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SARI 

 
Khotimah, Siti. 2010. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap 
Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten 
Blora Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Skripsi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I. Drs. Kusmuriyanto, M.Si. II. Agung Yulianto, S.Pd.,M.Si. 
Kata Kunci: Komitmen Organisasi, Karakteristik Tujuan Anggaran, Kinerja 

Manajerial SKPD. 
 Karakteristik tujuan anggaran berkaitan dengan alat dan tindakan untuk 
menentukan kemajuan dalam mencapai tujuan anggaran dan tujuan kinerja. 
Hubungan antara karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja manajerial 
merupakan salah satu bagian dari literatur akuntansi perilaku (behavioral 
accounting), belakangan ini merupakan bidang penelitian yang banyak mengalami 
perdebatan sehingga menarik untuk melakukan penelitian. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah apakah karakteristik tujuan anggaran berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial SKPD dan apakah komitmen organisasi memperkuat atau 
memperoleh kinerja manajerial SKPD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja 
manajerial SKPD, dan mengetahui komitmen organisasi memperkuat atau 
memperlemah kinerja manajerial SKPD. 
 Populasi dalam penelitian ini berjumlah 47 SKPD. Pengumpulan data 
dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis Regresi 
sederhana dan moderating regression analysis (MRA) dengan alat uji SPSS 
windows Release 16. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD dan Komitmen organisasi 
berpengaruh dalam hubungan antara karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja 
manajerial SKPD. Semakin tinggi karakteristik tujuan anggaran maka semakin 
tinggi kineja manajerial SKPD. Komitmen organisasi memperkuat dalam 
hubungan antara karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja manajerial SKPD. 
Maka, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan variabel 
moderating. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban anggaran telah mengikuti aturan yang ditetapkan. 
 Masukan yang penting adalah bahwa karakteristik tujuan anggaran dan 
komitmen organisasi mampu meningkatkan kinerja manajerial. Sehingga 
partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik 
anggaran, evaluasi anggaran, tujuan anggaran, dan komitmen organisasi perlu 
ditingkatkan. 
  



 

viii 

ABSTRACK 

 

Khotimah, Siti. 2010. The Effect of Budget Objective Characteristics to 
Managerial Performance at Regional Work Units  in  Blora regency With 
Organizational Commitment As a Moderating Variable. Final Poject. Accounting. 
Department. Faculty of  Economics. State University of  Semarang. Advisor. Drs. 
Kusmuriyanto, M.Si. Co Advisor. Agung Yulianto, S.Pd., M.Si. 
Keywords: Budget Objective Characteristics, Organizational Commitment, 

Managerial Performance of  Regional Work  Units . 
The budget objective characteristics associated with the budget goals and 

action to determine progress in achieving budget goals and performance 
objectives. The relationship between the budget objective characteristics and 
managerial performancee is one par of the accounting literature bahavior 
(behavioal accounting), recent research is a field that manya have the debate so 
interesting to do research. The problem in this study is whether the budget 
objective characteristics effect on managerial performance of regional work units 
and whther the organizational commitment to strengthen or acquire managerial 
performance of regional work units, and knowing the organizational commitment 
to strengthen or weaken managerial performance of regional work units. 

The population in this study total 47 regional work units. Collecting data 
use questionnaires. This study uses simple regression analysis and moderating 
regression analysis (MRA) with SPSS Release’s windows 16. 

The results of this study indicate that the budget objective characteristics 
affect the managerial performance of regional work units. Organizational 
commitment affect the relationship betwen the budget objective characteristics 
and managerial performance of regional work units.it can be concluded that the 
higher the budget objective characteristics therefore the higher the managerial 
performance of regional work units. Organizational commitment to strengthen the 
relationship between the budget objective characteristics and managerial 
performance of regional work units. This suggests that organizational 
commitment is a moderating variable. This matter indicate that in compilation, 
execution, and responsibility of budget have followed the specifiied order. 

Inputs that are important to public managers that the budget objective 
characteristics  and organizatioanal commitment can improve managerial 
performance of Regional Work  Units .So, the budgetary participation, the 
budgetary goal clarity, the budgetary feedback, the budgetary evaluation, the 
budgetary goal difficulty and organizational commitment it needs to be increased. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur 

kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk 

menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi 

nirlaba, mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan tetapi semata-mata untuk 

menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa 

yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk 

kualitatif misalnya meningkatkan keamanan dan kenyamanan mutu pendidikan, 

mutu kesehatan, dan lain-lain. 

Penilaian kinerja terhadap lembaga dan organisasi tidak hanya berlaku 

pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat 

diketahui sejauhmana pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dan 

menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan 

kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan.  

Misi utama Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi 

undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

1999 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menetapkan 

bahwa pemerintah dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas 
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dekonsentralisasi, dan asas tugas pembantuan, maka desentralisasi dibentuk dan 

disusun pemerintah propinsi dan pemerintah kota sebaagai daerah otonomi. 

Otonomi daerah merupakan  upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan 

keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai 

dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Adanya pemberian 

otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di 

tangan pemerintah daerah (Bastian,2006 : 12) 

Salah satu alat untuk mengetahui sinkron dan tidaknya implementasi dari 

Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 dengan Undang-undang nomor 32 tahun 

2004 adalah dengan mengetahui kinerja manajerial. Kinerja manajerial adalah 

hasil secara periodik operasional suatu manajer berdasarkan sasaran, standar, dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001:416). Sedangkan 

menurut Mahoney et al (1963) dalam Mardiyah (2005:568) menyatakan kinerja 

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok oerang 

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-

masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

 Saat ini kepala daerah bukan satu–satunya pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) terhadap keberadaan organisasi pemerintah daerah, tetapi terdapat 

berbagai pihak yang juga merupakan stakeholder kunci seperti Kepala Badan 

Dinas, Kantor dan unit lainnya. Keterlibatan pihak – pihak ini dalam pengelolaan 

keuangan daerah diperlakukan sebagai pihak yang paling penting dalam mencapai 

tingkat Survival Organisasi pemerintah daerah, baik berkaitan  dengan tingkat 

efisiensi, efektifitas, mupun kinerja organisasi pemerintah daerah secara 
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keseluruhan sangat bergantung pada manajemen tingkat Badan, Dinas, Kantor dan 

Unit lainnya. 

Oleh karena itu, agar tetap memberikan pelayanan yang baik terhadap 

masyarakat, maka pemerintah dituntut untuk dapat mengembangkan 

organisasinya seefisien dan seefektif mungkin. Salah satunya adalah dengan 

meningkatkan kinerja manjerial melalui akurasi perencanann dan pengendalian 

yang dinilai dari pencapaian tujuan anggaran. 

Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat dipakai untuk 

meningkatkan efektivitas organisasi (Handoko, 1996 :34). Kinerja akan dikatakan 

efektif apabila pihak-pihak bawahan mendapat kesempatan terlibat atau 

berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Kenis (1979) menyimpulkan 

bahwa variasi dalam penyusunan anggaran manajer tingkat atas seperti yang 

direfleksikan dalam budgetary goal charateristics memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja dari manajer tingkat bawah.   

 Schiff dan Lewin dalam Sardjito (2007:8), mengemukakan bahwa 

anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan dan sebagai 

kriteria kinerja, yaitu anggaran digunakan sebagai sistem pengendalian untuk 

mengukur kinerja manajerial. Seiring dengan peranan anggaran tersebut, Argyis 

dalam Sardjito (2007:4) juga menyatakan bahwa kunci dari kinerja yang efektif 

adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan  partisipasi bawahan memegang 

peranan penting dalam mencapai tujuan. 

Anggaran disusun untuk membantu manajemen mengkomunikasikan 

tujuan organisasi semua manajer pada unit organisasi di bawahnya, untuk 



4 

 

mengkoordinasi kegiatan, dan untuk mengevaluasi kinerja manajer Supriyono 

(1999) dalam Sardjito (2007:4). Agar tujuan tersebut dapat dicapai dalam 

penyusunan anggaran tidak boleh hanya dilakukan oleh manajer puncak tetapi 

harus disusun dan peran serta partisipasi para manajer tingkat menengah dan 

bawah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, peran dari para manajer  menjadi 

semakin meningkat terkait dengan tugas dan fungsi yang harus mereka laksanakan 

agar kinerja para manajer dapat terkontrol dengan baik, terkait dengan kegiatan 

yang dilaksanakan dalam organisasi, perlu adanya elemen sistem pengendalian 

manajemen yaitu anggaran yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian bagi setiap manajer (Bastian, 2006: 42).  

Hubungan antara karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja manajerial 

merupakan salah satu bagian dari literatur akuntansi perilaku (behavioral 

accounting), belakangan ini merupakan bidang penelitian yang banyak mengalami 

perdebatan, sehingga menarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut (Pasoloran, 

2002). Hal tersebut terjadi karena dalam hubungan antara karakteristik tujuan 

anggaran dengan kinerja manajerial dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu atau 

sering disebut faktor kontijensi seperti budaya organisasi, komitmen organisasi, 

struktur organisasi, motivasi, locus of control, ketidakpastian lingkungan dan 

masih banyak yang lainnya. Dasar pendekatan kontijensi adalah bahwa tidak ada 

rancangan sistem akuntansi manajemen yang dapat diterapkan secara efektif 

semua kondisi, namun hanya efektif untuk situasi organisasi tertentu. Dengan 
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demikian dapat dikatakan sistem akuntansi manajemen akan lebih efektif bila 

kondisi organisasi konsisten atau sesuai dengan sistem yang ada. 

Menurut Goal teory yang dikembangkan oleh Locke (1968) dalam 

Pasoloran (2002) bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh dua cognitions yaitu 

values (isi) dan intentions (tujuan). Values adalah apa yang dihargai seseorang 

sebagai upaya mendapatkan kemakmuran /welfare. Oang telah menentukan goal 

atas perilakunya dimasa depan dan goal tersebut akan mempengaruhi perilaku 

yang sesungguhnya. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur 

oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran atau tujuan dapat dipandang 

sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Jika seorang 

individu komit dengan sasaran tertentu, maka hal ini akan mempengaruhi 

tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya. Penelitian dengan 

menggunakan teori ini memfokuskan hubungan antara desain pengendalian 

manajemen terhadap variabel motivasional seperti motivasi, komitmen organisasi 

kinerja serta kepuasan kerja. 

Peningkatan efektifitas anggaran suatu anggaran haruslah memperhatikan 

aspek perilaku manusia agar anggaran tersebut mampu memotivasi manajer 

pelaksana untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Kennis 

(2009) mengembangkan karakteristik anggaran yang mempertimbangkan aspek 

perilaku manusia. Kelima karakteristik tersebut adalah (1) Partisipasi penyusunan 

anggaran (Budgetary Partisipation), (2) Kejelasan tujuan anggaran (Budgetary 

Goal Clarity), (3) Umpan balik anggaran (Budgetary Feedback), (4) Evaluasi 
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anggaran (Budgetary Evluation, (5) Kesulitan tujuan anggaran (Budgetary Goal 

Difficulty). 

Berdasarkan Kepemendagri Nomor 13 Tahun 2006 untuk mengetahui 

hasil dari kinerja manajerial adalah dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) digunakan untuk menganalisis kinerja dinas dan 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui 

sistem pertanggungjawaban secara periodik. LAKIP tidak terlepas dari rencana 

strategis (renstra) instansi yang bersangkutan. 

 Penelitian ini peneliti mengambil obyek di Kabupaten Blora. Terkait 

dengan kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) di 

Kabupaten Blora yang sudah menunjukkan hasil yang baik yang dapat dilihat dari 

hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2007-2008. Oleh 

karena itu, peneliti bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

karakterisrik tujuan anggaran dari masing-masing kepala manajerial/kepala unit 

dan seberapa besar tingkat kesesuaian karakteristik tujuan anggaran dengan 

komitmen organisasi dibalik tercapainya kinerja yang baik. Sebab, secara teoritis 

kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Namun, pada tahun 2009 terjadi penurunan hasil kinerja yaitu adanya 

pemotongan DAU Kabupaten Blora sebesar 25%. Dikarenakan pemerintah 

Kabupaten Blora terlambat menyerahkan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa 
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kinerja manajerial Kabupaten Blora tidak baik, sehingga penulis tertarik untuk 

meneliti dibalik terjadinya penurunan kinerja tersebut. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial adalah komitmen 

organisasi. Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong para manajer 

bawahan berusaha keras mencapai tujuan organisasi Angel dan Perry, 1981; 

Porter et.al,1974 dalam (Sumarno, 2005:588). Kecukupan anggaran tidak hanya 

secara langsung meningkatkan prestasi kerja, tetapi juga secara tidak langsung 

(moderasi) melalui komitmen organisasi. Komitmen yang tinggi menjadikan 

individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan 

berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Komitmen organisasi yang 

rendah akan membuat individu lebih mementingkan kepentingan pribadinya. 

Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam 

menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan(Wentzel 

2002 dalam Sumarno, 2005:591). 

Banyak penelitian-penelitian yang terkait dengan kinerja manajerial 

dengan variabel moderating yang bermacam-macam dan hasilnya saling 

bertentangan dengan adanya faktor kontijensi dengan memasukkan variabel 

mediasi seperti yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya sepeti Dunk (1993), 

Duncan (1972) dan Govindarajan (1986) dalam Sardjito (2007:16) sehingga 

peneliti tertarik untuk menguji hubungan karakteristik tujuan anggaran terhadap 

kinerja manajerial. Penelitian ini menggunakan variabel moderating komitmen 

organisasi. Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong para manajer 

(pimpinan) berusaha keras untuk mencapai tujuan organisasi. Komitmen 
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organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu 

organisasi dan tujuan-tujuannya masing-masing serta niat untuk mempertahankan 

keanggotaannya pada organisasi itu. 

Komitmen organisasi dapat tumbuh karena individu memiliki ikatan 

emosional terhadap organisasi yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai 

yang ada serta tekad dari dalam diri untuk mengabdi pada organisasi. Komitmen 

organisasi yang kuat dalam diri individu akan manyebabkan individu berusaha 

keras mencapai tujuan organisasi sehingga berpengaruh pada karakteristik tujuan 

anggaran dan kemauan mengerahkan usaha atas nama organisasi akan 

meningkatkan kinerja manajerial secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila anggota 

organisasi memiliki komitmen organisasi rendah maka dapat pula mempengaruhi 

karakteristik tujuan anggaran dan dapat mnurunkan kinerja manajerial. 

Kenis (1979) menyatakan bahwa karakteristik tujuan anggaran 

berpengaruh positif terhadap sikap dan perilaku. Penelitian yang dilakukan oleh 

Munawar dan Gugus Irianto (2006) dan Nur Kholis (2006) menemukan bahwa 

karakteristik tujuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku, 

sikap  dan kinerja aparat pemerintah daerah..  

Kurnia (2004) menunjukkan bahwa budgetary goal characteristics tidak 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial dan budaya paternalistik serta komitmen 

organisasi tidak mampu bertindak sebagai variabel moderating terhadap hubungan 

antara kelima dimensi budgetary goal characteristics dan kinerja manajerial. 

Sebaliknya, penelitian Citra (2006) menunjukkan bahwa budgetary goal 

characteristics berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini juga 
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memperoleh hasil sama mengenai budaya paternalistik dan komitmen organisasi 

yang tidak mampu mempengaruhi hubungan antara budgetary goal 

characteristics dan kinerja manajerial.   

Berdasarkan beberapa kajian penelitian terdahulu tersebut, yang mana dari 

beberapa penelitian tersebut ditemukan adanya gap/perbedaan hasil penelitian, 

maka peneliti mengambil judul “ PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN 

ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA SATUAN 

KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KABUPATEN BLORA 

DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL 

MODERATING”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat disusun 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah karakteristik tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Blora? 

2. Apakah tingkat kesesuaian antara karakteristik tujuan anggaran dengan  

komitmen organisasi memperkuat atau memperlemah kinerja manajerial pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Blora? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja 

manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Blora. 

2. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi memperkuat atau 

memperlemah kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) di Kabupaten Blora. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Organisasi 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran tentang 

pentingnya hubungan langsung maupun tidak langsung dari karakteristik tujuan 

anggaran terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu bukti tentang hubungan 

karakteristik tujuan anggaran dengan komitmen organisasi (sebagai variabel 

moderating) serta pengaruhnya terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD). Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi 

informasi penting bagi penelitian akuntansi  sektor publik selanjutnya dan 

dapat digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian sejenis secara  

lebih mendalam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Goal Teory 

Locke (1968) dalam Pasoloran (2002) mengemukakan bahwa perilaku 

seseorang ditentukan oleh dua cognitions yaitu values (isi) dan intentions 

(tujuan). Values adalah apa yang dihargai seseorang sebagai upaya 

mendapatkan kemakmuran/ welfare. Orang telah menentukan goal atas 

perilakunya dimasa depan dan goal tersebut akan mempengaruhi perilaku 

yang sesungguhnya. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur 

oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai 

tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Jika seorang individu 

komit dengan sasaran tertentu, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya 

dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya.  Penelitian yang menggunakan 

teori ini bisa dilihat dari variabel penelitian yang dipergunakan antara lain 

goal level, goal commitment need for achievement, serta goal setting (Murray, 

1990) dalam Pasoloran (2002). Menurut Shields & Young (1993) dalam 

Pasoloran (2002) penelitian yang menggunakan pendekatan goal theory 

memfokuskan hubungan antara desain pengendalian manajemen terhadap 

variabel motivasional seperti motivasi, komitmen organisasi, kinerja serta 

kepuasan kerja. 

Keniz (1979) menggunakan pendekatan goal theory untuk meneliti 

hubungan antara karakteristik anggaran terhadap sikap dan kinerja manajerial. 

Penelitian tersebut menguji pengaruh atas berbagai karakteristik anggaran 
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seperti budgetary participation, budget goal clarity, budgetary feedback, 

budgetary evaluation dan budget goal difficulty terhadap dysfunctional 

behavior seperti job tension serta variabel motivasional seperti cost efficiency, 

job performance, dan job satisfaction. 

 

2.2 Teori Kontijensi 

Teori ini didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi 

manajemen secara universal selalu tepat untuk bias diterapkan pada seluruh 

organisasi dalam setiap keadaan, tetapi sistem akuntansi manajemen itu 

tergantung juga pada faktor-faktor situasional yang ada dalam organisasi. Di 

dasarkan pada pendekatan kontijensi maka ada kemungkinan terdapat variabel 

penentu lainnya yang saling berinteraksi, selaras dengan kondisi tertentu yang 

dihadapi. Kesesuaian yang lebih baik antara sistem control dengan variable 

kontijensi dihipotesakan pada beberapa penelitian menghasilkan kinerja 

organisasi yang meningkat. 

Menurut Riyanto (2001) dalam Pasoloran (2002), penggunaan konsep 

kesesuaian dalam teori kontijensi menunjukkan tingkat kesesuaian antara 

faktor-faktor kontekstual (kontijensi) dan sistem akuntansi manajemen (seperti 

sistem desain akuntansi dan sistem penganggaran) akan memungkinkan 

manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Organisasi beradaptasi menghadapi kondisi kontijensi dengan menata 

faktor-faktor yang dapat dikendalikan (dimiliki perusahaan) agar terbentuk 
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konfigurasi yang sesuai sehingga diharapkan menghasilkan efektivitas 

organisasi (Otley, 1980 dalam Pasoloran, 2002). 

 

2.3 Kinerja Manajerial 

2.3.1 Pengertian Manajer dan Kinerja Manajerial 

Secara umum “manajer” berarti sikap berarti setiap orang yang 

mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya-sumber daya 

organisasi lainnya. Ada banyak tipe manajer dengan tugas-tugas dan tanggung 

jawab yang berbeda-beda. 

Peran manajer yang terpenting yaitu mengelola dan menyelenggarakan 

berbagai aktivitas pekerjaan dalam oeganiasai untuk mencapai tujuan dari 

perusahaan. Salah satu parameter atau indicator yang sering digunakan suatu 

organisasi untuk melakukan penilaian terhadap kinerja manajer adalah 

pendekatan keuangan. Pendekatan keuangan ini informasinya bias diperoleh 

dari laporan keuangan atau sumber laporan keuangan lainnya. 

 Perilaku manajer diartikan dengan seberapa jauh manajer mampu 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: (Handoko,1997:23-

26). 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan sangat dibutuhkan untuk menetapakan tujuan-tujuan 

yang hendak diwujudkan oleh suatu organisasi dan menetapkan prosedur 

terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. 
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Perencanaan adalah: 

a. Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi. 

b. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, 

sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Semua fungsi lainnya sangat tergantung pada fungsi ini, dimana 

fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan 

yang tepat, cermat dan kontinyu. Tetapi sebaliknya perencanaan yang baik 

tergantung pelaksanaan yang efektif dari fungsi-fungsi lain. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun 

rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya, maka mereka 

perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat 

melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. 

 Pengorganisasian adalah: 

a. Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan–kegiatan 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. 

b. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau 

kelompok kerja yang akan membawa hal-hal tersebut kea rah tujuan. 

c. Penugasan tanggung jawab tertentu. 

d. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-

individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 

Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan 

dibagi dan dikoordinasikan. Manajer perlu mempunyai kemampuan untuk 
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mengembangkan tipe organisasi yang sesuai dengan tujuan rencana dan 

program yang telah ditetapkan. Perbedaan tujuan akan membutuhkan jenis 

organisasi yang berbeda pula.  

3. Penyusunan Personalia (Staffing) 

Penyusunan personalia adalah penarikan, latihan dan pengembangan, 

serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan 

kerja yang menguntungkan dan produktif. 

Dalam pelaksanaan fungsi ini manajemen menentukan persyaratan-

persyaratan mental, fisik dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang 

ada melalui analisa jabatan, deskriptif jabatan dan spesifikasi jabatan dan 

kemudian menarik karyawan tyang diperlukan dengan karakteristik-

karakteristik personalia tertentu seperti keahlian, pendidikan, umur, latihan 

dan pengalaman. 

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti pembuatan sistem 

penggajian untuk pelaksanaan kerja yang efektif, penilaian karyawan untuk 

promosi, transfer atau bahkan demosi dan pemecatan, serta latihan dan 

pengembangan karyawan. 

4. Pengarahan 

Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun 

persoanalianya, langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk 

bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan secara 

sederhana adalah untuk membuat para karyawan melakukan apa yang 

didinginkan dan apa yang harus mereka lakukan. 
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Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya dan kekuasaan pemimpin serta 

kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi dan disiplin. 

5. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan 

untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang 

telah ditetapkan.Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup 4 (empat) 

unsur yaitu: 

a. Penetapan standar pelaksanaan 

b. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan. 

c. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan 

standar tyang telah ditetapkan. 

d. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila 

pelaksanaan menyimpang dari standar. 

Agar konsep tentang manajer menjadi lebih jelas, berikut ini akan 

diuraikan secara terinci apa tugas-tugas penting yang dilaksanakan manajer: 

(Handoko, 1997:29-30) 

1. Manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. 

Istilah “orang lain” tidak hanya mencakup para bawahan dan atasan, 

tetapi juga manajer-manajer lainnya dalam organisasi. Disamping itu, 

“orang lain” juga termasuk individu-individu dari luar organisasi seperti 

langganan, penyedia (supplier),  konsumen atau langganan, pengurus 

serikat karyawan , pejabat dan karyawan kantor-kantor pemerintah dan 

sebagainya. 
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2. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling 

bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. 

Setiap manajer akan menghadapi sejumlah tujuan, masalah dan 

kebutuhan organisasional yang semuanya ini bersaing untuk 

memperebutkan sumber daya-sumber daya organisasi. Karena berbagai 

sumber daya tersebut selalu terbatas, manajer harus menjaga 

keseimbangan diantara berbagai tujuan dan kebutuhan organisasional. 

3. Manajer bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan. 

Para manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu 

secara sukses. Mereka biasanya dievaluasi atas dasar seberapa baik 

mereka mangatur tugas-tugas yang harus diselesaikan. Lebih lanjut, 

manajer  juga bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan para 

bawahannya sukses atau kegagakan bawahan adalah cerminan langsung 

sukses atau kegagalan manajer. 

4. Manajer harus berfikir secara analitis dan konseptual. 

Untuk menjadi pemikir yang analitis, manajer harus mampu merinci dan 

memisah-misahkan suatu masalah menjadi komponen-komponen 

masalah, menganalisis komponen-komponen tersebut dan kemudian 

mencari penyelesaiannya yang layak dengan akurat. 

5. Manajer adalah seorang mediator 

Organisasi  terdiri dari orang-orang dan kadang-kadang mereka saling 

tidak bersetuju atau saling bertentangan. Bila hal itu terjadi dalam suatu 

unit kerja maka bias menurunkan semangat kerja dan prosuktivitas, 
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kejadian itu akan menuntut peranan menajer sebagai mediator atau 

penengah. 

6. Manajer adalah seorang politisi. 

 Setiap manajer yang efektif harus dapat mengembangkan hubungan-

hubungan baik untuk mendapat dukungan atas kegiatan-kegiatan, 

usulan-usulan atau keputusan-keputusanya. 

7. Manajer adalah seorang diplomat. 

Manajer mungkin harus berperan sebagai wakil resmi kelompok 

kerjanya pada pertemuan-pertemuan organisasional. 

8. Manajer mangambil keputusan–keputusan sulit. 

Organisasi selalu menghadapi banyak masalah, oleh karena itu manajer 

adalah orang yang diharapkan dapat menemukan pemecahan berbagai 

masalah sulit dan mengambil berbagai keputusan yang akurat. 

Perilaku manajer dapat dihubungkan dengan indikator efektif dan 

efisien organisasi dalam melakukan suatu aktivitas. Sehingga pengukuran atau 

penilaian perilaku manajer diperlukan untuk memberikan jaminan bahwa 

suatu organisasi yang dikelola oleh seorang manajer telah melaksanakan 

strateginya secara efektif dan efisien.   

Kinerja menurut Bastian (2006: 329) adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi tersebut. Sedangkan 

Winardi (1992) dalam Waskito (2008) kinerja adalah suatu konsep yang 

bersifat universal yang merupakan efektifitas operasional suatu organisasi, 
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bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan standard dan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh 

manusia, maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam 

memainkan peran yang merka lakukan didalam suatu organisasi untuk 

memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan 

dan hasil yang diinginkan. 

Kinerja manajerial adalah hasil secara periodik operasional suatu 

manajer berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapakan 

sebelumnya (Mulyadi, 2001:415). Menurut Mahoney et al (1963) dalam 

Mardiyah (2005; 568) menyatakan kinerja (performance) adalah hasil kerja 

yang dapat  dicapai  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  suatu  

organisasi,  sesuai dengan wewenang  dan  tanggung  jawab masing-masing,  

dalam  rangka mencapai  tujuan organisasi. Kinerja manajerial adalah kinerja 

individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain: 

perencanaan, investigasi, koordinasi, pengaturan staf, negosiasi, dan lain-lain. 

Seseorang yang memegang posisi manajerial diharapkan mampu 

menghasilkan suatu kinerja manajerial. Berbeda dengan kinerja karyawan  

umumnya  yang  bersifat konkrit,  kinerja manajerial  adalah  bersifat  abstrak  

dan  kompleks  Mulyadi  dan  Johny, 1999:164 dalam Mardiyah ( 2005:569). 

Kinerja manajerial dilakukan dengan pengukuran terhadap hasil yang 

diperoleh dari suatu aktivitas yang dilakukan oleh manajer organisasi atau 

kepala bagian dalam unit kerja. Pada dasarnya pengukuran kinerja ini 

merupakan pengendalian bagi setiap organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan 
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untuk perbaikan dalam pengendalian atas kegiatan operasionalnnya serta 

memperbaiki strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai target atau 

tujuan organisasi. 

 

2.3.2 Penilaian Kinerja Manajerial 

a. Manfaat Penilaian Kinerja Manajerial 

Menurut Mulyadi (2001:416) manfaat penilaian kinerja yaitu: 

1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimal. 

2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan. 

3) Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. 

4) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana 

atasan mereka menilai kinerja mereka. 

5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

Para peneliti motivasi telah mengembangkan berbagai teori untuk 

memprediksi motivasi dan kinerja. Diantara teori yang dikembangkan 

tersebut, expectancy theory merupakan alat terbaik untuk memprediksi 

motivasi dan kinerja. Menurut teori tersebut, perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh probabilitas yang dilekatkan orang tersebut hubungan 

berikut ini: 
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1) Usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 

Memotivasi seseorang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

ditentukan oleh persepsi orang tersebut terhadap hubungan antara 

usaha dengan tujuan yang hendak dicapai. 

2) Kinerja dan penghargaan. 

Jika orang merasa bahwa terdapat kemungkinan yang tinggi suatu 

kinerja yang baik akan mendapatkan penghargaan, atau penghargaan 

yang diterima didasarkan atas kinerja yang baik, motivasi orang untuk 

berusaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan akan tinggi. 

3) Penghargaan yang memuaskan tujuan pribadi. 

Penghargaan tidak serta merta memotivasi individu untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Untuk dapat memotivasi individu, 

penghargaan harus dirasakan adil oleh individu tersebut. 

b. Tahap Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja dilaksanakan dalam 2 tahap utama yaitu tahap 

persiapan dan tahap penilaian. Tahap persiapan terdiri dari dari 3 tahap 

rinci (Mardiasmo,2002:75) yaitu: 

1) Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang 

bertanggungjawab. 

2) Penetapan kinerja yang dipakai untuk mengukur kinerja. 

3) Pengukuran kinerja sesungguhnya. 

Menurut Mulyadi (2001:420) tahap penilaian terdiri dari tiga tahap 

rinci, sebagai berikut: 
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1) Perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

2) Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya 

dari yang ditetapkan dalam standar. 

3) Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan 

untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. 

Untuk memotivasi manajer secara efektif, tanggungjawab yang 

dibebankan kepada manajer harus memenuhi kriteria berikut ini 

(Mulyadi,2001:421) 

1) Tanggung jawab harus konsisten dengan wewenang yang dimiliki 

oleh manajer atas pendapatan atau biaya. 

2) Batas tanggung jawab harus teliti dan adil. Ruang lingkup tanggung 

jawab seorang manajer yang akan diukur kinerjanya harus ditetapkan 

secara teliti, untuk menghindari terjadinya tanggung jawab yang 

tumpah tindih (overlapping). Batas tanggung jawab seorang manajer 

harus ditetapkan secara adil dan diterima oleh manajer sebagai suatu 

pembagian tanggung jawab yang adil. 

3) Untuk mengembangkan pengendalian operasioanal, daerah 

pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seorang manajer harus 

dapat diukur efisiensi dan efektivitasnya dalam pemenuhan tugas 

khusus tertentu. 

4) Kriteria evaluasi kinerja yang dipilih harus sesuai dengan ruang 

lingkup tanggung jawab yang dibebankan ke manajer. 
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c. Ukuran Kinerja 

Terdapat tiga macam ukuran yang dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja secara kuantitatif (Mulyadi,2001:434) yaitu: 

1) Ukuran Kriteria Tunggal (single criteria) adalah ukuran kinerja yang 

hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. 

2) Ukuran Kriteria Beragam (multiple criteria) adalah ukuran kinerja 

yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja 

manajer. 

3) Ukuran Kriteria Beragam (composit criteria) adalah ukuran kinerja 

yang menggunakan berbagai macam ukuran, memperhitungkan bobot 

masing-masing ukuran, dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran 

menyeluruh kinerja manajer. 

Dalam  akuntansi sektor publik khususnya instansi pemerintahan, 

salah satu alat untuk menganalisis kinerja dinas adalah dengan 

menggunakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

(LAKIP). LAKIP digunakan untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem 

pertanggungjawaban secara periodik. 

Menurut Lukka, 1988 dalam Sardjito (2007:4), pengaruh anggaran 

partisipatif pada kinerja manajerial merupakan tema pokok yang menarik 

dalam penelitian akuntansi manajemen, hal ini disebabkan karena 

partisipasi umumnya dinilai sebagai suatu pendekatan manajerial yang 
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dapat meningkatkan kinerja anggota organisasi dan selain itu berbagai 

penelitian yang menguji hubungan antara partisipasi anggaran dengan 

kinerja manajerial hasilnya sering bertentangan. 

2.4 Karakteristik Tujuan Anggaran 

2.4.1  Pengertian Anggaran 

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif yang diukur dengan satuan moneter standar dan satuan lain yang 

mencakup jangka waktu satu tahun, disusun berdasarkan rencana kegiatan 

jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan 

program.(Mulyadi:1993) 

Anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk tindakan yang 

dinyatakan dalam istilah–istilah keuangan. Anggaran merupakan rencana laba 

jangka pendek yang komprehensif yang membuat tujuan dan target 

manajemen dilaksanakan. Anggaran adalah alat manajerial yang memastikan 

pencapaian targer organisasional dan memberikan pedoman yang rinci untuk 

operasi harian.(Ikhsan dan Ishak:2005) 

Anggaran yang merupakan komponen utama dari perencanaan diartikan 

sebagai rencana kuantitatif terhadap operasi organisasi yang 

mengidentifikasikan sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk 

memenuhi tujuan organisasi selama periode anggaran. Menurut Nasehatun 

(1999:7) dalam Pujiyanti (2009) anggaran atau budget merupakan semua 

rencana kegiatan yang dinyatakan dalam satuan uang, selama periode tertentu, 

biasanya satu tahun. Sedangkan Simamora (1999:199) menyatakan bahwa 
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anggaran merupakan suatu rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana 

berbagai sumber daya dapat diperoleh dan dipakai selama periode waktu 

tertentu. 

