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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh 
partsipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial 
dengan kepuasan kerja, informasi kerja yang relevan dan motivasi 
kerja sebagai variabel moderating.  

Pengumpulan data penelitian ini memakai metode survey 
dengan menggunakan kusioner. Dari sampel sebanyak 60 kuesioner 
yang diberikan kepada kepala bagian dan kepala seksi pada 2 
rumah sakit swasta dan negeri di wilayah kota Tanjung Pinang 
yang terdaftar di Departemen Kesehatan RI, sebanyak 58 kuesioner 
yang kembali kemudian dianalisis dengan teknik regresi linier 
sederhana dan  regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa parstisipasi 
penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial mempunyai hubungan 
positif dan signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dan variabel 
moderating kepuasan kerja berpengaruh pada kinerja manajerial. 
Kemudian interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dan 
variabel moderating informasi kerja yang relevan berpengaruh 
pada kinerja manajerial. Begitu juga dengan hasil penelitian 
mengenai interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dan 
variabel moderating motivasi kerja berpengaruh pada kinerja 
manajerial. 

 
Kata kunci : Partisipasi penyusunan anggaran, kinerja 

manajerial, kepuasan kerja, informasi kerja yang relevan 
dan motivasi kerja. 

 
PENDAHULUAN 
 

Untuk bisa maju dan berkembang suatu rumah sakit harus 
bekerja secara efektif dan efisien, karena keefisienan dan 
keefektivan menjadi sumber masalah pada zaman sekarang ini.Inti 
dari keberhasilan maupun kebangkrutan suatu rumah sakit adalah 
persaingan. Diperlukannya langkah – langkah atau strategi yang 
tepat untuk mengatasi persaingan yang semakin ketat. Menurut 
penelitian Siahaan dalam Kurniawan (2012), untuk bertahan hidup, 
rumah sakit harus memikirkan ulang strategi mereka. Ini 
disebabkan rumah sakit akhir-akhir ini mengalami persaingan yang 
semakin ketat.  
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Agar bisa berkembang dan bersaing rumah sakit harus 
menjadi suatu organisasi yang multi produk dengan membutuhkan 
penanganan konsep manajemen yang tepat. Hampir semua organisasi 
rumah sakit memiliki anggaran tahunan dengan cara menyusun 
standar anggaran untuk tahun mendatang. Anggaran adalah elemen 
yang berfungsi untuk menangani perencanaan organisasi,  dimana 
anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah 
target yang akan dicapai oleh para kepala sumah sakit dalam 
melaksanakan berbagai kegiatan tertentu di masa yang akan 
datang.  

Penyusunan anggaran ini bisa dilakukan melalui pendekatan 
top-down dan bottom-up. Pada pendekatan top-down, pendekatan ini 
mengambil sedikit tempat negosiasi antara kabag junior dengan 
kabag senior. Sedangkan pada bottom-up, pendekatan anggaran 
dikembangkan pertama oleh kabag department atau program. 
Anggaran department disampaikan kebagian keuangan untuk ulasan 
dan penyusunan ke dalam anggaran keuangan organisasi, yang harus 
di setujui oleh direktur. 

Jika penyusunan anggaran hanya berdasarkan keinginan 
atasan tidak disertai dengan partisipasi bawahan maka bisa 
menimbulkan kesulitan bagi bawahan untuk memenuhinya. Sebaliknya 
jika penyusunan anggaran hanya disusun berdasarkan kehendak 
bawahan saja juga akan menimbulkan rendahnya motivasi dari 
bawahan untuk mencapai target-target yang dioptimalkan. 

Partisipasi penyusunan anggaran yaitu suatu proses 
kerjasama dalam pembuatan keputusan yang melibatkan dua kelompok 
atau lebih yang berpengaruh pada pembuatan keputusan di masa 
yang akan datang. Di sini, partisipasi merupakan salah satu 
unsur yang sangat penting yang menekankan pada proses kerjasama 
dari berbagai pihak, baik bawahan maupun manajer level atas 
(unggu dan Bawono dalam Kurniawan, 2012).  

Informasi kerja yang relevan merupakan informasi yang 
membantu kepala untuk memilih  tindakan yang terbaik melalui 
upaya yang diinformasikan secara lebih baik misalnya kondisi 
keuangan organisasi. Dalam hal ini Informasi kerja yang relevan 
berguna untuk membantu memberikan informasi pengetahuan yang 
lebih baik bagi kepala mengenai tindakan yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan.  

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan 
pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana 
tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya 
organisasi. Pengaruh anggaran hampir pada semua orang di 
organisasi, dan reaksi perorangan ke proses anggaran dapat 
memiliki pengaruh yang dipertimbangkan pada satu keseluruhan 
efektivitas organisasi.  

