-tailed) .001 .02
1 

 .00
0 

.00
0 

.021 .000 .000 .000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
KM4 Pearson 

Correlation 
.544** .40

8** 
.575** 1 .59

7** 
.441** .566** .684** .804** 

Sig. (2-tailed) .000 .00
1 

.000  .00
0 

.001 .000 .000 .000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
KM5 Pearson 

Correlation 
.494** .47

0** 
.521** .59

7** 
1 .472** .483** .475** .769** 

Sig. (2-tailed) .000 .00
0 

.000 .00
0 

 .000 .000 .000 .000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
KM6 Pearson 

Correlation 
.526** .47

8** 
.303* .44

1** 
.47
2** 

1 .509** .404** .703** 

Sig. (2-tailed) .000 .00
0 

.021 .00
1 

.00
0 

 .000 .002 .000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
KM7 Pearson 

Correlation 
.523** .56

4** 
.511** .56

6** 
.48
3** 

.509** 1 .565** .791** 

Sig. (2-tailed) .000 .00
0 

.000 .00
0 

.00
0 

.000  .000 .000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
KM8 Pearson 

Correlation 
.408** .58

6** 
.455** .68

4** 
.47
5** 

.404** .565** 1 .761** 

Sig. (2-tailed) .001 .00
0 

.000 .00
0 

.00
0 

.002 .000  .000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
Y Pearson 

Correlation 
.740** .72

0** 
.677** .80

4** 
.76
9** 

.703** .791** .761** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .00
0 

.000 .00
0 

.00
0 

.000 .000 .000  

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 

      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 
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Correlations 

 
Correlations 

  M1 M2 M3 M4 M5 x3 
M1 Pearson 

Correlation 
1 .580** .322* .058 .300* .591** 

Sig. (2-tailed)  .000 .014 .665 .022 .000 
N 58 58 58 58 58 58 

M2 Pearson 
Correlation 

.580** 1 .433** -.041 .228 .545** 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .760 .086 .000 
N 58 58 58 58 58 58 

M3 Pearson 
Correlation 

.322* .433** 1 .023 .136 .474** 

Sig. (2-tailed) .014 .001  .863 .309 .000 
N 58 58 58 58 58 58 

M4 Pearson 
Correlation 

.058 -.041 .023 1 .118 .562** 

Sig. (2-tailed) .665 .760 .863  .379 .000 
N 58 58 58 58 58 58 

M5 Pearson 
Correlation 

.300* .228 .136 .118 1 .717** 

Sig. (2-tailed) .022 .086 .309 .379  .000 
N 58 58 58 58 58 58 

x3 Pearson 
Correlation 

.591** .545** .474** .562** .717** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 58 58 58 58 58 58 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
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Correlations 
Correlations

  K1 K2 K3 K4 x2 
K1 Pearson Correlation 1 .431** .253 .218 .670**

Sig. (2-tailed) .001 .056 .100 .000
N 58 58 58 58 58

K2 Pearson Correlation .431** 1 .408** .049 .687**

Sig. (2-tailed) .001 .001 .714 .000
N 58 58 58 58 58

K3 Pearson Correlation .253 .408** 1 .390** .768**

Sig. (2-tailed) .056 .001 .003 .000
N 58 58 58 58 58

K4 Pearson Correlation .218 .049 .390** 1 .611**

Sig. (2-tailed) .100 .714 .003 .000
N 58 58 58 58 58

x2 Pearson Correlation .670** .687** .768** .611** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 58 58 58 58 58

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
Correlations 
  PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 x1 
PA1 Pearson 

Correlation 
1 .211 .534** .548** .144 .291* .682** 

Sig. (2-tailed)  .111 .000 .000 .281 .026 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 

PA2 Pearson 
Correlation 

.211 1 .357** .290* .313* .224 .497** 

Sig. (2-tailed) .111  .006 .027 .017 .091 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 