Menurut Anthony dan Govindarajan (1999: 373) dalam Pujiyanti 

(2009) mendefinisikan anggaran sebagai sebuah rencana keuangan biasanya 

mencakup periode satu tahun dan merupakan alat untuk perencanaan jangka 

pendek serta pengendalian dalam suatu organisasi. 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Munandar (1998: 1) dalam 

Pujiyanti (2009) bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang disusun 

secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan 

dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang 

akan datang. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.2 

Tahun 2005 anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakaan 

pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan 

yang diukur  dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu 

secara sistematis untuk satu periode. 

Anggaran merupakan suatu komponen penting dalam perencanaan 

perusahaan yang berisi tentang rencana kegiatan masa yang datang dan 

dicapai pada suatu periode tertentu yang merupakan perkiraan penerimaan dan 

pengeluaran untuk mengendalikan aktivitas dalam suatu organisasi. 

Pengertian anggaran yang disampaikan oleh Munandar (2001)  dalam 

pujiyanti (2009) disampaikan bahwasannya anggaran mempunyai empat unsur 

yaitu antara lain:  
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1. Rencana, adalah  suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau 

kegiatan yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang. Budget juga 

merupakan suatu rencana karena anggaran merupakan penentuan terlebih 

dahulu tentang kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. 

Beberapa alasan yang mendorong perusahaan untuk menyusun rencana 

untuk menghadapi waktu yang akan datang adalah : 

a. Waktu yang akan datang penuh dengan ketidakpastian, sehingga 

perusahaan perlu mempersiapkan diri sejak awal terhadap apa yang 

dilakukan. 

b. Waktu yang akan datang penuh dengan alternatif pilihan sehingga 

perusahaan harus mempersiapkan diri sejak awal terhadap alternatif yang 

akan digunakan. 

c. Rencana diperlukan oleh perusahaan sebagai pedoman kerja di waktu 

yang akan datang. 

d. Rencana diperlukan perusahaan sebagai alat pengkoordinasian kegiatan-

kegiatan dari seluruh bagian dalam organisasi. 

e. Rencana diperlukan sebagai alat pengawasan terhadap implementasi 

rencana tersebut dimasa yang akan datang. 

2. Anggaran meliputi seluruh bagian organisasi yaitu mencakup semua 

kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada dalam 

organisasi. 

3. Dinyatakan dalam satuan unit moneter yaitu unit (kesatuan) yang dapat 

diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam 
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4. Jangka waktu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa budget berlaku 

untuk masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa apa yang dimuat dalam 

anggaran adalah taksiran tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan 

dilakukan di masa yang akan datang. 

Anggaran dibedakan menjadi dua antara lain : 

a. Anggaran stratejik (strategic budget) adalah budget yang berlaku 

untuk jangka panjang yaitu jangka waktu yang melebihi satu periode 

akuntansi. Contoh dalam pemerintahan adalah REPELITA Rencana 

Pembangunan Lima Tahun. 

b. Anggaran Taktis (Tactical Budget) adalah anggaran yang berlaku 

dalam jangka pendek yaitu satu periode akuntansi. Contoh : anggaran 

tahunan pemerintah, APBN, APBD. 

Anggaran merupakan titik fokus dari persekutuan antara proses 

perencanaan dan pengendalian. Penganggaran (budgeting) adalah proses 

penerjemahan rencana aktivitas kedalam rencana keuangan (budget). Dalam 

makna yang lebih luas penganggaran meliputi penyiapan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pertanggung jawaban anggaran yang biasa dikenal dengan 

siklus anggaran, dengan demikian anggaran perlu di standarisasi dalam 

berbagai formulir, dokumen, instruksi, dan prosedur karena menyangkut dan 

terkait dengan operasional perusahaan sehari-hari. 

GASB Codification,sec.1100.109 menyatakan   bahwa setiap unit 

pemerintahan harus membuat anggaran tahunan dan sistem akuntansi harus di 

desain untuk memungkinkan pengendalian anggaran yang memadai seta 
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laporan yang membandingkan realisasi dan anggaran harus dibuat (Freeman 

dan Shoulders,2000). 

Negara Indonesia mengatur anggaran dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 

(1) dan diimplementasikan dengan disusunnya UU APBN setiap tahun. Selain 

itu, untuk melaksanakan UU APBN tersebut, pemerintah mengeluarkan 

berbagai peraturan perundangan lainnya seperti UU Pajak, UU bea masuk dan 

cukai, Keppres pelaksanaan APBN dan peraturan pelaksana (Yuwono,2005). 

 

2.4.2 Anggaran Berbasis Kinerja 

a. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut (Bastian,2006:52) anggaran kinerja adalah perencanaan 

kinerja tahunan secara terintregasi yang menunjukkan hubungan antara 

tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari program. 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:82) anggaran kinerja dedasarkan 

pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada 

pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini 

cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap 

bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan 

menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (over 

spending). 

Berdasarkan pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah 

akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost 
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awareness, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja 

eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan 

cost minded dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana 

secara ekonomis, pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat 

mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolak 

ukur sebagai standar kinerja. 

Anggaran berbasis kinerja mendefinisikan semua aktivitas, 

langsung dan tidak langsung yang diperlukan untuk mendukung program 

itu sendiri sebagai tambahan untuk menentukan biaya aktivitas. Jika 

aktivitas dalam dinas pemerintahan adalah jumlah dari pekerjaan yang 

telah diselesaikan, maka langkah selanjutnya menghubungkan resource 

ke outcome. Dengan menelusuri biaya dan jumlah unit makan untuk 

setiap aktivitas, informasi output dan outcome unit biaya telah dibangun. 

b. Ciri-ciri Pokok Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Bastian (2006:53) ciri-ciri anggaran berbasis kinerja 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengeluaran pemerintah diklasifikasikan menurut program dan 

kegiatan. 

2. Pengukuran hasil kerja (Performance Measurement) 

3. Pelaporan Program (Program Reporting) 

4. Titik perhatian lebih ditekankan pada pengukuran hasil kerja, bukan 

pada pengawasan. 
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5. Setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efisiensi dan memaksimalkan 

output. 

6. Bertujuan untuk menghasilkan informasi biaya dan hasil kerja yang 

dapat digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan 

kerja. 

c. Keunggulan Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Bastian (2006:53) keunggulan anggaran berbasis kinerja 

adalah sebagai berikut : 

1. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan 

keputusan. 

2. Merangsang partisipasi dan memotivasi satuan kerja melalui proses 

pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat faktual. 

3. Membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan 

keputusan. 

4. Memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan 

efisiensi satuan kerja. 

5. Menghindarkan pemborosan. 

d. Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja 

Ada tiga karakteristik yang harus melekat dalam penyusunan 

anggaran berbasis kinerja (Bastian,2006: 53) adalah sebagai berikut : 

1. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja. 

2. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan 

komponen kegiatan yang bersangkutan. 
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3. Prosentase dari jumlah pendekatan APBD yang menandai 

pengeluaran administrasi umum, operasi dan pemeliharaan serta 

belanja modal/pembangunan.  

e. Indikator Anggaran Berbasis Kinerja 

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan pencapaian 

program atau kegiatan unit kerja. Indikator kinerja ditetapkan untuk 

setiap fungsi pemerintahan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal 

(Bastian,2006: 60). Untuk menilai tingkat pelayanan yang diinginkan 

dapat digunakan indikator sebagai berikut: 

1. Masukan (input) 

Masukan merupakan sumber daya yang digunakan untuk memberikan 

pelayanan pemerintah. Indikator masukan meliputi biaya personil, 

biaya operasional, biaya modal, dan lain-lain secara total dituangkan 

dalam belanja administrasi umum, belanja operaasi dan pemeliharaan, 

serta belanja modal. 

2. Keluaran (output) 

Indikator keluaran dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan 

suatu kegiatan apabila target kinerjanya (tolak ukur) diakitkan dengan 

sasaran-sasaran kegiatan  yang terdefinisi dengan baik dan terukur. 

Karenanya, indikator keluaran harus sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi unit organisasi yang bersangkutan, 

3. Keluaran (output) digunakan untuk memonitor seberapa banyak yang 

dapat dihasilkan atau disediakan. Indikator tersebut diidentifikasikan 
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dengan banyaknya satuan hasil, produk-produk, tindakan-tindakan 

dan lain sebagainya. 

4. Hasil (outcome) 

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang akan dicapai dari suatu 

program pada jangka menengah sesuai dengan tujuan dan sasaran 

program, indikator  ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran 

(output) suatu kegiatan . indikator hasil ini merupakan ukuran kinerja 

dari program dalam memenuhi sasarannya. Pencapaian sasaran dapat 

ditentukan dalam satu tahun anggaran, beberapa tahun anggaran, atau 

periode pemerintahan. Ukuran hasil (outcome) digunakan untuk 

menentukan seberapa jauh tujuan dari setiap fungsi utama, yang 

dicapai dari output suatu aktivitas (produk atau jasa pelayanan) dan 

telah memenuhi keinginan masyarakat yang dituju. 

5. Kualitas (quality) 

Ukuran kualitas digunakan untuk menentukan apakah harapan 

konsumen sudah dipenuhi. Bentuk harapan tersebut dapat 

diklasifikasikan dengan akurat, memenuhi aturan yang ditentukan, 

ketepatan waktu, dan kenyamanan. Harapan itu sendiri hasil dari 

umpan balik lingkungan internal dan eksternal. Perbandingan antara 

input-output sering digunakan untuk menciptakan ukuran kualitas dan 

mengidentifikasikan aspek uang pasti perihal pelayanan, produk dan 

aktivitas yang diproduksi unit kerja yang diperlukan masyarakat. 

 



33 

 

6. Efisiensi 

Ukuran efisiensi menunjukkan perbandingan input-output dan sering 

diekspansikan dengan rasio atau perbandingan. Mengukur efisiensi 

dapat dilihat dari dua sisi yaitu biaya yang dikeluarkan per satuan 

produk (input ke output) atau produk yang dihasilkan per satuan 

produk (input ke output). 

2.4.3 Fungsi Anggaran 

Dalam sistem pengendalian manajemen, anggaran berfungsi sebagai alat 

perencanaan dan pengendalian, anggaran merupakan alat yang penting untuk 

perencanaan dan pengendalian jangka pendek suatu organisasi (Halim 

dkk,2000). 

Menurut Nasehatun (1999:38)  dalam Sardjito (2007) ada tiga manfaat 

penting yang dapat diambil oleh perusahaan dengan berfungsinya anggaran: 

a. Mendorong setiap individu dalam perusahaan untuk berfikir kreatif dan 

berorientasi ke depan. Dari sini diharapkan muncul sumber daya manusia 

yang berkualitas, profesional dalam jajaran manajemen yang memiliki 

manajerial skill, konseptual skill dan tehnikal skill. 

b. Mendorong terciptanya kerjasama antar bagian, karena masing-masing 

menyadari tidak dapat berdiri sendiri. Dari sini diharapkan tercipata team 

work yang tangguh dan handal. 

c. Mendorong adanya pelaksanaan asas partisipasi, karena tiap-tiap bagian 

atau manajer terlibat untuk ikut serta memikirkan rencana kerja secara 
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keseluruhan dalam perusahaan. Jadi akan tercipta perasaan memiliki 

sehingga menciptakan rasa persatuan dan persaudaraan yang kuat. 

Menurut Mardiasmo (2002:63) bahwa anggaran dalam sektor publik 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Anggaran sebagai alat perencanaan ( planning tool) 

Bahwa anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan 

dilakukan oleh pemerintah untuk merumuskan tujuan serta sasaran sesuai 

visi misi yang ditetapkan merencanakan program kegiatan untuk mencapai 

tujuan organisasi serta merencanakan alternatif yang ditetapkan, 

mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah 

disusun dan menentukan indikator kinerja serta tingkat pencapaian 

strategi. 

2. Anggaran sebagai alat pengendalian yang memberikan rencana detail atas 

pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelajaan yang dilakukan 

dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. 

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (fiscal tool) 

Anggaran digunakan untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Dengan anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal 

pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi 

ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

4. Anggaran dapat digunakan sebagai alat politik (political tool) 
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Anggaran dapat digunakan sebagai alat politik mempunyai maksud bahwa 

anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan 

kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. 

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (coordination dan 

communication tool) 

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran 

yang merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. 

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (performent measurement tool) 

Merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada 

pemberi kerja (legislatif) kinerja diukur berdasar anggaran efisiensi 

pelaksanaan anggaran serta pengendalian kinerja. 

7. Anggaran sebagai alat motivasi (motivation tool) 

Bahwa anggaran digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan 

staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai 

tujuan dan target organisasi yang ditetapkan. 

Menurut Sony (2005) dalam Pujiyanti (2009) sebagai sebuah 

instrumen penting dalam proses manajemen, anggaran memiliki fungsi 

sebagai berikut : 

1. Fungsi Perencanaan 

Disini anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan jangka pendek dan 

merupakan komitmen manajer pusat pertanggungjawaban untuk 

melaksanakan program antar bagian dari program jangka pendek. Dalam 
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penyusunan anggaran manajer pusat pertanggungjawaban harus 

mempertimbangkan pengaruh lingkungan luar dan kondisi organisasi. 

2. Fungsi Koordinasi dan Komunikasi 

Anggaran juga berfungsi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. 

Anggaran secara formal mengkomunikasikan renccana organisasi 

kepada setiap karyawan dan tindakan sebagai unit dalam organisasi agar 

dapat bekerja sama dan serentak kearah tujuan. Kordinasi menjadi 

penting, mengingat bahwa setiap individu di dalam organisasi mungkin 

mempunyai kepentingan persepsi yang berbeda terhadap tujuan 

organisasi. Komunikasi meliputi penyampaian informasi yang 

berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijakan, rencana, pelaksanaan 

atau penyimpangan yang mungkin timbul. 

3. Fungsi Motivasi 

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. Memotivasi para pelaksana dapat di 

dorong dengan pemberian insentif dalam bentuk uang, penghargaan dan 

sebagainya kepada mereka yang mencapai prestasi. 

4. Fungsi Pengendalian dan Evaluasi 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena 

anggaran tersebut. Cara sederhana yaitu dengan membandingkan  secara 

kontinu antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditemukan 

penyimpangan (baik pada input, output, outcome, impact dan benefit). 
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Penyimpangan tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi atau penilaian 

prestasi dan umpan balik untuk perbaikan masa yang akan datang. 

5. Fungsi Pembelajaran 

Anggaran juga bermanfaat sebagai alat untuk mendidik para manajer 

mengenai bagaimana bekerja secara rinci pada pusat 

pertanggungjawaban yang dipimpinnya sekaligus menghubungkan 

dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang 

bersangkutan. 

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat anggaran 

adalah sebagai alat perencanaan, koordinasi, komunikasi, motivasi bagi para 

pelaksana, pengendalian, evaluasi kinerja dan sebagai alat pendidikan bagi 

manajer. 

Permendagri No.13 Tahun 2006 menyatakan fungsi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut : 

a. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk 

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 

b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman 

bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan pada tahun yang 

bersangkutan. 

c. Fungsi pengawasan mengandung arti baha APBD menjadi pedoman untuk 

menilai apakan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan. 
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d. Keterbatasan anggaran mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan 

untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi penganggaran. 

2.4.4 Karakteristik Anggaran 

Menurut Kenis (1979) ada lima karakteristik tujuan anggaran yaitu 

sebagai berikut : 

a. Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi 

bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang 

diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat 

pertanggungjawaban anggaran mereka. 

b. Kejelasan Tujuan Anggaran 

Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang 

dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang 

bertanggungjawab. 

c. Umpan Balik Anggaraan 

Kepuasan kerja dan motivasi anggaran ditemukan signifikan dengan 

hubungan yang agak lemah dengan umpan balik anggaran. Umpan balik 

mengenai tingkat pencapaian tujauan anggaran tidak efektif secara 

marginal dalam memperbaiki sikap manajer.  

d. Evaluasi Anggaran 

Evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang 

digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan 

dalam evaluasi kinerja. 