Ada begitu banyak Rumah Sakit yang terletak di Provinsi 
Kepri, namun peneliti hanya meneliti Rumah Sakit yang ada di 
Kota Tanjung Pinang. Hal ini disebabkan karena kota 
TanjungPinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau. Rumah 
Sakit Angkatan Laut (RSAL), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan 
Rumah Sakit Daerah Umum Provinsi (RSUD Provinsi) merupakan rumah 
sakit yang terletak di TanjungPinang. Rumah Sakit tersebut 
memiliki tipe nya masing-masing yaitu RSAL dengan tipe C, RSUD 
dengan tipe C, dan RSUD Provinsi Kepri dengan Tipe B. Dengan 
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didukung oleh bangunan yang bagus, fasilitas yang lengkap, dan 
pelayanan yang memuaskan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu 
dianalisa lebih jauh mengenai penyusunan anggarannya. Hal ini 
menjadikan ke tiga Rumah Sakit ini sebagai alasan peneliti 
tertarik melakukan penelitian ini. Karena keterbatasan akses 
informasi maka peneliti hanya dapat meneliti 2 rumash sakit saja 
yaitu RSAL dan RSUD Provinsi Kepri. Namun 2 Rumah Sakit tersebut 
sudah bisa memadai untuk peneliti melakukan analisis penelitian. 

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari 
penelitian sebelumnya oleh Shodiq Kurniawan (2012). Penelitian 
tersebut menggunakan kepuasan kerja, job relevan information 
serta motivasi kerja sebagai variable moderating dan komitmen 
organisasi sebagai variabel intervening terhadap hubungan antara 
partisipasi penyusunan aggaran terhadap kinerja manajerial dan 
melakukan penelitianpa dirumah sakit swasta di kota Yogyakarta. 
Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada 3 rumah sakit di 
kota Tanjung Pinang yaitu Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL), 
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi (RSUD Provinsi), dan Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD). 

 
TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
a.Teori Kontijensi 
 

Dasar dari pendekatan kontijensi adalah tidak adanya 
jawaban terbaik yang berlaku terhadap semua masalah yang 
muncul. Teori kontijensi menyatakan bahwa tidak ada 
rancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen yang 
dapat diterapkan secara efektif untuk semua kondisi 
organisasi, namun sebuah sistem pengendalian tertentu hanya 
efektif untuk situasi atau organisasi (perusahaan) 
tertentu. Menurut Suartana (2010), menyatakan bahwa suatu 
strategi umum bisa digunakan untuk semua organisasi 
tidaklah ada. Saat ini, perumusan kontijensi telah 
mempertimbangkan pengaruh dari teknologi, struktur 
organisasi dan teori serta lingkungan dalam upaya untuk 
menjelaskan bagaimana sistem akuntansi berbeda dalam 
berbagai situasi. Sistem yang dirancang dan dipakai oleh 
perusahaan tertentu belum tentu dipakai oleh perusahaan 
lainnya. Perbedaan kondisi dan lingkungan yang menyebabkan 
suatu sistem perusahaan berbeda. Perbedaan inilah yang 
dicatat dalam sebuah teori kontijensi.  
b.Konsep dan Tujuan Penyusunan Anggaran 
 Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara 
sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang 
dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka 
waktu (periode) tertentu yang akan datang (Bagus, 2010). 
Sedangkan Halim dkk (2009) menegaskan Anggaran merupakan rencana 
yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk 
periode satu tahun. 
Konsep anggaran yang dikemukakan tersebut memiliki makna yang 
luas dan tidak terbatas di ruang lingkup organisasi tertentu. 
Namun menurut Ikhsan (2008) anggaran adalah alat manajerial yang 
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memastikan pencapaian target organisasional dan memberikan 
pedoman yang rinci untuk operasi harian. 
c. Kinerja Manajerial 
 Kinerja manajerial dalam penelitian ini adalah seberapa 
efektif dan efisien individu  telah bekerja untuk mencapai 
tujuan organisasi, kegiatan manajerial yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah perencanaan, investigasi, 
pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff, 
negosiasi dan perwakilan atau representasi Mahoney et.al.,(1963) 
dalam kurniawan (2012). Untuk mencegah dampak fungsional atau 
disfungsionalnya, sikap dan perilaku anggota organisasi dalam 
penyusunan anggaran, perlu melibatkan manajemen pada level yang 
lebih rendah sehingga anggaran partisipatif dapat dinilai 
sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja 
setiap anggota organisasi ( Bambang Sardjito dan Osmad Muthaher, 
2007). 
d. Kepuasan Kerja 
 Kepuasan kerja adalah bentuk perilaku positif yang 
mencerminkan respon terhadap pengaruh situasi kerja atau 
pengalaman kerja. Kepuasan kerja di sini merupakan hal yang 
bersifat individual. Masing-masing individu organisasi pasti 
memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem 
dan nilai pada semua organisasi, kepuasan kerja selalu 
mendapatkan tempat yang sangat penting bagi perilaku organisasi. 
Tiffin dalam kurniawan (2012) mengemukakan bahwa kepuasan kerja 
berhubungan dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaan itu 
sendiri, situasi kerja, kerjasama antara pimpinan dan sesama 
pimpinan dan sesama karyawan. 
e. Informasi Kerja Yang Relevan 