PA3 Pearson 
Correlation 

.534** .357** 1 .456** .395** .504** .766** 

Sig. (2-tailed) .000 .006  .000 .002 .000 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 

PA4 Pearson 
Correlation 

.548** .290* .456** 1 .492** .673** .850** 

Sig. (2-tailed) .000 .027 .000  .000 .000 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 

PA5 Pearson 
Correlation 

.144 .313* .395** .492** 1 .456** .634** 

Sig. (2-tailed) .281 .017 .002 .000  .000 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 

PA6 Pearson 
Correlation 

.291* .224 .504** .673** .456** 1 .766** 

Sig. (2-tailed) .026 .091 .000 .000 .000  .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 

x1 Pearson 
Correlation 

.682** .497** .766** .850** .634** .766** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 58 58 58 58 58 58 58 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
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Lampiran 5 Reliability 
 

[DataSet1] D:\Documents\skripsi\data var.sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 58 61.1 

Excludeda 37 38.9 

Total 95 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.780 9 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KM1 51.9138 74.852 .700 .757 

KM2 52.0172 75.561 .680 .760 

KM3 51.8276 75.970 .632 .762 

KM4 51.8448 73.993 .773 .752 

KM5 51.8448 72.309 .724 .748 

KM6 52.1379 74.051 .652 .755 

KM7 51.9828 73.351 .755 .750 

KM8 51.7759 74.352 .723 .755 

Y 27.6897 21.060 1.000 .884 

Scale Statistics 
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Mean Variance Std. Deviation N of Items 

55.3793 84.240 9.17821 9

 
Reliability 

[DataSet0]  
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 58 61.1

Excludeda 37 38.9

Total 95 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.799 .795 6

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

PA1 4.0172 1.16214 58

PA2 4.4655 .68096 58

PA3 3.6724 .99803 58

PA4 3.4138 1.22881 58

PA5 3.7586 .86471 58

PA6 3.5690 1.10996 58

 

Inter-Item Correlation Matrix 
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 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 

PA1 1.000 .211 .534 .548 .144 .291 

PA2 .211 1.000 .357 .290 .313 .224 

PA3 .534 .357 1.000 .456 .395 .504 

PA4 .548 .290 .456 1.000 .492 .673 

PA5 .144 .313 .395 .492 1.000 .456 

PA6 .291 .224 .504 .673 .456 1.000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PA1 18.8793 13.301 .493 .484 .785

PA2 18.4310 16.355 .365 .172 .804

PA3 19.2241 13.194 .640 .488 .748

PA4 19.4828 11.272 .733 .641 .719

PA5 19.1379 14.823 .490 .356 .782

PA6 19.3276 12.680 .622 .543 .750

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

22.8966 18.831 4.33949 6
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Reliability 
 

[DataSet1] D:\Documents\skripsi\data var.sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 58 61.1

Excludeda 37 38.9

Total 95 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.703 6 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

M1 35.5345 20.850 .521 .684 

M2 35.7414 20.686 .455 .685 

M3 35.6207 21.152 .379 .696 

M4 36.4828 18.289 .356 .687 

M5 37.8621 16.296 .550 .627 

x3 20.1379 5.840 1.000 .431 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

40.2759 23.361 4.83334 6
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 58 61.1

Excludeda 37 38.9

Total 95 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.771 5 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

K1 29.7069 6.492 .561 .744 

K2 29.9310 6.311 .570 .737 

K3 29.6552 5.949 .667 .710 

K4 29.8276 6.531 .475 .757 

x2 17.0172 2.017 1.000 .622 

 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

34.0345 8.069 2.84059 5
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Lampiran 6 
Regression 

 

[DataSet1] D:\Documents\skripsi\data var.sav 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y 27.6897 4.58911 58

x1 22.8966 4.33949 58

x2 17.0172 1.42030 58

x3 20.1379 2.41667 58

x4 68.9655 24.32886 58

moderating1 1.5540E3 574.34613 58

moderating2 1.1764E3 432.25114 58

moderating3 1.3829E3 488.66811 58

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 moderating3, x2, 

x1, x3, 

moderating1, 

moderating2, x4a 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Y  

 
Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change

1 .536a .287 .187 4.13734 .287 2.875 7 50 .013 1.385

a. Predictors: (Constant), moderating3, x2, x1, x3, moderating1, 

moderating2, x4 
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Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change