39 

 

e. Kesulitan Tujuan Anggaran 

Tujuan anggaran adalah range dari sangat longgar dan mudah dicapai 

sampai sangat ketat dan tidak dapat dicapai. Tujuan yang mudah dicapai 

gagal untuk memberikan suatu tantangan untuk partisipan, dan memiliki 

sedikit pengaruh motivasi. Tujuan yang sangat ketat dan tidak dapat 

dicapai, mengarahkan pada perasaan gagal, friustasi, tingkat aspirasi 

yang rendah, dan tujuan yang partisipan. 

 

2.4.5 Keterbatasan Anggaran 

Menurut Simamora (1999:195) dalam Pujiyanti (2009) anggaran 

memiliki keterbatasan-keterbatasan antara lain sebagai berikut: 

1. Dalam banyak kejadian anggaran cenderung terlalu menyederhanakan 

fakta-fakta dari situasi nyata di lapangan dan tidak benar-benar 

menunjukkan kompleksitas yang dihadapi oleh manajemen. 

2. Anggaran bisa saja terlampau menekan hasil-hasil (yakni laba bersih 

sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah laba yang dianggarkan) 

manakala keduan faktor tersebut sama pentingnya. 

3. Tema partisipatif pada anggaran menuntut dukungan penuh dan 

keterlibatan manajemen. Apabila para manajer tidak begitu yakin akan 

manfaat-manfaat anggaran kecil kemungkinan mereka akan 

mencurahkan waktu untuk menggunakannya secara sukses. 
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4. Anggaran dapat mengurangi inisiatif manajemen dengan menghalangi 

perkembangan dan langkah-langkah baru yang tidak tercakup dalam 

anggaran. 

5. Jika diberlakukan tekanan berlebihan terhadap individu manajer untuk 

pencapaian tujuan-tujuan anggaran, maka manajer dapat bereaksi dengan 

keputusan yang mempengaruhi tujuan-tujuan organisasional. 

6. Proses penganggaran bukanlah ilmu murni dan pertimbangan yang baik 

dalam memainkan peran penting. Dengan demikian penganggaran agak 

subyektif dan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. 

 

2.5 Mekanisme Penganggaran di Daerah 

Mekanisme penganggaran didaerah secara langsung akan 

mempengaruhi kualiatas perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan 

anggaran itu sendiri dan secara umum akan mempengaruhi akuntanilitas 

kinerja keuangan daerah. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu 

diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Pada 

dasarnya prinsip-prinsip peenganggaran relatif berbeda antae sektor swasta 

dan sektor publik Henley et al (1990) dalam Pujiyanti (2009). Siklus anggaran 

meliputi empat tahap yang terdiri dari : 

1. Tahap persiapan anggaran (preparation)  

Pada tahap ini dilakukan penaksiran pengeluaran atas taksiran pendapatan 

yang tersedia. Terkait dengan masalah ini, yang perlu diperhatikan adalah 

sebelum menyetujui taksiran pengeluaran hendaknya terlebih dahulu 
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dialakukan penaksiran pendapatan secara akurat. Selain itu, harus disadari 

adanya masalah yang cukup berbahaya. Jika anggaran pendapatan di 

estimasi pada saat yang bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang 

anggaran pengeluaran dalam persoalan estimasi yang perlu mendapatkan 

perhatian adalah manajer publik harus memahami betul dalam menentukan 

besarnya suatu mata anggaran, besarnya mata anggaran tergantung sistem 

anggaran yang dipergunakan. 

2. Tahap ratifikasi anggaran (ratification) 

Pada tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. 

Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya mempunyai kemampuan  

manajerial (managerial skill) tetapi juga harus mempunyai “political 

skill” dan “coalition building” yang memadai. Hal ini penting, karena 

dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk   

memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan 

bantahan yang digunakan oleh pihak legislatif. 

3. Tahap implementasi (implementation) 

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif maka tahap berikutnya adalah 

pelaksanaan anggaran dan yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan 

publik adalah dimilikinya sestem informasi dan sistem pengendalian 

manajemen yang berguna untuk menciptakan sistem akuntansi yang 

memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang 

telah disepakati. 

 



42 

 

4. Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting dan evaluation) 

Pada tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas terhadap publik karena 

terkait dengan pertanggungjawaban anggaran yang terlalu digunakan tetapi 

apabila sistem akuntansi dan pengendalian manajemen baik maka 

diharapkan tidak akan menemui masalah. 

 

2.6 Proses Penyusunan Anggaran 

Menurut pasal (29) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

penyusunan rencana anggaran didasari oleh Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah RPJMD yang merupakan penjabaran visi misi program 

kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah yang memperhatikan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional atau standar pelayanan 

minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.  

RPJMD ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah kepala daerah 

dilantik, kemudian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyusun 

Rencana Strategis (RENSTRA-SKPD) yang memuat visi, misi, strategi, 

kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai 

dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyusunan Renstra SKPD 

berpedoman pada RPJMD, Pemerintah Derah menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan 

menggunakan bahan dari Renja SKPD yang merupakan penjabaran dari 
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Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan 

program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. 

RKPD  memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan 

pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah 

maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun 

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 

 Tersusunnya RKPD, kepala daerah berdasar RKPD menyusun 

rancangan kebijakan-kebijakan umum. APBD yang ditetapkan oleh menteri 

dalam negeri setiap tahunnya, kemudian seteklah kepala daerah 

menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKU-APBD) tahun 

berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-

lambatnya pertengahan juni tahun anggaran berjalan. Setelah itu, RKU APBD 

yang telah dibahas kepala daerah, bersama DPRD dalam pembicaraan 

pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD 

(KU-APBD). 

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati 

pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon 

anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah, selanjutanya KU-

APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementasra (PPAS) yang telah 

dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan  dalam 

nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan kepala 
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DPRD. Selanjutnya kepala daerah berdasar nota kesepakatan menerbitkan 

pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). 

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD 

menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka 

pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan 

penganggaran berdasarkan prestasi kerja, setelah tersusun kemudian 

disampaikan kepada kepala Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang 

selanjutnya dibahas tim anggaran Pemerintah Daerah. Setelah itu, diserahkan 

oleh kepala daerah kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen 

pendukung. Kemudian di evaluasi dan setelah disetujui maka ditetapkan oleh 

kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tantang APBD dan peraturan kepala 

daerah tentang penjabaran APBD. 

 RKA-SKPD terbentuk, kemudian SKPD membuat Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) yang merinci sasaran yang hendak 

dicapai, fungsi anggaran, kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai 

sasaran tersebut dan mencatat penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta 

pendapatan yang diperkirakan. Kemudian tim anggaran pemerintah 

melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala 

SKPD yang bersangkutan. 

Berdasarkan hasil verifikasi PPKD mengesahkan rancangan DPA-

SKPD dengan persetujuan sekretaris Daerah, kemudian DPA-SKPD yang 

telah disyahkan disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan, kepala satuan 

kerja pengawasan daerah dan BPK. DPA- SKPD kemudian digunakan sebagai 
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dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan 

barang. 

 

2.7 Komitmen Organisasi 

2.7.1  Pengertian Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang 

karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta 

berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. 

Menurut Aranya,dkk. (1980) dalam Ikhsan dan Ishak (2005 :35) 

mendefinisikan komitmen organisasi sebagai: 

1) Suatu kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan serta nilai-niai 

dari organisasidan atau profesi 

2) Suatu kemauan untuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh  guna 

kepentingan organisasi dan atau profesi 

3) Suatu keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasidan atau 

profesi  

Porter, et.al (1998:109), komitmen organisasi dapat didefinisikan 

sebagai “relative strength of an individual’s identification with and 

involvement in a particular organization”. 

Robinson (1996) dalam Ikhsan dan Ishak, (2005:35) mengemukakan 

bahwa komitmen karyawan pada organisasi merupakan salah satu sikap yang 

mencerminkan perasaan suka atau tidak suka seorang karyawan terhadap 

organisasi tempatnya bekerja. Tiga karakteristik yang berhubungan dengan 
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komitmen organisasi menurut cherrington (1996) dalam Ikhsan dan Ishak 

(2005) adalah : 

1) Keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi. 

2) Kemauan untuk sekuat tenaga melakukan yang diperlukan untuk 

kepentingan organisasi. 

3) Keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi. 

Mowday, Porter dan Steers (1982) dalam Ikhsan dan Ishak (2005) 

mengemukakan bahwa komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing 

individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan tehadap 

organisasi dan atau profesi yang antara lain adalah 

1. Identifikasi (identification), yaitu pemahaman dan penghayatan terhadap 

tujuan organisasi. 

2. Keterlibatan (involvement), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan 

atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan. 

3. Loyalitas (loyality), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya 

bekerja dan tinggal. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Kenis (1979) tentang pengaruh karakteristik tujuan anggaran 

terhadap sikap dan kinerja manajerial dengan populasi dan sampelnya adalah 

manajer tingkat menengah pada sektor privat. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan tujuan 

anggaran dan umpan balik anggaran berpengaruh positif terhadap sikap dan 
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kinerja manajer. Sedangkan variable lain seperti evaluasi anggaran dan 

kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap sikap dan kinerja 

manajer. 

 Penelitian Maryanti (2002) yang merupakan pengembangan dari 

penelitiannya Kenis (1979) dengan  menambah variable perilaku sebagai 

variabel dependen, sedangkan variable independennya sama. Dengan 

mengambil populasi dan sampelnya berbeda pula yaitu aparat pemerintah 

daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebutkan bahwa evaluasi 

anggaran, umpan balik anggaran, dan kejelasan tujuan anggaran mempunyai 

pengaruh positif terhadap perilaku,sikap dan kinerja aparat pemerintah daerah 

di Propinsi NTT. Variabel lain seperti partisipasi penyusunan anggaran  dan 

kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap perilaku, sikap dan 

kinerja aparat pemerintah daerah Propinsi NTT. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurkholis (2006) yang merupakan 

pengembangan dari penelitiannya Maryanti (2002) dengan obyek penelitian 

berbeda dan alat analisis yang digunakan adalah fenomenologi dan pendekatan 

triangulation namun variabel yang diteliti adalah sama menunjukkan bahwa 

karakteristik tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap perilaku, sikap 

dan kinerja aparat pemerintah daerah. 

Kurnia (2004) menunjukkan bahwa budgetary goal characteristics 

tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial dan budaya paternalistik serta 

komitmen organisasi tidak mampu bertindak sebagai variabel moderating 
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terhadap hubungan antara kelima dimensi budgetary goal characteristics dan 

kinerja manajerial. 

Sebaliknya, penelitian Citra Paramita (2006) dalam Kurnia (2004) 

menunjukkan bahwa budgetary goal characteristics berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. Penelitian ini juga memperoleh hasil sama mengenai 

budaya paternalistik dan komitmen organisasi yang tidak mampu 

mempengaruhi hubungan antara budgetary goal characteristics dan kinerja 

manajerial.   

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin (2007) dalam Pujiyanti 

(2009) dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara 

variabel dependen (kinerja manajerial dengan variabel independen (partisipasi 

penyusunan anggaran). Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi 

yang positif signifikan, artinya kalau partisipasi dalam penyusunan anggaran 

meningkat maka kinerja manajerial juga angkat meningkat. 

Pujiyanti (2009) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial dan transparansi kebijakan public 

tidak mampu mempengaruhi kesesuaian antara partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sardjito (2007) terdapat pengaruh yang 

signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat 

pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2,054 

dengan signifikansi sebesar 0,042 yang lebih kecil dari 0,05. Semakin tinggi 
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partisipasi penyusunan anggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja 

aparat pemerintah daerah. 

Penelitian tentang komitmen organisasi juga dilakukan oleh Setiyawan 

(2009) yang meneliti tentang pengaruh komitmen organisasional terhadap 

kepuasan kerja dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) sebagai 

variabel intervening pada inspektorat kabupaten temanggung. Teknik analisis 

yang digunakan adalah Stuctural Equation Model (SEM). Berdasarkan 

penelitian ini didapat bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi memilliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap OCB, OCB mempunyai pengaruh positif 

terhadap tingkat kepuasan kerja, dan pengaruh komitmen organisasional 

terhadap kepuasan kerja lebih bersifat langsung dibandingkan tidak langsung 

melalui Organizasional Citizenship Behavior. 

 

2.9 Kerangka Berfikir 

Lembaga pemerintahan dibentuk untuk menjalankan aktivitas layanan 

kepada masyarakat luas atau sebagai organisasi nirlaba. Oleh karena itu, agar 

tetap memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, maka pemerintah 

dituntut untuk dapat mengembangkan organisasinya seefisien dan seefektif 

mungkin. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kinerja manajerial 

melalui akurasi perencanaan dan pengendalian yang dinilai dari pencapaian 

tujuan anggaran. 
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Kinerja manajerial adalah hasil secara periodik operasional suatu 

manajer berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapakan 

sebelumnya (Mulyadi, 2001: 55). Selain itu kinerja manajerial merupakan 

keluaran (output) yang menggunakan masukan (input) selama periode tertentu 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mahoney et al (1963) dalam 

Mardiyah (2005:568) menyatakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seorang kelompok  orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. Kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi 

dalam kegiatan-kegiatannya manajerial antara lain perencanaan, investigasi, 

pengkoordinasian, pengaturan staf, negosiasi, perwakilan dan kinerja secara 

keseluruhan. 

Perilaku manajer diartikan dengan seberapa jauh manajer mampu 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: (Handoko,1997: 23-

26). 

1. Perencanaan(Planning) adalah: 

a. Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi. 

b. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, 

sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

2. Pengorganisasian (Organizing) adalah menciptakan struktur formal 

dimana pekerjaan ditetapkan dibagi dan dikoordinasikan. 



51 

 

3. Penyusunan personalia (Staffing) adalah penarikan, latihan dan 

pengembangan, serta penempatan dan pemberian orienting para karyawan 

dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. 

4. Pengarahan adalah Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya dan kekuasaan 

pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, 

motivasi dan disiplin. 

5. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk 

menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. 

Hubungan antara karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja 

manajerial merupakan salah satu bagian dari literatur akuntansi perilaku 

(behavioral accounting), belakangan ini merupakan bidang penelitian yang 

banyak mengalami perdebatan, sehingga menarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut (Pasoloran, 2002). Hal tersebut terjadi karena dalam hubungan 

antara karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja manajerial dipengaruhi 

oleh faktor-faktor tertentu atau sering disebut faktor kontijensi seperti budaya 

organisasi, komitmen organisasi, struktur organisasi, motivasi, locus of 

control, ketidakpastian lingkungan dan masih banyak yang lainnya. Dasar 

pendekatan kontijensi adalah bahwa tidak ada rancangan sistem akuntansi 

manajemen yang dapat diterapkan secara efektif semua kondisi, namun hanya 

efektif untuk situasi organisasi tertentu. Maka, dapat dikatakan sistem 

akuntansi manajemen akan lebih efektif bila kondisi organisasi konsisten atau 

sesuai dengan sistem yang ada. 
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Kinerja manajer akan dikatakan efektif apabila tujuan organisasi yang 

telah tertuang dalam anggaran dapat dicapai. Dalam meningkatkan efektifitas 

anggaran suatu anggaran haruslah memperhatikan aspek perilaku manusia 

agar anggaran tersebut mampu memotivasi manajer pelaksana untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran (Kennis dalam Trisnawati 2000) 

mengembangkan karakteristik anggaran yang mempertimbangkan aspek 

perilaku manusia. Kelima karakteristik tersebut adalah (1) Partisipasi 

penyusunan anggaran (Budgetary Partisipation), (2) Kejelasan tujuan 

anggaran (Budgetary Goal Clarity), (3) Umpan balik anggaran (Budgetary 

Feedback), (4) Evaluasi anggaran (Budgetary Evaluation), (5) Kesulitan 

tujuan anggaran (Budgetary Goal Difficulty). 

Melibatkan kepala bagian/unit/manajer pada instansi baik sektor publik 

maupun swasta akan meningkatkan motivasi dan penghargaan tersendiri. 

Semua ini dilakukan untuk mewujudkan good government governance 

sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan komitmen organisasi 

sebagai variabel kontijensi. Komitmen organisasi yang kuat  akan mendorong 

para manajer berusaha keras untuk mencapai tujuan organisasi. (Angel dan 

Perry, 1981; Porter et.al,1974 dalam (Sumarno, 2005:588).  