Informasi kerja yang relevan merupakan suatu alat tolak 
ukur bagi manajer dalam penyusunan anggaran. Informasi kerja 
yang relevan adalah informasi yang memfasilitasi pembuatan 
keputusan yang berhubungan dengan tugas. Merchant (1981), Chow 
et al. (1988), Nouri dan Parker (1998) serta Omposunggu dan 
Bawono (2006) dalam Yogi Adrianto (2008) menyatakan bahwa 
apabila bawahan atau pelaksana anggaran ikut berpartisipasi 
dalam penyusunan anggaran maka menghasilkan pengungkapan 
informasi privat yang mereka miliki. Omposunggu dan Bawono 
(2006) dalam Yogi Adrianto (2008) menambahkan bahwa informasi 
kerja yang relevan dapat membantu bawahan atau pelaksana 
anggaran dalam meningkatkan pilihan tindakannya melalui 
informasi usaha yang berhasil dengan baik. 
f. Motivasi Kerja 

Menurut Hasibuan (2008), motivasi kerja adalah pemberian 
daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang, agar mau 
bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala 
daya upayanya untuk mencapai tujuan. Motivasi kerja merupakan 
suatu modal dalam menggerakkan dan mengarahkan para karyawan 
atau pekerja agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing 
dalam mencapai sasaran dengan penuh kesadaran, kegairahan dan 
bertanggung jawab (Hasibuan, 2008). 
g. Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial 

Anggaran yang telah disusun bisa menjadi tolak ukur 
terhadap mana kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai 
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suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. 
Fungsi anggaran seperti penetapan suatu tujuan, pengendalian, 
dan mekanisme evaluasi kerja dapat memicu berbagai konsekuensi 
disfungsional, seperti rasa tidak percaya, konflik internal, dan 
efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Namun menurut Bagus 
(2010) masalah yang  berkaitan dengan proses penyusunan anggaran 
sebaiknya tidak mengimplikasikan bahwa proses tersebut sebaiknya 
ditinggalkan, tetapi menjadi pertimbangan yang hati-hati 
dibutuhkan guna memperoleh dampak yang di inginkan. 

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan 
bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana  keputusan 
tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang 
mebuatnya. Hal ini dipertegas oleh Halim dkk (2009) yang mana 
proses penyusunan anggaran bisa dari atas ke bawah bisa juga 
sebaliknya. Dari atas kebawah, pimpinan puncak membuat anggaran 
untuk bagian yang dibawahnya, sedangkan dari bawah ke atas, 
bawahan berpatisipasi dalam penyusunan anggaran. 

Disini partisipasi anggaran yang disusun tidak hanya 
ditentukan oleh atasan saja, melainkan juga ada keterlibatan 
dari bawahan, karena para pekerja maupun manajer tingkat bawah 
merupakan bagian organisasi yang memiliki hak suara untuk 
memilih tindakan secara benar dalam proses manajemen. 

Jika para manajer tidak memberikan wewenang kepada 
bawahannya untuk menetapkan dan menentukan isi angggaran maka 
partisipasi akan menjadi lemah terhadap penyusunan anggaran. Hal 
ini dapat menimbulkan konsekuensi dysfunctional behavior, 
sebagai contoh adanya partisipasi semu (pseudo participation), 
yakni tampak berpartisipasi, tetapi faktanya tidak. Artinya para 
manajer tingkat bawah ikut berpartisipasi, tetapi tidak diberi 
wewenang atau pendapat untuk menentukan dan menetapkan isi 
anggaran. Padahal para manajer bawah memiliki informasi yang 
lebih baik dibandingkan manajer atas. Pada sebagian besar 
organisasi, para manajer di tingkat menengah kebawah lebih 
banyak memiliki informasi yang akurat dibandingkan dengan 
atasannya.  
h. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja 
Manajerial melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Moderating 

Keterlibatan seseorang dalam proses ini tentunya tidak 
terlepas dari aspek perilaku, diantaranya rasa cemburu, serta 
rasa kepuasan dari masing-masing individu sebagai akibat dari 
adanya kenaikan atau disetujuinya usulan yang ditawarkan. 
Kepuasan kerja disini merupakan hal yang bersifat individual. 
Setiap orang pasti mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda 
tergantung dengan nilai yang dianutinya pada semua organisasi. 
Namun faktanya, keterlibatan seseorang selalu dihadapkan pada 
berbagai masalah di tempat kerja, seperti perbedaan opini dengan 
atasan, frustasi, dan rasa kejengkelan terhadap perilaku rekan 
sekerja yang menciptakan suatu kondisi kerja negatif dalam 
organisasi. Disinilah pentingnya individu dalam mengalami 
kepuasan kerja. Untuk itu pekerja yang merasa dipuaskan pada 
pekerjaannya, akan merasa termotivasi untuk memperbaiki kondisi 
kerjanya dan memberi respon yang membangun.  

Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional 
terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang sehingga 
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kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Seseorang dapat 
relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas 
dengan satu atau lebih aspek lainnya.  
i. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja 
Manajerial melalui Informasi Kerja Yang Relevan sebagai Variabel 
Moderating 

Informasi kerja yang relevan meningkatkan kinerja melalui 
pemberian perkiraan yang lebih akurat mengenai lingkungan 
sehingga dapat dipilih rangkaian tindakan efektif yang terbaik. 
Atasan menerima informasi yang belum diketahui sebelumnya dan 
meningkatkan akurasi pemahaman terhadap bawahan sehingga semakin 
mengurangi informasi asimetris dalam hubungan atasan dan 
bawahan, dalam hal ini kepala bagian dengan kepala sub bagian. 
Bila bawahan diberi kesempatan untuk memberikan masukan berupa 
informasi yang dimilikinya kepada atasan maka atasan akan 
memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan yang 
relevan dengan tugas (Omposunggu, 2006 dalam Kurniawan 2012). 
Peneliti melihat bila partisipasi anggaran meningkat maka 
informasi kerja yang relevan juga akan turut meningkat. 

Omposunggu (2006) dalam Kurniawan (2012) menambahkan bahwa 
informasi kerja yang relevan membantu bawahan dalam meningkatkan 
pilihan tindakannya melalui informasi usaha yang berhasil dengan 
baik. Kondisi ini memberikan pemahaman yang lebih baik pada 
bawahan mengenai alternatif keputusan dan tindakan yang perlu 
dilakukan dalam mencapai tujuan.  

Disimpulkan bahwa partisipasi dalam penyusunan tujuan 
mengarahkan pada pendiskusian tugas dengan orang yang lebih ahli 
(dalam hal ini salah satunya atasan atau pemegang kuasa 
anggaran). Namun, ketika tugasnya sederhana, pendekatan yang 
lebih efektif menjadi sangat jelas sehingga diskusi dengan 
atasan menjadi tidak terlalu penting karena bawahan atau 
pelaksana anggaran dapat memutuskannya sendiri. 
j. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja 
Manajerial melalui Motivasi Kerja sebagai Variabel Moderating 

Seperti telah diuraikan, proses akhir dari pengendalian 
manajemen adalah penetapan jumlah anggaran kepada manajer dan 
karyawan. Pemberian penghargaan merupakan salah satu cara untuk 
memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 
Dengan kata lain penghargaan merupakan salah satu motivator dan 
postive reward kepada manajer dan karyawan. Motivasi kerja 
merupakan derajat sampai dimana seorang individu ingin dan 
berusaha untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan dengan 
baik dan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi 
ke arah tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan 
upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Dikaitkan 
dengan anggaran adalah penyusunan anggaran disini berfungsi 
sebagai motivator dan menghasilkan prestasi kerja yang baik 
serta sebaliknya (Ikhsan dan Ishak, 2008). 

Kinerja merupakan ketepatan dan kemampuan dalam bekerja 
atau konstribusi yang diberikan anggota organisasi terhadap 
pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan perorangan terhadap 
kinerja seseorang (pekerja), itu lebih bersifat situasional, 
bergantung pada kondisi internal (kepribadian dan emosi) dan 
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faktor eksternal yang melingkupi individu organisasi dalam 
melakukan pekerjaan. 
k. Hipotesis 
H1 : Diduga partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial. 
H2 : Diduga Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial ketika kepuasan kerja tinggi. 
H3 : Diduga Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial ketika informasi kerja yang 
relevan tinggi. 

H4 : Diduga Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif 
terhadap kinerja manajerial ketika motivasi kerja tinggi 

 
METODE PENELITIAN 
 
a.Objek Penelitian dan Populasi  
 

Penelitian ini dilakukan dengan objek penelitian 3 Rumah 
Sakit di Tanjung Pinang yaitu Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL), 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Rumah Sakit Umum Provinsi 
(RSUP). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data yang 
terkait dengan penyusunan anggaran dengan populasi meliputi 
direktur, kepala bagian, dan staff Rumah Sakit. 
b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi. Pemilihan sampel dalam penelitian ini 
didasarkan padakriteria-kriteria tertentu. Kriteria pemilihan 
sampel dalam penelitian ini adalah mulai dari manajer atau 
kepala bagian setingkat manajer, dan staff rumah sakit yang 
terlibat dalam anggaran serta telah menduduki masa kerja minimal 
2 tahun dalam jabatan yang sedang diembannya. 
c. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
metode survey. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer yaitu dengan kuesioner. Kuesioner yang 
digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari Shodiq Kurniawan 
(2012) dengan modifikasi. Pembagian kuesioner dilakukan dengan 
bantuan salah satu bagian personalia untuk mengkoordinir 
pembagian kuesioner di Rumah Sakit Angkatan Laut dan Rumah Sakit 
Umum Daerah Provinsi Kepri. 
d.Pengukuran Variabel Penelitian 

Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala 
likert pada jawaban kuesioner dengan 5 skala nilai, yaitu untuk 
partisipasi penyusunan anggaran (5 butir pertanyaan) Sangat 
Banyak dengan nilai 1, Banyak dengan nilai 2, Separuh dengan 
nilai 3, Sedikit dengan nilai 4, dan Sangat sedikit dengan nilai 
5, untuk informasi kerja yang relevan (10 butir pertanyaan) 
Tersedia sepenuhnya dengan nilai 1, Tersedia sebagian besar 
dengan nilai 2, Separuh dengan nilai 3, Tersedia sebagian kecil 
dengan nilai 4, dan Tidak tersedia dengan nilai 5, untuk kinerja 
manajerial (10 butir pertanyaan) Sangat tinggi dengan nilai 1, 
Tinggi dengan nilai 2, Sedang dengan nilai 3, Rendah dengan 
nilai 4, dan Sangat rendah dengan nilai 5, untuk kepuasan kerja 
dan motivasi kerja (masing-masing 10 pertanyaan) Sangat setuju 
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dengan nilai 1, Setuju dengan nilai 2, Netral dengan nilai 3, 
Tidak setuju dengan nilai 4, dan Sangat tidak setuju dengan 
nilai 5.  
e. Uji Kualitas Data dan Asumsi Klasik 

Pengujian kualitas data digunakan untuk mengetahui sejauh 
mana kualitas/keabsahan data tersebut digunakan dalam 
penelitian. Pengujian kualitas data menggunakan dua buah alat 
uji yaitu uji validitas dan reabilitas. 
f. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk 
memberikan gambaran/deskripsi mengenai variabel-variabel 
penelitian yang berasal dari jawaban responden. Analisis 
statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai minimum, 
nilai maksimum, mean serta standar deviasi. 
g. Analisis Data 

Dalam menganalisis data digunakan statistik inferens 
(statistik induktif). Untuk mengetahui tingkat signifikansi 
korelasi antara variabel independen (X) dan variabel dependen 
(Y), maka diperlukan model statistik untuk menguji   hipotesis 
yang ditetapkan.   
h. Model Regresi Linier Sederhana dan berganda. 

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh satu 
variabel independen terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 
2007). 
i. Transformasi Data Ordinal Menjadi Data Interval 
  Pemilihan analisis model regresi linear berganda ini hanya 
lazim digunakan bila skala pengukuran yang dilakukan dengan 
menggunakan skala pengukuran interval, sedangkan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 
dengan skala pengukuran ordinal. Dengan demikian, cara yang 
harus dilakukan adalah dengan cara menaikkan tingkat pengukuran 
skalanya dari ordinal menjadi skala interval. 
j.Uji t (Pengujian Parsial) 

Uji signifikansi t digunakan untuk mengetahui tingkat 
signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen 
teerhadap variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh tersebut 
signifikan atau tidak, dapat dilihat dari besarnya hasil 
signifikansi atas probabilitas value (p-value) dibandingkan 
dengan taraf signifikansi 0,05 (  = 5%). 
k.Uji F (Simultan)  

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 
independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh 
terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 
menggunakan tingkat signifikansi 5%. 

 
PEMBAHASAN 
 
a.Gambaran Umum Responden 

Terdapat 58 jabatan struktural yang terlibat dalam 
penyusunan anggaran. Tetapi ada sebanyak 4 jabatan dengan masa 
jabatannya kurang dari 2 tahun. Sehingga terdapat 54 responden 
yang layak digunakan sebagai sampel penelitian. 
b.Jenis Kelamin Responden 
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Dari data yang diperoleh bahwa responden laki-laki 
berjumlah 19 orang atau sebesar 35,19 % dan perempuan berjumlah 
35 atau 64,81%. 
c.Umur Responden 

Dari data yang diperoleh bahwa sebanyak 24 responden atau 
25,93% responden dari 54 sampel penelitian ini berusia 25 – 35 
tahun, dan 40 responden atau 74,07% dari 54 sampel penelitian 
yang berusia  > 35  tahun. 
d.Jabatan Responden 

Dari data di atas, dapat disimpulkan responden yang 
mempunyai jabatan sebagai kepala bidang dan komite adalah 14 
responden atau 25,93% dari 54 responden dan responden yang 
mempunyai jabatan sebagai kepala seksi adalah sebesar 40 
responden atau 74,07% dari 54 responden.  
e.Masa Kerja Responden 