1 .536a .287 .187 4.13734 .287 2.875 7 50 .013 1.385

b. Dependent Variable: Y         

 

 
ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 344.534 7 49.219 2.875 .013a 

Residual 855.879 50 17.118   

Total 1200.41

4
57

   

a. Predictors: (Constant), moderating3, x2, x1, x3, moderating1, moderating2, x4 

b. Dependent Variable: Y    
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) -40.665 28.463  -1.429 .159      
x1 .441 .421 .417 1.047 .300 .227 .147 .125 .090 11.113 

x2 2.085 1.255 .645 1.662 .103 .004 .229 .198 .095 10.580 

x3 1.200 .761 .632 1.577 .121 .461 .218 .188 .089 11.258 

x4 .706 .399 3.745 1.769 .083 -.140 .243 .211 .003 314.484 
moderating1 -.007 .006 -.861 -1.134 .262 -.042 -.158 -.135 .025 40.399 

moderating2 -.029 .017 -2.689 -1.652 .105 -.145 -.227 -.197 .005 185.860 

moderating3 -.004 .011 -.450 -.385 .702 .009 -.054 -.046 .010 95.972 
a. Dependent Variable: Y 

 
         

Collinearity Diagnosticsa 

Model 
Dimensio
n 

Eigenval
ue 

Condition 
Index 

Variance Proportions 

(Constant
) x1 x2 x3 x4 

moderating
1 moderating2 moderating3 

1 1 7.702 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

2 .226 5.836 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

3 .046 12.979 .00 .02 .00 .00 .00 .02 .00 .00

4 .019 20.266 .00 .01 .00 .03 .00 .01 .00 .02

5 .005 39.140 .03 .00 .02 .00 .02 .00 .02 .01

6 .001 80.715 .01 .88 .07 .00 .02 .86 .04 .01

7 .001 108.049 .00 .09 .12 .59 .00 .11 .14 .63

8 .000 255.652 .96 .00 .79 .37 .96 .00 .79 .34
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) -40.665 28.463  -1.429 .159      
x1 .441 .421 .417 1.047 .300 .227 .147 .125 .090 11.113 

x2 2.085 1.255 .645 1.662 .103 .004 .229 .198 .095 10.580 

x3 1.200 .761 .632 1.577 .121 .461 .218 .188 .089 11.258 

x4 .706 .399 3.745 1.769 .083 -.140 .243 .211 .003 314.484 
moderating1 -.007 .006 -.861 -1.134 .262 -.042 -.158 -.135 .025 40.399 

moderating2 -.029 .017 -2.689 -1.652 .105 -.145 -.227 -.197 .005 185.860 

moderating3 -.004 .011 -.450 -.385 .702 .009 -.054 -.046 .010 95.972 
a. Dependent Variable: Y         
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 21.3470 33.7572 27.6897 2.45855 58

Std. Predicted Value -2.580 2.468 .000 1.000 58

Standard Error of Predicted 
Value .687 3.009 1.454 .503 58

Adjusted Predicted Value 19.5388 32.7826 27.6396 2.69523 58
Residual -6.89591 9.33836 .00000 3.87497 58

Std. Residual -1.667 2.257 .000 .937 58

Stud. Residual -2.090 2.407 .005 1.012 58

Deleted Residual -1.08422E1 10.61964 .05002 4.57216 58
Stud. Deleted Residual -2.166 2.534 .008 1.029 58

Mahal. Distance .588 29.168 6.879 5.835 58

Cook's Distance .000 .312 .024 .049 58
Centered Leverage Value .010 .512 .121 .102 58

a. Dependent Variable: Y     
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