Menurut Arfan dan Ishak (2005:35), komitmen organisasi merupakan 

tingkat sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu 

dan tujuan-tujuannya serta niat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam 

organisasi itu. Komitmen organisasi dapat tumbuh karena individu memiliki 

ikatan emosional terhadap organisasi yang meliputi dukungan moral dan 
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menerima nilai yang ada serta tekad dari dalam diri untuk mengabdi pada 

organisasi. Komitmen organisasi yang kuat di dalam diri individu akan 

menyebabkan individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi sehingga 

berpengaruh pada budgetary goal characteristic dan kemauan mengerahkan 

usaha atas nama organisasi akan meningkatkan kinerja manajerial secara 

keseluruhan. Sebaliknya, apabila anggota organisasi memiliki komitmen 

organisasi yang rendah, maka dapat pula mempengaruhi budgetary goal 

characteristic dan dapat menurunkan kinerja manajerial. 

Adapun kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

Karakteristik Tujuan 
Anggaran : 
1. Partisipasi anggaran 
2. Kejelasan tujuan 

angggaran 
3. Umpan balik anggaran 
4. Evaluasi anggaran 
5. Kesulitan tujuan anggaran 

Kinerja Manajerial : 
1. Perencanaan (Planning) 
2. Pengorganisasian 

(Organizing) 
3. Pengarahan (Actuating) 
4. Pengawasan 

(Controlling) 
 

Komitmen Organisasi : 
1. Kesetiaan dan 

kebanggaan (loyalitas) 
2. Keterlibatan 

(involvement) 
3. Keyakinan, penerimaan 

nilai dan tujuan organisasi 
(identifikasi) 
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2.10 Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai hipotesis bahwa : 

H1  : semakin tinggi karakteristik tujuan anggaran maka semakin tinggi 

kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 

Kabupaten Blora. 

H2 : semakin tinggi tingkat kesesuaian antara karakteristik tujuan 

anggaran dengan komitmen organisasi maka semakin memperkuat 

kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 

Kabupaten Blora. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Blora. Jenis penelitian ini merupakan jenis 

penelitian populasi maka semua populasi dijadikan sebagai sampel. Adapun 

responden dalam penelitian ini adalah kepala unit SKPD sebanyak 47 responden. 

Berikut ini tabel populasi dalam penelitian ini pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Kabupaten Blora sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Daftar Penyebaran Populasi  

 Sumber: Bag.Organisasi setda yang sudah diolah, 2010 

  Data penelitian ini dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner secara 

langsung dengan jumlah 47 buah. Jumlah kuesioner yang tidak di respon 

sebanyak 2 buah sehingga kuesioner yang direspon sebanyak 45 buah, atau 

dengan presentase tingkat pengembalian kuesioner sebesar 95%. 

No Instansi Populasi 

1. Badan 7 
2. Kantor 7 

3. Dinas              15 
4. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 2 
5. Kecamatan              16 
 Jumlah               47 
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 Akan tetapi dari 45 buah kuesioner ternyata yang tidak dapat diolah sebanyak 

3 buah, sehingga kuesioner yang diolah sebanyak 42 buah, atau dengan persentase 

tingkat pengembalian kuesioner yang dapat diolah sebesar 93%. 

Tabel 3.2 Tingkat pengembalian kuesioner 

Sumber: hasil penelitian 2010 

Adapun  5 buah kuesioner yang tidak direspon maupun diolah yaitu dari 

kecamatan jati, kecamatan Kradenan dan kecamatan Sambong sebanyak 3 buah 

kuesioner dikembalikan dalam keadaan tidak di isi atau diisi tapi tidak lengkap 

sedangkan di RS. Dr. R. Soeprapto Cepu dan Satpol PP ditolak atau tidak bersedia 

manjadi responden penelitian. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kinerja manajerial dalam hal ini adalah kinerja manajer organisasi publik 

dalam kegiatan-kegiatan manajerial dalam unit kerjanya. Indikator yang dipakai 

untuk mengukur variabel ini adalah aktivitas manajemen yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.Instrumen yang digunakan 

No Ket Jumlah 

1. Kuesioner yang dikirim 47 
2. Kuesioner yang tidak direspon (2) 

3. Kuesioner yang direspon 45 
4. Kuesioner yang tidak dapat digunakan (3) 
5. Kuesioner yang dapat diolah 42 
6. Tingkat pengembalian kuesioner 95% 
7. Tingkat pengembalian kuesioner yang dapat diolah 93% 
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menggunakan intrumen Self-rating yang diadopsi dari Mahoney (1997) dalam 

Mas’ud (2004).Ada 16 (enam belas) item pertanyaan dengan menggunakan lima 

point skala likert. 

3.2.2 Karakteristik Tujuan Anggaran 

 Karakteristik tujuan anggaran berkaitan dengan alat  dan tindakan untuk 

menentukan kemajuan dalam mencapai tujuan anggaran dan tujuan kinerja. 

Indikator yang dipakai untuk mengukur variabel ini adalah partisipasi penyusunan 

anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran 

dan tingkat kesulitan anggaran. Instrument yang digunakan diadopsi dari Susanti 

(2007). Ada 20 (dua puluh) item pertanyaan dengan menggunakan lima point 

skala likert. 

3.2.3 Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi adalah tingkat sejauh mana seorang karyawan 

memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta niat untuk 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Komitmen organisasi 

sebagai variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan (contigent effect) 

yang kuat antara variabel dependen dan variabel independen. Indikator yang 

dipakai untuk mengukur variabel ini adalah kesetiaan dan kebanggaan, 

keterlibatan, keyakinan, penerimaan nilai dan tujuan organisasi atau 

identifikasi.instrumen yang digunakan dengan menggunakan instrument kuesioner 

yang dekembangkan oleh Mowday (1979). Ada 11 (sebelas) item pertanyaan 

dengan menggunakan lima point skala likert. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner yang 

dipakai adalah bentuk kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah disediakan 

alternatif jawaban sehingga responden tinggal memilih alternatif jawaban yang 

tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode distribusi 

langsung yaitu mendatangi para responden secara langsung untuk menyerahkan 

ataupun mengumpulkan kembali kuesioner. 

Variabel kinerja manajerial satuan kerja pemerintah daerah diukur 

menggunakan intrumen Self-rating yang diadopsi dari Handoko (1997) dalam 

Mas’ud (2004) dengan melakukan penyempurnaan. Ada 16 (enem belas) item 

pertanyaan yang digunakan untuk mengukur kinerja berdasarkan aktivitas 

manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan.Masing-masing menggunakan skala likert 5 point, dimana skor 1 

(satu) menunjukkan kinerja manajerial sangat tidak baik, sedangkan skor 5 (lima) 

menunjukkan kinerja manajerial sangat baik. 

Variabel karakteristik tujuan anggaran diukur menggunakan instrumen 

yang di adopsi dari Susanti  (2007) dalam Mas’ud (2004) dengan melakukan 

penyempurnaan. Ada 20 (dua puluh) item pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur karakteristik tujuan anggaran. Masing-masing menggunakan skala 

likert 5 point, dimana skor 1 (satu) menunjukkan karakteristik tujuan anggaran  

yang rendah, sedangkan skor 5 (lima) menunjukkan karakteristik tujuan anggaran 

yang tinggi. 
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Variabel komitmen organisasi diukur menggunakan instrument kuesioner 

yang dikembangkan oleh Mowday (1979) dalam Mas’ud (2004) dengan 

melekukan beberapa perubahan. Penelitian ini menggunakan skala likert 5 point 

dan terdiri dari 11(sebelas) item pertanyaan, dimana skor 1 (satu) menunjukkan 

komitmen yang rendah, sedangkan skor 5(lima) menunjukkan komitmen yang 

tinggi. 

3.4  Uji Instrumen 

3.4. 1   Validitas Instrumen 

Uji validitas bertujuan untuk menguji keakuratan pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat dalam suatu instrumen. Uji validitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-

masing skor indikator dengan total skor konstruk atau variabel. 

 Kriteria yang digunakan valid atau tidak valid adalah apabila koefisien 

korelasi r hitung kurang dari r tabel dengan tingkat signifikansi 5%  berarti 

butir pertanyaan tersebut tidak valid. Namun sebaliknya jika r hitung lebih 

besar dari r tabel dengan tingkat signifikansi 5%  maka butir pertanyaan 

dinyatakan valid. 

             Hasil pengujian validitas menggunakan program SPSS untuk variabel 

Karakteristik Tujuan Anggaran (X) dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.3 Hasil Perhitungan Validitas Variabel Karakteristik Tujuan 
Anggaran 

 

Indikator rxy rtabel Kriteria
KTA1 0.809 0.306 Valid 
KTA2 0.801 0.306 Valid 
KTA3 0.724 0.306 Valid 
KTA4 0.893 0.306 Valid 
KTA5 0.604 0.306 Valid 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua indikator yang 

digunakan untuk mengukur variabel Karakteristik Tujuan Anggaran 

mempunyai nilai r hitung > 0.306. Hal ini mengandung arti bahwa semua 

indikator tersebut adalah valid untuk mengukur variabel Karakteristik Tujuan 

Anggaran. 

Hasil pengujian validitas menggunakan bantuan program SPSS untuk 

variabel Komitmen Organisasi (X2) dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Validitas Variabel Komitmen Organisasi 
 

Indikator rxy rtabel Kriteria
KO1 0.747 0.306 Valid 
KO2 0.744 0.306 Valid 
KO3 0.844 0.306 Valid 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua indikator yang 

digunakan untuk mengukur variabel Komitmen Organisasi mempunyai nilai r 

hitung > 0.306. Hal ini mengandung arti bahwa semua indikator tersebut 

adalah valid untuk mengukur variabel Komitmen Organisasi.  
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Hasil pengujian validitas menggunakan bantuan program SPSS untuk 

Kinerja Manajerial (Y) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Validitas Variabel Kinerja Manajerial 
 

Indikator rxy rtabel Kriteria
KM1 0.907 0.306 Valid 
KM2 0.565 0.306 Valid 
KM3 0.741 0.306 Valid 
KM4 0.905 0.306 Valid 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua indikator yang 

digunakan untuk mengukur variabel kinerja manajerial mempunyai nilai r 

hitung > 0.306. Hal ini mengandung arti bahwa semua indikator tersebut 

adalah valid untuk mengukur variabel kinerja manajerial. 

 

3.4. 2   Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten bila diukur dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama menggunakan alat ukur yang sama. Semakin tinggi reliabilitas 

suatu alat pengukur, semakin stabil juga alat pengukur tersebut untuk 

mengukur suatu gejala atau kejadian. Menguji realibilitas atau konsistensi 

instrumen dalam pengukuran variabel-variabel penelitian digunakan 

pengujian Cronbach Alpha. Indikator uji reliabilitas adalah cronbach alpha 

(α),  koefisien α > 0,60 maka kontruk atau variabel dapat dikatakan reliabel 

(Nunnaly, 1967 dalam Ghozali, 2006:42). 

Hasil pengujian menggunakan program SPSS adalah sebagai berikut:  
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Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach 
Alpha Kriteria 

Karakteristi Tujuan 
Anggaran (X1) 0.828 Reliabel 

Komitmen Organisasi 
(X2) 0.661 Reliabel 

Kinerja Manajerial 
(Y) 0.789 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha 

instrument untuk semua variabel penelitian mempunyai nilai Cronbach Alpha 

> 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa instrument dalam penelitian ini 

adalah reliabel dan layak untuk digunakan. 

 

3.5 Analisis Deskriptif Presentase 

Analisis digunakan untuk memberikan gambaran profil data sampel, 

selain itu juga bermanfaat untuk mendeskripsikan variabel karakteristik 

tujuan anggaran, komitmen organisasi dan kinerja manajerial. Uji statistik 

yang digunakan mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai 

maksimum,dan standar deviasi. Untuk mengetahui tingkat variabel 

karakteristik tujuan anggaran, komitmen organisasi dan kinerja manajerial 

satuan kerja pemerintah daerah atas jawaban responden,Untuk mengetahui 

secara tepat tingkat persentase skor jawaban digunakan rumus sebagai 

berikut: 

%= x 100% 
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Keterangan: 

n= nilai yang diperoleh 

N= jumlah seluruh nilai 

%= prosentase 

(Arikunto,2006:240) 

Menentukan kategori deskripsi prosentase yang diperoleh, dibuat 

tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut; 

1) Menetapkan prosentase maksimal yaitu: 

  x 100% = 100% 

2) Menentukan prosentase minimal yaitu: 

  x 100% = 20% 

3) Menetapkan rentang prosentase 

Rentang % diperoleh dengan cara mengurangi % tertinggi dengan % 

terendah sehingga diperoleh: 

100% - 20% = 80% 

4) Menetapkan interval kelas presentase 

Interval % diperoleh dengan cara membagi rentang% dengan panjang 

kriteria sehingga diperoleh: 

      80%:5 = 16 
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Sehingga kriteria interval dapat dibuat tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.7 Kriteria analisis Karakteristik Tujuan Anggaran, Komitmen 

Organisasi dan Kinerja Manajerial. 

Interval Kriteria 
84-100 Sangat baik 
68-84 Baik 
56-68 Kurang baik 
36-52 Tidak  baik 
20-36 Sangat Tidak baik 

 
 
3.6 Analisis Regresi 

3.6.1 Uji Regresi Linear Sederhana 

Menguji hipotesis pertama digunakan regresi linier sederhana (simple 

regression analysis). Model yang digunakan dalam penelitian ini disajikan 

dalam persamaan sebagai berikut: 

Y= +  

Keterangan : 

Y = Kinerja Manajerial 

 = Konstanta  

 = Koefisien Regresi 

 = Karakteristik tujuan anggaran 

3.6.2 Moderating Regression Analysis (MRA) 

Banyak penelitian dibidang manajemen dan akuntansi menggunakan 

variabel moderating dan intervening. Variabel moderating adalah variabel 

independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara 

variabel independen lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali,2006:49) 
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Menguji hipotesis 2 model yang digunakan dalam penelitian ini 

disajikan dalam persamaan sebagai berikut : 

Y= X1+ X2+ (X1X2)+e (Gozali,2006:125) 

Keterangan : 

Y   : Kinerja Manajerial 

  : Konstanta  

 : Koefisien Regresi 

X1  : Karakteristik tujuan anggaran 

X2  : Komitmen organisasi 

E  : Eror 

 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah model regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam 

penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak. Ada tiga uji asumsi klasik 

yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, 

variabel dependent dan variabel independen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Menguji atau mendeteksi normalitas secara 

stastistiik adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Jika nilai K-S Z signifikan maka data yang ada tidak terdistribusi secara 

normal. 
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Uji normalitas juga dapat dilakukan menggunakan grafik normal plot 

dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu 

garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya 

(Ghozali, 2006). 

b. Uji Multikolinieritas 

  Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen (Gozali,2006:91). Mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut: 

Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

1) Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi 

(diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikoloneritas. 

2) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai   tolerance dan 

lawannya, (2) Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. 
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c. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lainnya (Gozali,2006:105). Pengujian ini dilakukan dengan 

metode grafik heterokedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual 

dari model yang diamati tidak memiliki varian. 

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik santara 

pediksi variabel terikat (2 PRED) dengan residualnya (SRESID) ada 

tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scattedot antara 2PRED sumbu X adalah residualnya. Jika 

tidak ada pola uang jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan 

dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterikedastisitas 

dan terjadi heterokedastisitas bila ada pola tertentu yang teratur 

(Gozali,2006:105). 

 

3.8 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji kemakmuran koefisien regresi parsial 

masing-masing variabel independen dan variable moderating. Pengambilan 

keputusan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien 

regresi dengan nilai   (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikan yang 

digunakan , jika nilai t hitung lebih besar dari  maka keputusannya 

menolak hipotesis H0 dana menerima (H1). Arti dalam statistik adalah data 
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yang digunakan membuktikan bahwa variabel independen dan variabel 

moderating (X1 dan X2) tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat. 