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa responden 
dengan masa kerja dalam jabatan yang sedang diemban 2 sampai 
dengan 5 tahun adalah sebesar 4 responden atau 7,41% dari 54 
responden, sedangkan responden yang mempunyai masa kerja dalam 
jabatan yang sedang diemban di atas 5 tahun adalah 50 responden 
atau 92,59% dari 54 responden dan tidak ada responden yang 
mempunyai masa kerja di bawah 2 tahun. 
f. Strata Pendidikan Responden 

Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 
responden dengan strata pendidikannya setingkat SMEA adalah 
sebesar 2 responden atau 3,45% dari 54 responden, sedangkan 
responden yang strata pendidikannya setingkat DIII adalah 
sebesar 14 responden atau 24,14% dari 54 responden, kemudian 
responden yang strata pendidikannya setingkat S1 adalah sebesar 
36 responden atau 62,07% dari 54 responden, dan responden yang 
strata pendidikannya setingkat S2 adalah sebesar 6 responden 
atau 10,34% dari 54 responden. 
g.Uji Kualitas Data 
Uji Validitas 

Dari hasil analisis uji validitas, dapat disimpulkan bahwa 
seluruh pertayaan penelitian ini adalah valid dan dapat 
digunakan untuk analisis selanjutnya karena nilai rhitung masing-
masing variabel lebih besar dari rtabel. 

Uji Reliabilitas 
Dari hasil analisis uji reliabilitas, dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel dari penelitian ini adalah reliabel karena 
nilai cronbach alpha masing-masing variabel lebih besar dari 
0,6. 
h.Uji Asumsi Klasik 
Uji Heterokedastisitas 

Berdasarkan gambar menunjukkan bahwa titik-titik tersebar 
secara acak baik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dari 
hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini. 
Uji Normalitas 

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa data 
regresi terdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih 
besar dari 0,05 sehingga model regresi tersebut dapat digunakan 
untuk analisis selanjutnya. 



10 
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 

Uji Multikolinieritas 
Dari hasil uji multikolinieritas di atas, dihasilkan nilai 

tolerance masing-masing variabel lebih dari 0,1 sedangkan nilai 
VIF-nya kurang dari 10. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi 
ini. 
i. Analisis Statistik Deskriptif 
Partisipasi penyusunan anggaran 

Variabel partisipasi penyusunan anggaran diukur dengan 
menggunakan instrumen yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan 
skala penilaian 1-5. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.12, dari 
54 responden dihasilkan rentang aktual (nilai minimum – nilai 
maksimum) 5,00 – 20,78 artinya dari rata-rata jawaban responden, 
tingkat yang paling rendah (nilai minimum) adalah 5,00 dan nilai 
tertinggi (nilai maksimum) adalah 20,78. Rata-rata aktual (mean) 
partisipasi penyusunan anggaran untuk seluruh responden adalah 
12,01733, sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 3,00. 
Kinerja Manajerial 

Variabel kinerja manajerial diukur dengan menggunakan 
instrumen yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala penilaian 
1-5. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.12, dari 54 responden 
dihasilkan rentang aktual (nilai minimum – nilai maksimum) 
10,000 – 43,534 artinya dari rata-rata jawaban responden, 
tingkat yang paling rendah (nilai minimum) adalah 10,000 dan 
nilai tertinggi (nilai maksimum) adalah 43,534. Rata-rata aktual 
(mean) kinerja manajerial untuk seluruh responden adalah 
24,53506, sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 3,00. 
Kepuasan Kerja 

Variabel kepuasan kerja diukur dengan menggunakan 
instrumen yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala penilaian 
1-5. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.12, dari 54 responden 
dihasilkan rentang aktual (nilai minimum – nilai maksimum) 
10,000 – 39,706 artinya dari rata-rata jawaban responden, 
tingkat yang paling rendah (nilai minimum) adalah 10,000 dan 
nilai tertinggi (nilai maksimum) adalah 39,706. Rata-rata aktual 
(mean) kepuasan kerja untuk seluruh responden adalah 23,84859, 
sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 3,00. 
Informasi Kerja Yang Relevan 
Variabel Informasi kerja yang relevan diukur dengan menggunakan 
instrumen yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala penilaian 
1-5. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.12, dari 54 responden 
dihasilkan rentang aktual (nilai minimum – nilai maksimum) 
12,723 – 39,105 artinya dari rata-rata jawaban responden, 
tingkat yang paling rendah (nilai minimum) adalah 12,723 dan 
nilai tertinggi (nilai maksimum) adalah 29,105. Rata-rata aktual 
(mean) informasi kerja yang relevan untuk seluruh responden 
adalah 24,48707, sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 3,00. 
Motivasi Kerja 

Variabel motivasi kerja diukur dengan menggunakan 
instrumen yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala penilaian 
1-5. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.12, dari 54 responden 
dihasilkan rentang aktual (nilai minimum – nilai maksimum) 
12,143 – 34,679 artinya dari rata-rata jawaban responden, 
tingkat yang paling rendah (nilai minimum) adalah 12,143 dan 
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nilai tertinggi (nilai maksimum) adalah 34,679. Rata-rata aktual 
(mean) motivasi kerja untuk seluruh responden adalah 23,49000, 
sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 3,00. 
j.Model Regresi Linier Sederhana 

Koefisien regresi pada variabel partisipasi penyusunan 
anggaran sebesar 1,746, hal tersebut menunjukkan bahwa 
partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap 
kinerja manajerial. Berarti peran kabag/kasi pada partisipasi 
penyusunan anggaran meningkatkan kinerja manajerial dari masing 
– masing kepala bagian tersebut. 
k.Model Regresi Linier Berganda 

Pada hasil data output diatas nilai koefisien regresi pada 
partisipasi penyusunan anggaran 0,194, berarti terjadi 
peningkatan partsipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial sebesar 0,194. Sedangkan nilai koefisien regresi pada 
kepuasan kerja -0,501, itu berarti terjadi penurunan kepuasan 
kerja terhadap kinerja manajerial sebesar -0,501. Namun dengan 
adanya interaksi dari partisipasi penyusunan anggaran terhadap 
kepuasan kerja maka menimbulkan peningkatan sebesar 0,057 
terhadap kinerja manajerial. 

Pada hasil data output diatas nilai koefisien regresi pada 
partisipasi penyusunan anggaran 0,675, berarti terjadi 
peningkatan partsipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial sebesar 0,675. Sedangkan nilai koefisien regresi pada 
informasi kerja yang relevan -0,643, itu berarti terjadi 
penurunan kepuasan kerja terhadap kinerja manajerial sebesar -
0,643. Namun dengan adanya interaksi dari partisipasi penyusunan 
anggaran terhadap informasi kerja yang relevan maka menimbulkan 
peningkatan sebesar 0,047 terhadap kinerja manajerial. 

Pada hasil data output diatas nilai koefisien regresi pada 
partisipasi penyusunan anggaran 0,077, berarti terjadi 
peningkatan partsipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial sebesar 0,077. Sedangkan nilai koefisien regresi pada 
motivasi kerja -0,418, itu berarti terjadi penurunan motivasi 
kerja terhadap kinerja manajerial sebesar -0,418. Namun dengan 
adanya interaksi dari partisipasi penyusunan anggaran terhadap 
motivasi kerja maka menimbulkan peningkatan sebesar 0,058 
terhadap kinerja manajerial. 
L.Uji T 

Hasil uji t pada model penelitian pertama dapat dilihat 
pada tabel 4.13. Berdasarkan hasil output pada tabel tersebut 
dihasilkan nilai p-value partisipasi penyusunan anggaran sebesar 
0,000. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai p-value < 
0,05. Artinya bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang 
signifikan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial. 

Hasil uji t pada model penelitian keempat dapat dilihat 
pada tabel 4.14. Berdasarkan hasil output pada tabel tersebut 
dihasilkan nilai p-value interaksi antara partisipasi penyusunan 
anggaran dengan kepuasan kerja sebesar 0,017. Hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa nilai p-value < 0,05, maka dapat 
disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan variabel moderating 
hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial. 
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Hasil uji t pada model penelitian kelima dapat dilihat 
pada tabel 4.15. Berdasarkan hasil output pada tabel tersebut 
dihasilkan nilai p-value interaksi antara partisipasi penyusunan 
anggaran dengan informasi kerja yang relevan sebesar 0,020. 
Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai p-value < 0,05, 
maka dapat disimpulkan bahwa informasi kerja yang relevan 
merupakan variabel moderating hubungan partisipasi penyusunan 
anggaran terhadap kinerja manajerial. 

Hasil uji t pada model penelitian keenam dapat dilihat 
pada tabel 4.16. Berdasarkan hasil output pada tabel tersebut 
dihasilkan nilai p-value interaksi antara partisipasi penyusunan 
anggaran dengan motivasi kerja sebesar 0,010. Hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa nilai p-value < 0,05, maka dapat 
disimpulkan bahwa motivasi kerja merupakan variabel moderating 
hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial. 
M.Uji F 

Dari hasil analisis uji F, dihasilkan nilai signifikansi f 
sebesar 0,000. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai 
signifikansi f kurang dari 0,05 dapat diartikan bahwa terdapat 
pengaruh secara bersama-sama variabel penyusunan anggaran, 
kepuasan kerja, informasi kerja yang relevan, dan motivasi kerja 
terhadap kinerja manajerial. 
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Lampiran 
Lampiran 1.Model Penelitian 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lampiran 2.Uji Validitas 
 

Variabel Br Pearson 
Correlation 

Rtabel Kes 

Kinerja Manajerial (Ykm) 