 

3.9   Koefisien Determinasi 

a. Koefisien Determinasi Simultan 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah diantara nol (0,0) dan satu (1,0). Nilai ( R2) 

yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel. 

b. Koefisien Determinasi Parsial 

Koefisien determinasi parsial digunakan untuk mengetahui kontribusi  

yang diberikan masing-masing prediktor atau secara parsial, yaitu 

mengetahui besarnya sumbangan yang diberikan oleh variabel 

karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja manajerial  dan komitmen 

organisasi yang dapat meningkatkan atau menurunkan kinerja manajerial. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Profil Responden 

Profil responden ini digunakan untuk mengetahui persentase karakteristik 

demografi responden yaitu dapat di lihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Profil responden 

Sumber: Data Primer diolah, 2010 pada lampiran 2 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa berdasarkan jenis kelamin, 

menunjukkan bahwa persentase responden terbanyak adalah pria yaitu sebanyak 

40 orang atau 95%, dan sisanya adalah responden wanita Dari segi lama 

menduduki jabatan tersebut, lama menduduki jabatan kurang dari 5 tahun yaitu 

sebanyak18 orang atau 43%, kemudian lama menduduki jabatan 5 – 10 tahun juga 

Karateristik Jumlah Persentase 

Jenis kelamin: 
a. Pria 
b. Wanita 

 
40 

  2 

 
95% 
5% 

Lama menduduki jabatan: 
a. < 5 Tahun 
b. 5 – 10 Tahun 
c. > 10 Tahun 

 
18 
18 
6 

 
43% 
43% 
14% 

Pendidikan: 
a. SMA 
b. D-3 
c. S-1 
d. S-2 
e. S-3 

 
0 
0 

22 
20 
0 

 
0% 
0% 

52% 
48% 
0% 

Struktur jabatan 
a. Kepala Dinas/Badan 
b. Camat 

 
29 
13 

 
69% 
31% 
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sebanyak 18 orang atau 43%, dan sisanya 14% dengan lama menduduki jabatan 

lebih dari 10 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan, responden terbanyak 

mempunyai tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 22 orang atau 52%, kemudian 

tingkat pendidikan S2 sebanyak 20 orang atau 48%. Dilihat dari struktur jabatan 

responden, kepala dinas/badan sejumlah 29 orang atau69% dan camat 13 orang 

atau 31%,  

4.1.2 Analisis Deskriptif Presentase 

Analisis deskriptif presentase digunakan untuk menggambarkan mengenai 

variabel-variabel penelitian, yaitu karakteristi tujuan anggaran, kinerja manajerial 

dan komitmen organisasi. Data yang terkumpul berasal darai angket penelitian 

yang terdiri darai 42 responden dari 47 Kepala satuan kerja Perangkat Daerah 

(SKPD). Berdasarkan hasil kuesioner yang diterima,, Tabel 4.2 memperlihatkan 

tingkat atau hasil jawaban responden. 

4.1.2.1 Deskripsi Tingkat Karakteristik Tujuan Anggaran 

  Deskripsi tingkat partisipasi penyusunan anggaran dapat dilihat 

pada Tabel 4.2 berikut 

Tabel 4.2 Deskripsi Tingkat  Partisipasi Panyusunan Anggaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
Klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 4 10% 

66% 
68% - 84% Baik 19 45% 
52% - 68% Cukup 11 26% 
36% -52 % Tidak baik 8 19% 
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 42 100% CB 
Sumber : Data Penelitian diolah,2010 pada lampiran 4 
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Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran pada SKPD Kabupaten Blora  Cukup Baik yaitu dapat dilihat dari rata-

rata klasikal sebesar 66%. 

Deskripsi tingkat kejelasan tujuan anggaran dapat dilihat pada Tabel 4.3 

berikut. 

Tabel 4.3 Deskripsi Tingkat Kejelasan Tujuan Anggaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-Rata 
Klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 8 19% 

73% 
68% - 84% Baik 25 60% 
52% - 68% Cukup 1 2% 
36% -52 % Tidak baik 7 17% 
≤ 0.36 Sangat tidak baik 1 2% 

Jumlah 42 100% B 
Sumber : Data Penelitian diolah,2010 pada lampiran 4 

 Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa kejelasan tujuan anggaran 

pada SKPD Kabupaten Blora  Baik yaitu dapat dilihat dari rata-rata klasikal 

sebesar 73%. 

Deskripsi tingkat umpan balik anggaran dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Deskripsi Tingkat Umpan Balik Anggaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-Rata 
Klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 9 21% 

74% 
68% - 84% Baik 22 52% 
52% - 68% Cukup 7 17% 
36% -52 % Tidak baik 4 10% 
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 42 100% B 
Sumber : Data Penelitian diolah,2010 pada lampiran 4 
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Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa umpan balik anggaran 

pada SKPD Kabupaten Blora  Baik yaitu dapat dilihat dari rata-rata klasikal 

sebesar 74%. 

Deskripsi tingkat evaluasi anggaran dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Deskripsi Tingkat Evaluasi Anggaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-Rata 
Klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 1 2% 

69% 
68% - 84% Baik 27 64% 
52% - 68% Cukup 12 29% 
36% -52 % Tidak baik 2 5% 
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 42 100% B 
Sumber : Data Penelitian diolah,2010 pada lampiran 4 

Berdasarkan  Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa evaluasi anggaran pada 

SKPD Kabupaten Blora  Baik yaitu dapat dilihat dari rata-rata klasikal sebesar 

69%. 

 Deskripsi tingkat kesulitan tujuan anggaran dapat dilihat pada tabel 4.6 

berikut. 

Tabel 4.6 Deskripsi Tingkat Kesulitan Tujuan Anggaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-Rata 
Klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 6 14% 

71% 
68% - 84% Baik 24 57% 
52% - 68% Cukup 10 24% 
36% -52 % Tidak baik 2 5% 
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 42 100% B 
Sumber : Data Penelitian diolah,2010 pada lampiran 4 
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Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa kesulitan tujuan anggaran 

pada SKPD Kabupaten Blora  Baik yaitu dapat dilihat dari rata-rata klasikal 

sebesar 71%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat karakteristik tujuan anggaran 

pada SKPD Kabupaten Blora adalah baik. 

4.1.2.2 Deskripsi Tingkat  Komitmen Organisasi 

  Deskripai Tingkat loyalitas dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut.  

Tabel 4.7 Deskripsi Tingkat Loyalitas 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
Klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 16 38% 

78% 
68% - 84% Baik 21 50% 
52% - 68% Cukup 4 10% 
36% -52 % Tidak baik 1 2% 
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 42 100% B 
Sumber : Data Penelitian diolah,2010 pada lampiran 5 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa tingkat loyalitas pada SKPD 

Kabupaten Blora Baik yaitu dapat dilihat dari rata-rata klasikal sebesar 78%. 

Deskripsi tingkat keterlibatan dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 Deskripsi Tingkat Keterlibatan (Involvement) 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-Rata 
Klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 18 43% 

82% 
68% - 84% Baik 18 43% 
52% - 68% Cukup 6 14% 
36% -52 % Tidak baik 0 0% 
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 42 100% B 
Sumber : Data Penelitian diolah,2010 pada lampiran 5 
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Berdasarkan  Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa tingkat keterlibatan 

(involvement) pada SKPD Kabupaten Blora  Baik yaitu dapat dilihat dari rata-rata 

klasikal sebesar 82%. 

 Deskripsi tingkat identifikasi  dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Deskripsi Tingkat Identifikasi 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
Klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 9 21% 

75% 
68% - 84% Baik 25 60% 
52% - 68% Cukup 8 19% 
36% -52 % Tidak baik 0 0% 
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 42 100% B 
Sumber : Data Penelitian diolah,2010 pada lampiran 5 

Berdasakan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa tingkat identifikasi pada 

SKPD Kabupaten Blora  Baik yaitu dapat dilihat dari rata-rata klasikal sebesar 

75%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Komitmen Organisasi pada SKPD 

Kabupaten Blora adalah baik 

4.1.2.3 Deskripsi Tingkat  Kinerja Manajerial 
  
  Deskripsi tingkat perencanaan (planning) dapat dilihat pada Tabel 

4.10 berikut.  

Tabel 4.10 Deskripsi Tingkat Perencanaan (Planning) 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-Rata 
Klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 19 45% 

78% 
68% - 84% Baik 12 29% 
52% - 68% Cukup 9 21% 
36% -52 % Tidak baik 2 5% 
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 42 100% B 
Sumber : Data Penelitian diolah,2010 pada lampiran 3 
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Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa perencanaan pada SKPD 

Kabupaten Blora  Baik yaitu dapat dilihat dari rata-rata klasikal sebesar 78%. 

Deskripsi tingkat pengorganisasian (organizing) dapat dilihat pada Tabel 

4.11 berikut. 

Tabel 4.11 Deskripsi Tingkat Pengorganisasian (Organizing) 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
Klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 7 17% 

69% 
68% - 84% Baik 9 21% 
52% - 68% Cukup 26 62% 
36% -52 % Tidak baik 0 0% 
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 42 100% B 
Sumber : Data Penelitian diolah,2010 pada lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa pengorganisasian pada 

SKPD Kabupaten Blora  Baik yaitu dapat dilihat dari rata-rata klasikal sebesar 

69%. 

Deskripsi tingkat pengarahan (actuating) dapat dilihat pada tabel 4.12 

berikut. 

Tabel 4.12 Deskripsi Tingkat Pengarahan (Actuating) 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-Rata 
Klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 12 29% 

75% 
68% - 84% Baik 15 36% 
52% - 68% Cukup 13 31% 
36% -52 % Tidak baik 2 5% 
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 42 100% B 
Sumber : Data Penelitian diolah,2010 pada lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa pengarahan pada SKPD 

Kabupaten Blora  Baik yaitu dapat dilihat dari rata-rata klasikal sebesar 75%. 
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Deskripsi tingkat pengawasan (controlling) dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.13 Deskripsi Tingkat Pengawasan (Controlling) 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 4 10% 

72% 
68% - 84% Baik 21 50% 
52% - 68% Cukup 12 29% 
36% -52 % Tidak baik 5 12% 
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 42 100% B 
Sumber : Data Penelitian diolah,2010 pada lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa pengawasan pada SKPD 

Kabupaten Blora  Baik yaitu dapat dilihat dari rata-rata klasikal sebesar 72%. Hal 

ini menunjukkan bahwa tingkat komitmen organisasi pada SKPD Kabupaten 

Blora adalah baik. 

 

4.1.3 Analisis Regresi 

4.1.3.1 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier yang dialokasikan melalui 

analisis statistik mennggunakan program SPSS 16,0 for windows, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut. 
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Tabel 4.14 Hasil Output SPSS Regresi Linier Sederhana 

 
Y= 30.708+ 0.400X1 

Persamaan regresi linier sederhana tersebut berarti bahwa nilai positif pada 

konstanta sebesar 30.708 menyatakan bahwa jika dalam kondisi tetap dan tidak 

ada faktor-faktor pengganggu lainnya maka kinerja manjerial Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Kabupaten Blora akan naik sebesar nilai konstanta tersebut. 

Sedangkan apabila dalam kondisi tetap nilai dari variabel karakteristik tujuan 

anggaran (X1) naik satu poin atau satuan nilai maka kinerja manjerial pada Satuan 

Kerja Perangkat  Daerah (SKPD) di Kabupaten Blora akan naik sebesar nilai 

koefisien X1 sebesar 0.400. 

Hipotesis pertama menggunakan regresi sederhana menunjukkan bahwa 

variabel  karakteristik tujuan anggaran diperoleh thitung sebesar 2.800 dengan 

signifikan 0.008. Hal ini berarti bahwa karakteristik tujuan anggaran berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. 

4.1.3.2 Moderating Regretion Analysis (MRA) 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier yang dialokasikan melalui 

analisis statistik dengan menggunakan program SPSS for windows, maka 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30.708 10.068  3.050 .004

Karakteristik 
tujuan anggaran .400 .143 .405 2.800 .008

a. Dependent Variable: kinerja manajerial     
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Tabel 4.15  Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja 
Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan komitmen 
Organisasi Sebagai Variabel Moderating menggunakan Uji Interaksi. 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1(Constant) 54.638 1.802  30.327 .000

Zscore(X1) 3.926 1.285 .437 3.056 .004

Zscore(X2) 2.950 1.211 .329 2.437 .020

Ijnteraksi 4.656 1.624 .391 2.867 .007

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial     
Berdasarkan Tabel 4.15, maka persamaan regresi yang di dapatkan adalah: 

Y= 54.638+ 3.928X1+ 2.950X2+ 4.656X3 interaksi 

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut diatas menunjukkan bahwa: 

1. Koefisien konstanta 54.638 yang artinya jika karakteristik tujuan anggaran 

(X1), komitmen organisasi (X2) = 0%, maka Y menjadi 54.638. 

2. Koefisien karakteristik tujuan anggaran = 3.926 yang artinya jika karakteristik 

tujuan anggaran mengalami peningkatan sebesar 1% sementara komitemn 

organisasi diasumsikan tetap, maka akan menyebabkan kenaikkan Y sebesar 

3.926. 

3. Koefisien komitmen organisasi = 2.950 yang artinya jika komitmen organisasi 

mengalami peningkatan sebesar 1% sementara karakteristik tujuan anggaran 

diasumsikan tetap, maka akan menyebabkan kenaikkan Y sebesar 4.656. 

4. Koefisien interaksi dengan probabilitas signifikansi 0.007 dan jauh dibawah 

0.05 ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi merupakan variabel 

moderating. 
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4.1.4 Uji Asumsi Klasik 

4.1.4.1 Uji Normalitas 

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel 

dependent Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel independent 

diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya. 

Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dapat 

dilihat pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Uji normalitas data. 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 42 
Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 7.03569900 
Most Extreme 

Differences 
Absolute .164 
Positive .092 
Negative -.164 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.066 
Asymp. Sig. (2-tailed) .206 

 

Berdasarkan Tabel 4.16 diperoleh nilai sig = 0,206= 206% ≥ 5% , maka H0 

diterima. Artinya variabel kinerja manajerial berdistribusi normal. 

Uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot  sebagai 

berikut. 
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Gambar 4.1 Normal P-P Plot of Regression Standardized 

Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel 

dependen Y memenuhi asumsi normalitas. 

 

4.1.4.2  Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik tidak 

terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai toleransi dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 10% dan nilai VIF < 10, 

maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam 

model regresi. Berikut hasil perhitungan menggunakan program SPSS 16: 
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Tabel 4.17 Uji Multikolinearitas. 

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas terlihat setiap variabel bebas mempunyai 

nilai tolerance >0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolenieritas antar variabel bebas dalam  model regresi ini. 

4.1.4.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran variabel bebas. Penyebaran yang 

acak menunjukkan model regresi yang baik. Dengan kata lain tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

mengamati grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di 

bawah sumbu Y.  Berikut hasil pengolahan menggunakan program SPSS 16. 

 

  Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 54.638 1.802  30.327 .000   
Zscore(X1) 3.926 1.285 .437 3.056 .004 .790 1.267

Zscore(X2) 2.950 1.211 .329 2.437 .020 .889 1.125

Ijnteraksi 4.656 1.624 .391 2.867 .007 .868 1.152

a. Dependent Variable: Y       
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Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas 

 
Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Selain dengan 

mengamati grafik scatterplot Selain dengan mengamati grafik scatterplot uji 

heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan uji Glejser. Uji glejser yaitu 

pengujian dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel 

independen.uji glejser adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.18 Hasil Output SPSS Uji Glejser 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.080 1.149  4.421 .000

Zscore(X1) .200 .819 .045 .245 .808

Zscore(X2) -.172 .772 -.038 -.223 .825

Ijnteraksi .310 1.036 .052 .299 .766

a. Dependent Variable: Abs_res    
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Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan semua variabel 

independen mempunyai nilai sig  ≥ 0,05. Jadi tidak ada variabel independen yang 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen abs_res. Hal ini 

terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel independen seluruhnya diatas 0,05. 

Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas 

4.1.5 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. 

Hasil output dari SPSS dapat dilihat pada Tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Hasil Output SPSS Uji Parsial (Uji t) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1(Constant) 54.638 1.802  30.327 .000

Zscore(X1) 3.926 1.285 .437 3.056 .004

Zscore(X2) 2.950 1.211 .329 2.437 .020

Ijnteraksi 4.656 1.624 .391 2.867 .007

a. Dependent Variable: Y     

 
 Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukkan bahwa pada variabel 

karakteristik tujuan anggaran diperoleh nilai sig = 0,004 < 5%. Hal ini berarti 

variabel independen karakteristik tujuan anggaran  secara statistik berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen kinerja manajerial satuan kerja perangkat 

daerah. 

Variabel komitmen organisasi mempunyai nilai sig = 0,020< 5%. Hal ini 

berarti variabel independen komitmen organisasi secara statistik berpengaruh 
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signifikan terhadap variabel dependen kinerja manajerial satuan kerja perangkat 

daerah. 

4.1.6   Koefisien Determinasi 
Uji R2 dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara simultan. 

Hasil Uji R dapat dilihat pada tabel Model Summary .Berikut adalah 

besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel independen dapat di 

lihat pada Tabel 4.20. 

Tabel 4.20 Hasil Output SPSS  Koefisien Determinasi 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 

.621a .386 .338 7.30815

a. Predictors: (Constant), Ijnteraksi, Zscore(X2), Zscore(X1) 
 

Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh nilai Adjusted R2 = 0.338 = 33.8% ini 

berarti variabel bebas karakteristik tujuan anggaran, komitmen organisasi dan 

variabel interaksi secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen kinerja 

manajerial sebesar 33.8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

masuk dalam penelitian ini. 