1 0,668 

0,268 

Valid 
2 0,836 Valid 
3 0,787 Valid 
4 0,886 Valid 

Kepuasan Kerja 

Informasi Kerja Yang 
Rele
van 

Partisipasi 
Penyusunan   
Anggaran 

 Kinerja Manajerial 

H1 

H2 H3 H4 
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5 0,828 Valid 
6 0,799 Valid 
7 0,910 Valid 
8 0,769 Valid 
9 0,736 Valid 

10 0,704 Valid 

Partisipasi Penyusunan Anggaran 
(Xpa) 

 

1 0,678 

0,268 

Valid 
2 0,796 Valid 
3 0,882 Valid 
4 0,798 Valid 
5 0,653 Valid 

Kepuasan Kerja (Xkk) 

1 0,626 

0,268 

Valid 
2 0,744 Valid 
3 0,757 Valid 
4 0,802 Valid 
5 0,760 Valid 
6 0,808 Valid 
7 0,603 Valid 
8 0,640 Valid 
9 0,679 Valid 

10 0,556 Valid 

Informasi Kerja Yang Relevan (Xikr) 

1 0,600 

0,268 

Valid 
2 0,740 Valid 
3 0,750 Valid 
4 0,809 Valid 
5 0,641 Valid 
6 0,679 Valid 
7 0,857 Valid 
8 0,695 Valid 
9 0,375 Valid 

10 0,328 Valid 

Motivasi Kerja (Xmk) 

1 0,529 

0,268 

Valid 
2 0,740 Valid 
3 0,755 Valid 
4 0,558 Valid 
5 0,540 Valid 
6 0,534 Valid 
7 0,615 Valid 
8 0,682 Valid 

Valid 0,498 Valid 
10 0,408  

 
Lampiran 3.Uji Reliabilitas 
 

Variabel Cronbach Alpha Kesimpulan 
Kinerja Manajerial (Ykm) 0,934 Reliabel 
Partisipasi Penyusunan Anggaran (Xpa) 0,819 Reliabel 
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Kepuasan Kerja (Xkk) 0,883 Reliabel 
Informasi Kerja Yang Relevan (Xikr) 0,846 Reliabel 
Motivasi Kerja (Xmk) 0,787 Reliabel 
 
Lampiran 4.Uji Heterokedastisitas 

 
 
Lampiran 5.Uji Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Predicted Value 

N 54 

Normal Parametersa,,b Mean 24.5350556 

Std. Deviation 6.30325294 

Most Extreme Differences Absolute .120 

Positive .056 

Negative -.120 

Kolmogorov-Smirnov Z .881 

Asymp. Sig. (2-tailed) .420 

 
Lampiran 6.Uji Multikolinieritas 
 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   
Partisipasi Penyusunan Anggaran .135 7.426 

Kepuasan Kerja .600 1.666 

Informasi Kerja Yang Relevan .170 5.866 

Motivasi Kerja .390 2.565 

 
Lampiran 7.Analisis Statistik Deskriptif 
 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Partisipasi Penyusunan Anggaran 54 5.000 20.788 12.01733 3.563083 

Kinerja Manajerial 54 10.000 43.534 24.53506 7.433850 



16 
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 

Kepuasan Kerja 54 10.000 39.706 23.84859 6.592126 

Informasi Kerja Yang Relevan 54 12.723 39.105 24.48707 6.092722 

Motivasi Kerja 54 12.143 34.679 23.49000 5.476506 

Valid N (listwise) 54     
 
Lampiran 8.Regresi Linier Sederhana 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.554 1.984  1.791 .079 

Partisipasi Penyusunan 
Anggaran 

1.746 .158 .837 11.023 .000 

 
 
 
 
Lampiran 9.Regresi Linier Berganda Kepuasan Kerja 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17.158 6.485  2.646 .011 

Partisipasi Penyusunan 
Anggaran 

.194 .597 .093 .325 .746 

Kepuasan Kerja -.501 .279 -.445 -1.800 .078 

PPA_KK .057 .023 1.121 2.466 .017 

 
Lampiran 10.Regresi Linier Berganda Informasi Kerja yang Relevan 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17.287 6.224  2.778 .008 

Partisipasi Penyusunan Anggaran .675 .560 .324 1.206 .234 

Informasi kerja yang relevan -.643 .350 -.527 -1.837 .072 

PPA_IKR .047 .020 1.033 2.400 .020 

 
Lampiran 11.Regresi Linier Berganda Motivasi Kerja 
 
 

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.286 6.006  2.712 .009 

Partisipasi Penyusunan 
Anggaran 

.077 .569 .037 .135 .893 

Motivasi Kerja -.418 .285 -.308 -1.471 .148 

PPA_MK .058 .022 1.098 2.687 .010 

 
Lampiran 10.Uji F 

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2105.743 4 526.436 31.337 .000a 

Residual 823.149 49 16.799   
Total 2928.892 53    

 