 

4.2 Pembahasan  

Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda menggunakan SPSS 16 

telah dilakukan pengujian hipotesis baik secara parsial maupun secara simultan. 

Pada pengujian ini diperoleh hasil bahwa variabel independen karakteristik 
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tujuang anggaran, komitmen organisasi variabel interaksi secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen kinerja manajerial. Pengujian secara parsial 

antar variabel independen karakteristik tujuan anggaran, komitmen organisasi, 

variabel interaksi dengan variabel dependen kinerja manajerial diperoleh hasil 

sebagai berikut 

4.2.1 Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja 

Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan  bahwa variabel karakteristik tujuan 

anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hasil ini sesuai dengan 

hipotesis pertama yang menyebutkan, semakin tinggi tingkat karakteristik tujuan 

akan semakin tinggi kinerja manajerial (kepala dinas/badan/kantor/instansi). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima (menolak H0). 

 Hal ini mengindikasikan bahwa adanya hubungan positif antara 

karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja manjerial. Hal ini tidak sesuai 

dengan hasil penelitian dari Kurnia (2004) yang menyatakan bahwa semakin 

tinggi karakteristik tujuan  anggaran dapat menurunkan kinerja manajerial. 

Namun penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramita 

(2006) yang menyatakan peningkatan karakteristik tujuan anggaran semakin 

meningkatkan kinerja manajerial. 

Berdasarkan data penelitian diperoleh hasil bahwa untuk tingkat partisipasi 

penyusunan anggaran dapat dikatakan cukup baik atau memiliki timgkat 

partisipasi rendah dibandingkan dengan yang lain. Penelitian ini hanya melibatkan 

kepala dinas/badan dalam penyusunan anggaran. Apabila manajer publik memiliki 
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kesempatan untuk berpartisipasi dalam anggaran suatu unit kerjanya, maka 

manajer publik tersebut dapat meningkatkan kinerjanya, artinya jika unit 

organisasinya memberi kesempatan kepada manajer publik dalam hal ini adalah 

kepala bagian/bidang dan kepala subbagian/subbidang/kasie untuk berperan serta 

dalam mengajukan ide atau usulan dan masukan dalam proses penyusunan 

anggaran, serta dapat menjelaskan dan memberikan alasan mengenai rancangan 

program yang diusulkan, maka akan diperoleh keputusan yang lebih baik dan ini 

akan meningkatkan kinerja manajerial asatuan kerja perangkat daerah. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik partisipasi dalam menyusun 

anggaran, melaksanakan anggaran, dan mempertanggungjawabkan anggaran 

sesuai dengan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas, visi dan misi, tujuan 

dan fungsi instansi, serta sasaran dan tujuan dari masing-masing instansi maka 

kinerjanya dianggap baik. Selanjutnya dalam melaksanakan anggaran pemerintah 

daerah mengetahui pula hasil usahanya (umpan balik) sehingga mereka merasa 

sukses. 

Secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen tingkat 

atas mampu meningkatkan kinerja manajerial dari manajer tingkat bawah dengan 

penekanan pada partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan tujuan anggaran 

dalam penentuan tujuan anggaran. Tingkat kesulitan tujuan anggaran dan 

pemberian umpan balik tentang pencapaian sasaran memiliki konsekuensi yang 

terbatas. 
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4.2.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara 

Karakteristik Tujuan Anggaran Dan Kinerja Manajerial Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa  interaksi antara komitmen 

organisasi dengan karakteristik tujuan anggaran secara signifikan mempengaruhi 

kinerja manajerial. Hasil penelitian ini mendukung hipótesis 2 yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi tingkat kesesuaian antara karakteristik tujuan anggaran dan 

komitmen organisasi yang berorientasi pada orang akan semakin tinggi kinerja 

manajerial (kepala dinas/badan/kantor/instansi). Dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima (menolak H0). Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesesuaian ntara 

karakteristik tujuan anggaran dan komitmen organisasi berorientasi pada 

pekerjaan , semakin rendah kinerja manajerial. Penelitian ini  tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2004) dan Citra (2006) yang mengatakan  

karakteristik tujuan anggaran tinggi dengan komitmen organisasi  yang  rendah 

dapat meningkatkan kinerja manajerial. Sebaliknya komitmen organisasi yang 

tinggi yang tinggi mampu meningkatkan kinerja manajerial. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Murray (1990) dalam Pasoloran 

(2002) bahwa komitmen organisasi mampu meningkatkan kinerja manajerial. Hal 

ini  berarti dengan adanya partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan 

balik anggaran, evaluasi anggaran dan tingkat kesulitan tujuan anggaran  akan 

meningkatkan tercapainya tujuan suatu organisasi dengan kemampuan karyawan 

dalam mencapai tujuan organisasi.  
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Komitmen organisasi dapat tumbuh karena individu memiliki ikatan 

emosional terhadap organisasi yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai 

yang ada serta tekad dari dalam diri untuk mengabdi pada organisasi. Komitmen 

organisasi yang kuat dalam diri individu akan manyebabkan individu berusaha 

keras mencapai tujuan organisasi sehingga berpengaruh pada karakteristik tujuan 

anggaran dan kemauan mengerahkan usaha atas nama organisasi akan 

meningkatkan kinerja manajerial secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila anggota 

organisasi memiliki komitmen organisasi rendah maka dapat pula mempengaruhi 

karakteristik tujuan anggaran dan dapat mnurunkan kinerja manajerial. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Karakteristik Tujuan Anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Blora. Semakin tinggi 

karakteristik tujuan anggaran maka semakin tinggi kinerja manajerial Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. 

2. Tingkat kesesuaian antara karakteristik tujuan anggaran dengan komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja  manajerial Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) di Kabupaten Blora. Komitmen organisasi memperkuat dalam 

hubungan antara karakteristik tujuan anggaran denan kinerja manajerial Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Blora. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian, maka saran dalam penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja manajerial Satuan Kerja 

Perangkat Daerah hendaknya karakteristik tujuan anggaran untuk lebih 

ditingkatkan lagi mengenai peningkatan dalam partisipasi penyusunan 

anggaran. 
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2. Memasukkan kepala bagian/subbagian dan kepala subbagian/subbidang/sie 

kepala Dinas atau Badan sebagai responden karena penelitian ini hanya kepala 

Dinas atau Badan agar lebih bervariasi dan memperoleh hasil yang lebih 

maksimal. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya mampu mencari dan memasukkan 

variabel baru yang mungkin dapat menjadi variabel moderating menggunakan 

pengukuran kinerja manajerial yang berbeda agar memperoleh hasil penelitian 

yang lebih relevan dan maksimal. 

4. Saat pengambilan data, sebaiknya di saat pemerintah daerah sedang menyusun 

anggaran yaitu bulan april sehingga informasi dapat diperoleh dari pemerintah 

daerah, DPRD, kecamatan maupun di desa pada saat penjaringan aspirasi 

masyarakat. 
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No. NAMA DINAS/INSTANSI
1 SETDA
2 Badan Perencana Pembangunan Daerah
3 Badan Kepegawaian Daerah
4 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6 Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat 
7 Badan Lingkungan Hidup
8 Badan Pelayanan Perijinan terpadu
9 Inspektorat 
10 Dinas Pendidikan 
11 Dinas Kesehatan 
12 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi  dan Sosial
13 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15 Dinas Komunikasi dan Informatika
16 Dinas Pertanian dan Perkebunan
17 Dinas Peternakan dan Perikanan
18 Dinas Pertambangan dan Energi
19 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
20 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
21 Dinas Kehutanan 
22 Dinas Pekerjaan Umum
23 Dinas Perumahan, Pertanahan dan Tata Ruang
24 Dinas Perhubungan 
25 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
26 Kantor Penanaman Modal
27 Kantor Ketahanan Pangan
28 RS. dr. R. Soetijono Blora
29 RS. dr. R. Soeprapto Cepu
30 Setwan
31 Satuan Polisi Pamong Praja
32 Kec. Blora 
33 Kec. Jepon 
34 Kec. Bogorejo 
35 Kec. Jiken 
36 Kec. Sambong 
37 Kec. Cepu 
38 Kec. Kedungtuban 
39 Kec. Kradenan 
40 Kec. Randublatung 
41 Kec. Jati
42 Kec. Kunduran 
43 Kec. Todanan 
44 Kec. Japah 
45 Kec. Ngawen 
46 Kec. Tunjungan 
47 Kec. Banjarejo 

Lampiran 1 
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Tabulasi Perhitungan Kuesioner 
Demografi Responden 

R Jenis Kelamin Lama Bekerja Pendidikan Tingkat Jabatan 
Pria Wanita < 5 Th 5Th-10Th > 10Th SMA D3 S1 S2 S3 Ka. Dinas/Badan Camat 

1 1     1       1       1 
2 1     1         1   1   
3 1     1         1   1   
4 1     1       1       1 
5 1   1           1     1 
6 1     1         1   1   
7 1   1           1   1   
8 1   1           1   1   
9 1     1       1     1   

10 1   1         1     1   
11 1   1         1     1   
12 1     1       1     1   
13 1   1         1     1   
14 1   1           1   1   
15 1   1           1   1   
16 1   1           1   1   
17 1     1       1     1   
18 1   1         1       1 
19 1   1         1       1 
20 1   1         1       1 
21 1   1           1   1   
22   1   1       1     1   

Lampiran 2 
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R Jenis Kelamin Lama Bekerja Pendidikan Tingkat Jabatan 
Pria Wanita < 5 Th 5Th-10Th > 10Th SMA D3 S1 S2 S3 Ka. Dinas/Badan Camat 

23 1     1         1   1   
24 1       1       1   1   
25 1     1       1       1 
26 1   1           1   1   
27 1     1         1     1 
28 1     1       1       1 
29 1     1       1     1   
30 1     1         1   1   
31 1       1       1     1 
32 1       1       1   1   
33 1       1     1       1 
34 1   1         1     1   
35 1   1           1   1   
36   1     1       1   1   
37 1   1         1     1   
38 1       1     1     1   
39 1     1       1       1 
40 1     1       1       1 
41 1     1         1   1   
42 1   1         1     1   
  40 2 18 18 6 0 0 22 20 0 29 13 
  0.9524 0.04762 0.429 0.428571 0.1429 0 0 0.52381 0.47619 0 0.69047619 0.3095238 
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Tabulasi Perhitungan Kuesioner 
Kinerja Manajerial 

 

R 
KINERJA MANAJERIAL (Y) 

KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6 KM7 KM8 KM9 KM10 KM11 KM12 KM13 KM14 KM15 KM16 TOTAL 
1 4 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 3 53 
2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 44 
3 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 63 
4 5 4 4 5 5 3 2 2 5 5 3 4 4 4 3 4 62 
5 5 4 4 5 5 3 3 2 5 5 3 4 4 4 3 4 63 
6 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 2 4 2 2 2 46 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 49 
8 5 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 61 
9 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 3 5 3 3 5 5 63 
10 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 2 3 4 4 2 2 54 
11 3 3 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 69 
12 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 58 
13 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 47 
14 3 3 4 4 4 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 45 
15 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 3 5 63 
16 5 4 4 5 5 3 3 2 5 5 3 4 4 4 3 4 63 
17 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 2 4 2 2 2 46 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 49 
19 5 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 61 

Lampiran 3 
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20 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 3 5 3 3 5 5 63 
21 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 2 3 4 4 2 2 54 
22 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 55 
23 3 3 2 1 2 3 2 4 3 1 2 2 2 3 4 2 39 
24 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 3 5 63 
25 5 4 4 5 5 3 3 2 5 5 3 4 4 4 3 4 63 
26 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 2 4 2 2 2 46 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 49 
28 3 5 5 3 4 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 2 67 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 49 
30 5 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 61 
31 5 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 69 
32 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 4 66 
33 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 69 
34 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 75 
35 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 61 
36 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
37 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 58 
38 5 4 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 62 
39 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 69 
40 5 5 5 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
41 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 3 4 5 58 
42 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 70 
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Tabulasi Perhitungan Kuesioner 
Karakteristik Tujuan Anggaran 

 
KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN (X) 

KTA1 KTA2 KTA3 KTA4 KTA5 KTA6 KTA7 KTA8 KTA9 KTA10 KTA11 KTA12 KTA13 KTA14 KTA15 KTA16 KTA17 KTA18 KTA19 KTA20 TOTAL 
4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 2 4 3 4 4 3 69 
4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 71 
3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 73 
2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 4 4 3 2 3 4 4 50 
4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 71 
2 4 1 2 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 5 3 55 
4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 2 4 4 4 5 4 76 
4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 78 
4 1 5 4 5 3 4 3 4 4 3 5 2 4 3 4 4 3 4 3 72 
2 4 2 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 70 
3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 49 
4 3 3 5 5 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 2 73 
3 3 3 3 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 72 
5 2 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 75 
4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 71 
2 4 1 2 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 5 3 55 
2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 5 4 4 5 2 4 4 4 5 4 62 
2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 1 4 3 4 2 4 4 2 4 3 57 
4 1 5 4 5 3 4 3 4 4 3 5 2 4 3 4 4 3 4 3 72 
2 4 2 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 70 
3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 5 3 69 
2 2 4 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 55 
5 2 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 75 
4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 71 
2 4 1 2 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 5 3 55 
4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 2 4 4 4 5 4 76 
5 4 5 2 5 3 5 3 5 5 5 4 2 3 3 3 2 3 5 3 75 
4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 2 4 4 4 5 4 76 
4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 84 

Lampiran 4 
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KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN (X) 
KTA1 KTA2 KTA3 KTA4 KTA5 KTA6 KTA7 KTA8 KTA9 KTA10 KTA11 KTA12 KTA13 KTA14 KTA15 KTA16 KTA17 KTA18 KTA19 KTA20 TOTAL 

4 2 2 4 4 2 4 4 4 5 5 2 2 5 2 4 4 4 2 4 69 
5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 81 
4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 76 
5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 90 
4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 5 3 4 3 3 4 3 81 
5 2 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 5 5 5 80 
5 3 2 5 4 4 5 5 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 4 69 
4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 73 
4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 2 3 4 2 2 4 2 2 3 71 
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 70 
4 4 1 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 59 
5 1 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 3 75 
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Tabulasi Perhitungan Kuesioner 
Komitmen Organisasi 

 
KOMITMEN ORGANISASI (moderating) 

KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 KO7 KO8 KO9 KO10 KO11 TOTAL 
4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 40 
4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 39 
3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 46 
4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 45 
4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 46 
3 5 4 3 3 3 4 3 2 4 3 37 
4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 43 
5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 46 
5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 46 
3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 40 
5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 47 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
3 3 5 3 3 3 4 3 5 4 3 39 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 46 
4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 46 
3 5 4 3 3 3 4 3 2 4 3 37 
4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 43 
5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 46 
5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 46 
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KOMITMEN ORGANISASI (moderating) 
KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 KO7 KO8 KO9 KO10 KO11 TOTAL 

3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 40 
5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 47 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 46 
4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 46 
3 5 4 3 3 3 4 3 2 4 3 37 
4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 43 
3 5 4 3 3 3 4 3 2 4 3 37 
4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 43 
5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 46 
2 4 5 4 4 5 4 2 5 4 4 43 
3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 41 
4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 4 43 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 54 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 43 
5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 52 
4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 38 
3 3 4 3 5 4 4 2 4 3 2 37 
2 2 2 2 4 3 4 2 4 4 2 31 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 36 
5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 49 
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IDENTITAS RESPONDEN 
 

1. Nama     : (boleh tidak di isi) 
2. Jabatan di Organisasi saat ini sebagai  :  
3. Bekerja sejak tahun    : 
4. Jenis kelamin    :       Pria         Wanita   
5. Pendidikan Terakhir   :       S-3                D-3 

 S-2   SMA 
 S-1   Lain-lain 
 

A. Kinerja Manajerial 
(Dikembangkan oleh Mahoney et al, 1963 dalam Mas’ud,2004) 
Untuk pernyataan-pernyataan berikut, Bapak /Ibu dimohon untuk memberikan 
persepsi atas Kinerja manajerial dikantor bapak/Ibu dengan memilih skala yang 
paling sesuai. 
Beri tanda silang (X) pada salah satu angka yang tersedia. Skor jawaban 1 
sampai dengan 5. 
Keterangan: 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Kurang Setuju (KS) 
4 = Setuju (S) 
5 = Sangat Setuju (SS) 

 
I. Perencanaan (Planning) STS TS KS S SS 
1. Menentukan perencanaan yang 

disusun atas dasar tujuan organisasi. 
1 2 3 4 5 

2. Menentukan perencanaan yang 
disusun atas dasar sasaran yang akan 
dicapai organisasi 

1 2 3 4 5 

3. Menyusun perencanaan yang 
didasarkan pada kebijakan, tindakan 
dan jadwal kerja. 

1 2 3 4 5 

4. Menentukan perencanaan dalam 
penyusunan organisasi. 

1 2 3 4 5 

 
II. Pengorganisasian (Organizing) STS TS KS S SS 
5. Melakukan pengaturan atau 

perencanaan pegawai. 
1 2 3 4 5 

6. Melakukan kegiatan pembinaan pada 
pegawai. 

1 2 3 4 5 

7.. Melakukan kegiatan proses 
penerimaan pegawai baru. 

1 2 3 4 5 

8. Melakukan penempatan, promosi dan 
mutasi terhadap pegawai. 

1 2 3 4 5 
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I11. Pengarahan (Actuating) STS TS KS S SS 
9. Mengarahkan tugas sesuai dengan 

tujuan bersama. 
1 2 3 4 5 

10 Memimpin dan mengarahkan 
bawahan sesuai dengan bidang 
pekerjaan. 

1 2 3 4 5 

11. Melatih dan menjelaskan peraturan 
pekerjaan kepada pegawai 

1 2 3 4 5 

 
IV. Pengawasan (Controlling) STS TS KS S SS 
12. Menetapkan standar pelaksanaan 

kerja. 
1 2 3 4 5 

13. Menentukan ukuran-ukuran 
pelaksanaan dengan membandingkan 
standar yang telah ditetapkan 

1 2 3 4 5 

14. Melakukan pengkoreksian apabila 
pelaksanaan menyimpang dari 
standar yang telah ditetapkan. 

1 2 3 4 5 

15. Tukar-menukar informasi dengan 
pegawai. 

1 2 3 4 5 

16. Meningkatkan komunikasi dengan 
pegawai di bagian organisasi yang 
lain. 

1 2 3 4 5 

 
B. Karakteristik Tujuan Anggaran 

(di ambil dari penelitian Susanti, 2007 dengan beberapa perubahan) 
Petunjuk:Mohon Bapak/Ibu menyatakan pendapat atas pertanyaan berikut ini 
dengan memberikan tanda silang diantara nomor 1 sampai dengan 5. 

Keterangan : 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Netral (N) 
4 = Setuju (S) 
5 = Sangat Setuju (SS) 
 

I. Partisipasi Dalam Penganggaran STS TS N S SS 
1. Saya sangat dilibatkan dalam 

penentuan tujuan anggaran 
1 2 3 4 5 

2. Saya hanya sedikit terlibat dalam 
pembuatan tujuan anggaran 

1 2 3 4 5 

3. Penetapan tujuan anggaran berada di 
bawah pengawasan saya 

1 2 3 4 5 

4. Biasanya saya meminta pendapat 
bawahan atau pegawai dalam 
penentuan tujuan anggaran 

1 2 3 4 5 
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II. Kejelasan Tujuan Anggaran STS TS N S SS 

5. Tujuan anggaran saya sangat jelas dan spesifik 1 2 3 4 5 
6. Saya sangat memahami tujuan anggaran mana 

yang paling penting. 
1 2 3 4 5 

 
III. Umpan Balik Anggaran STS TS N S SS 
7. Saya menerima sejumlah umpan besar 

atau umpan balik karena usaha saya 
dalam mencapai tujuan anggaran. 

1 2 3 4 5 

8.. Saya memberikan umpan balik dan 
pedoman terbaik mengenai selisih 
anggaran yang terjadi di instansi 
publik saya. 

1 2 3 4 5 

9. Saya memberitahu mengenai seberapa 
baik kinerja pegawai dalam mencapai 
tujuan anggaran. 

1 2 3 4 5 

 
IV. Evaluasi Anggaran STS TS N S SS 
10. Saya sebagai pengawas telah 

menjelaskan berbagai macam 
anggaran kepada pegawai 

1 2 3 4 5 

11. Selisih anggaran dalam instansi 
publik telah dijelaskan selama 
wawancara evaluasi kinerja kepada 
pegawai. 

1 2 3 4 5 

12. Menetapkan pegawai sebagai 
penanggung jawab atas terjadinya 
selisih anggaran dalam instansi 
publik. 

1 2 3 4 5 

13. Saya merasa puas dengan penjelasan 
pegawai mengenai selisih anggaran 
dalam instansi ini. 

1 2 3 4 5 

14. Saya  telah membicarakan 
peningkatan pelayanan masyarakat 
dalam tujuan anggaran. 

1 2 3 4 5 

15. Menurut saya, besarnya selisih 
anggaran dalam unit  merupakan 
dampak dari menurunnya kinerja 
pegawai 

1 2 3 4 5 

16. Saya memperoleh penjelasan dari 
salah satu pegawai  mengenai 
besarnya jumlah anggaran yang diluar 
kendali. 

1 2 3 4 5 

 
 



107 
 

 
 

V. Tingkat Kesulitan Anggaran. STS TS N S SS 
27. Saya tidak mendapati kesulitan yang 

cukup berarti dalam mencapi tujuan 
anggaran. 

1 2 3 4 5 

18. Tujuan anggaran saya membutuhkan 
banyak usaha untuk mencapainya. 

1 2 3 4 5 

19. Untuk mencapai tujuan anggaran saya 
dibutuhkan keterampilan tinggi dan 
pengetahuan yang luas. 

1 2 3 4 5 

20. Saya membuat karakteristik tujuan 
anggaran dalam instansi publik saya 
sangat ketat. 

1 2 3 4 5 

 
C. Komitmen Organisasi  

(Dikembangkan oleh Mowday et al, 1979 dalam Mas’ud, 2004) 
Beri tanda silang pada salah satu nomor (antara 1 sampai 5) pada masing-
masing pertanyaan berikut untuk menilai komitmen organisasi Bapak/Ibu : 
Keterangan pengisian : 
1= Sangat Tidak Setuju (STS) 
2= Tidak Setuju (TS) 
3= Ragu-ragu (R) 
4= Setuju (S) 
5= Sangat Setuju(SS) 
I. Kesetia

an dan Kebanggaan 
ST
S 

T
S 

N S S
S 

1. Saya 
bersedia menerima semua macam penugasan 
agar dapat tetap bekerja dengan instansi ini 

1 2 3 4 5 

2. Saya 
membanggakan instansi ini kepada teman-
teman saya sebagai suatu instansi yang baik 
untuk bekerja. 

1 2 3 4 5 

3. Saya 
bangga mengatakan kepada orang lain bahwa 
saya bekerja pada instansi ini. 

1 2 3 4 5 

4. Saya 
merasa senang menghabiskan waktu karir saya 
dengan organisasi ini. 

1 2 3 4 5 

 
II. Keterlibatan (Involvement) ST

S 
T
S 

N S S
S 

1. Saya 
berkeinginan untuk memberikan segala upaya 
yang ada untuk membantu instansi ini menjadi 
sukses. 

1 2 3 4 5 
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2. Suatu hal 
yang terpenting yang terjadi pada diri saya 
adalah terlibat dalam pekerjaan saya. 

1 2 3 4 5 

3. Saya 
biasanya datang lebih awal di tempat kerja 
untuk menyelesaikan pekerjaan. 

1 2 3 4 5 

III. Keyakinan, Penerimaan Nilai dan Tujuan 
Organisasi (Identifikasi) 

ST
S 

T
S 

N S S
S 

1. Saya 
menemukan bahwa system nilai (budaya) saya 
sama dengan system nilai (budaya ) instansi. 

1 2 3 4 5 

2. Instansi 
ini memberikan peluang terbaik bagi saya 
dalam meningkatkan kinerja instansi. 

1 2 3 4 5 

3. Kepeduli
an saya terhadap masa depan instansi tempat 
saya bekerja sangat besar. 

1 2 3 4 5 

4. Memutus
kan untuk bekerja dengan instansi ini adalah 
jelas-jelas merupakan hal yang benar. 

1 2 3 4 5 
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Uji Validitas dan uji Reliabilitas 

Correlations 

  KM1 KM2 KM3 KM4 totalKM 

KM1 Pearson Correlation 1 .345* .749** .717** .907**

Sig. (1-tailed)  .031 .000 .000 .000

N 30 30 30 30 30

KM2 Pearson Correlation .345* 1 .074 .455** .565**

Sig. (1-tailed) .031  .350 .006 .001

N 30 30 30 30 30

KM3 Pearson Correlation .749** .074 1 .562** .741**

Sig. (1-tailed) .000 .350  .001 .000

N 30 30 30 30 30

KM4 Pearson Correlation .717** .455** .562** 1 .905**

Sig. (1-tailed) .000 .006 .001  .000

N 30 30 30 30 30

totalKM Pearson Correlation .907** .565** .741** .905** 1

Sig. (1-tailed) .000 .001 .000 .000  

N 30 30 30 30 30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).   
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).   
 

Correlations 

  KTA1 KTA2 KTA3 KTA4 KTA5 totalKTA 

KTA1 Pearson Correlation 1 .692** .577** .584** .217 .809**

Sig. (1-tailed)  .000 .000 .000 .125 .000

N 30 30 30 30 30 30
KTA2 Pearson Correlation .692** 1 .663** .584** .271 .801**

Sig. (1-tailed) .000  .000 .000 .074 .000
N 30 30 30 30 30 30

KTA3 Pearson Correlation .577** .663** 1 .474** .184 .724**

Sig. (1-tailed) .000 .000  .004 .166 .000
N 30 30 30 30 30 30

KTA4 Pearson Correlation .584** .584** .474** 1 .658** .893**

Sig. (1-tailed) .000 .000 .004  .000 .000
N 30 30 30 30 30 30
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KTA5 Pearson Correlation .217 .271 .184 .658** 1 .604**

Sig. (1-tailed) .125 .074 .166 .000  .000
N 30 30 30 30 30 30

totalKTA Pearson Correlation .809** .801** .724** .893** .604** 1
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).    
 

Correlations 

  KO1 KO2 KO3 totalKO 

KO1 Pearson Correlation 1 .307* .409* .747** 

Sig. (1-tailed)  .049 .012 .000 

N 30 30 30 30 

KO2 Pearson Correlation .307* 1 .466** .744** 

Sig. (1-tailed) .049  .005 .000 

N 30 30 30 30 

KO3 Pearson Correlation .409* .466** 1 .824** 

Sig. (1-tailed) .012 .005  .000 

N 30 30 30 30 

totalKO Pearson Correlation .747** .744** .824** 1 

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

N 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).  

  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0
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Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 
 
 
 
Uji Reliabilitas 

a. Variabel Kinerja Manajerial 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.790 .789 4

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KM1 14.83 2.547 30

KM2 13.10 1.626 30

KM3 10.60 1.499 30

KM4 17.17 2.866 30
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 KM1 KM2 KM3 KM4 

KM1 1.000 .345 .749 .717

KM2 .345 1.000 .074 .455

KM3 .749 .074 1.000 .562

KM4 .717 .455 .562 1.000
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

55.70 48.079 6.934 4
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KTA1 13.0667 1.99885 30

KTA2 7.3333 1.15470 30

KTA3 10.8667 1.50249 30

KTA4 24.6333 2.59287 30

KTA5 14.4667 1.35782 30

 
 

Correlations 

  KO1 KO2 KO3 totalKO 

KO1 Pearson Correlation 1 .307* .409* .747** 

Sig. (1-tailed)  .049 .012 .000 

N 30 30 30 30 

KO2 Pearson Correlation .307* 1 .466** .744** 

Sig. (1-tailed) .049  .005 .000 

N 30 30 30 30 

KO3 Pearson Correlation .409* .466** 1 .824** 

Sig. (1-tailed) .012 .005  .000 

N 30 30 30 30 

totalKO Pearson Correlation .747** .744** .824** 1 

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

N 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).  



113 
 

 
 

Correlations 

  KO1 KO2 KO3 totalKO 

KO1 Pearson Correlation 1 .307* .409* .747** 

Sig. (1-tailed)  .049 .012 .000 

N 30 30 30 30 

KO2 Pearson Correlation .307* 1 .466** .744** 

Sig. (1-tailed) .049  .005 .000 

N 30 30 30 30 

KO3 Pearson Correlation .409* .466** 1 .824** 

Sig. (1-tailed) .012 .005  .000 

N 30 30 30 30 

totalKO Pearson Correlation .747** .744** .824** 1 

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

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).  

 
 

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 

KM1 40.87 22.533 .788 .706 .628

KM2 42.60 37.972 .372 .295 .830

KM3 45.10 34.921 .616 .611 .755

KM4 38.53 20.326 .756 .575 .660
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b. Variabel Karakteristik Tujuan Anggaran 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

.809 .828 5
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

70.3667 45.757 6.76443 5
 

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 

KTA1 57.3000 27.872 .658 .562 .752
KTA2 63.0333 34.585 .724 .608 .762
KTA3 59.5000 33.293 .589 .473 .777
KTA4 45.7333 21.168 .749 .666 .739
KTA5 55.9000 36.507 .451 .479 .811

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 KTA1 KTA2 KTA3 KTA4 KTA5 

KTA1 1.000 .692 .577 .584 .217

KTA2 .692 1.000 .663 .584 .271

KTA3 .577 .663 1.000 .474 .184

KTA4 .584 .584 .474 1.000 .658

KTA5 .217 .271 .184 .658 1.000
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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c. Variabel Komitmen Organisasi 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.661 .661 3

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KO1 15.9667 1.49674 30

KO2 12.0333 1.35146 30

KO3 15.1000 1.58332 30

 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 KO1 KO2 KO3 

KO1 1.000 .307 .409

KO2 .307 1.000 .466

KO3 .409 .466 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 

KO1 27.1333 6.326 .423 .185 .630

KO2 31.0667 6.685 .463 .233 .580

KO3 28.0000 5.310 .539 .295 .468

 

 

 
 



116 
 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

43.1000 11.748 3.42758 3

 
 

Correlations 

  KO1 KO2 KO3 totalKO 

KO1 Pearson Correlation 1 .307* .409* .747** 

Sig. (1-tailed)  .049 .012 .000 

N 30 30 30 30 

KO2 Pearson Correlation .307* 1 .466** .744** 

Sig. (1-tailed) .049  .005 .000 

N 30 30 30 30 

KO3 Pearson Correlation .409* .466** 1 .824** 

Sig. (1-tailed) .012 .005  .000 

N 30 30 30 30 

totalKO Pearson Correlation .747** .744** .824** 1 

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

N 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).  
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Analisis Regresi 
a. Analisis regresi linier sederhana 

Uji t (regresi sederhana) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30.708 10.068  3.050 .004

X1 .400 .143 .405 2.800 .008

a. Dependent Variable: Y  
 
 

   

b. Analisis Moderating Regretion Analysis (MRA) 

dengan n = 42 k = 1 diperoleh ttabel = 2,021 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 54.638 1.802  30.327 .000

Zscore(X1) 3.926 1.285 .437 3.056 .004

Zscore(X2) 2.950 1.211 .329 2.437 .020

Ijnteraksi 4.656 1.624 .391 2.867 .007

a. Dependent Variable: Y     
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Uji t parsial 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant

) 
54.638 1.802

 
30.327 .000

   

Zscore(X

1) 
3.926 1.285 .437 3.056 .004 .405 .444 .389

Zscore(X

2) 
2.950 1.211 .329 2.437 .020 .416 .368 .310

Ijnteraksi 4.656 1.624 .391 2.867 .007 .185 .422 .364

a. Dependent Variable: Y        
 
19.71% 
13.54% 
17.81% 

 
Uji koefisien determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .621a .386 .338 7.30815

a. Predictors: (Constant), Ijnteraksi, Zscore(X2), Zscore(X1) 

 
Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 X1a . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Y  
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Uji Asumsi Klasik 
a. Uji normalitas dengan P-

plot

 

Uji normalitas dengan kolmogorof smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 42

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 7.03569900

Most Extreme Differences Absolute .164

Positive .092

Negative -.164

Kolmogorov-Smirnov Z 1.066

Asymp. Sig. (2-tailed) .206
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b. Uji multikolinearitas 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 54.638 1.802  30.327 .000   

Zscore(X1) 3.926 1.285 .437 3.056 .004 .790 1.267

Zscore(X2) 2.950 1.211 .329 2.437 .020 .889 1.125

Ijnteraksi 4.656 1.624 .391 2.867 .007 .868 1.152

a. Dependent Variable: Y       

 
 

c. Uji heterokesdasitas dengan scatter plot 

 
 
 
 
 
 



121 
 

 
 

Uji heterokesdasitas dengan glejser 
 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.080 1.149  4.421 .000

Zscore(X1) .200 .819 .045 .245 .808

Zscore(X2) -.172 .772 -.038 -.223 .825

Ijnteraksi .310 1.036 .052 .299 .766

a. Dependent Variable: Abs_res    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


