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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Gaya Kepemimpinan, 

Komunikasi Internal, Lingkungan Kerja, dan Motivasi berpengaruh terhadap 

Akuntansi Pertanggungjawaban pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Tanjungpinang (KPPN). 

 Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan 

dilaksanakan pada pegawai bagian keuangan pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Tanjungpinang (KPPN). Sebanyak 32 orang pegawai. 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan Statistical Product and 

Service Solutions (SPSS). Metode analisis data menggunakan Metode Analisis 

Deskriptif, Uji Validitas, dan Uji Reliabilitas, Analisis Regresi Berganda, Uji 

Asumsi Klasik, Uji t, Uji f dan Uji Koefisien Determinasi (Adjusted Rଶ). 

 Hasil dalam penelitian ini adalah Gaya Kepemimpinan, Komunikasi 

Internal, dan Lingkungan Kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap Akuntansi 

Pertanggungjawaban pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Tanjungpinang (KPPN). Sedangkan Motivasi mempunyai pengaruh terhadap 

Akuntansi Pertanggungjawaban pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Tanjungpinang (KPPN). 

 

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal, Lingkungan Kerja, 

Motivasi dan Akuntansi Pertanggungjawaban. 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur berbagai hasil 
yang di capai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang 
dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoprasikan pusat pertanggungjawaban 
mereka (Hansen, mowen). 
 Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban pimpinan dapat 
mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab ketingkat pimpinan dibawahnya 
dengan lebih efisien tanpa memantau secara langsung seluruh kegiatan perusahaan 
atau kantor. Akuntansi  pertanggungjawaban juga perlu di evaluasi agar 
berlangsung dengan baik sehingga manajemen dapat dengan mudah 
menghubungkan biaya yang timbul dengan manajer pusat pertanggungjawaban 
yang bertanggungjawab (Hansen, mowen). 
 Menurut Arfan ikhsan dan Muhammad Ishak Akuntansi 
pertanggungjawaban sangat dibutuhkan. Akuntansi pertanggungjawaban 
merupakan suatu penerapan akuntansi yang menghasilkan laporan akuntansi 
untuk setiap tingkatan manajemen dalam suatu organisasi. Penerapan ini terutama 
ditujukan sebagai alat untuk mengawasi kegiatan dari setiap manajer pusat 
pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan unit kerja dalam 
organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab.  
Akuntansi pertanggungjawaban juga dapat terlaksana dengan baik apabila 
didukung dengan pimpinan yang situasional, komunikasi yang terjadi didalam 
suatu kantor, lingkungan kerja serta motivasi dari pegawai atau pekerja itu sendiri. 

Menurut Sopiah Gaya kepemimpinan sangat dipengaruhi karakteristik 
bawahannya dan terkait dengan proses komunikasi yang terjadi antar pimpinan 
dan bawahannya. Seorang pimpinan diharapkan mampu memantau atau 
mengawasi seluruh kegiatan operasi dalam suatu kantor secara langsung dari 
setiap kegiatan didalam kantornya. Dengan adanya akuntansi pertnggungjawaban 
maka pimpinan dapat dengan mudah memantau atau mengawasi bawahannya 
berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban.  

Bertanggungjawab terhadap sesuatu membuat seseorang merasa kompeten dan 
penting. Hal tersebut mengimplikasikan wewenang pengambilan keputusan dan 
dapat memotivasi diri mereka sendiri untuk memperbaiki kinerjanya. Pimpinan 
dikatakan tidak berhasil apabila tidak dapat memotivasi bawahannya pada suatu 
pekerjaan. Setelah memberikan motivasi kepada bawahannya, maka penilaian 
kinerja atau prestasi kerja atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan 
bawahannya mutlak dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemberian 
motivasi kepada bawahannya tersebut. 

Selain gaya kepemimpinan dan memberikan motivasi, komunikasi internal, dan 
lingkungan kerja juga mempunyai peran yang sangat penting. Menurut Himstreet 



dan Baty dalam Business Communicstion : Komunikasi adalah suatu proses 
pertukaran informasi antara individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim 
baik dengan symbol-simbol, sinyal-sinyal maupun proses pengiriman dan 
penerimaan pesan sedangkan menurut samad lasape, komunikasi internal adalah 
komunikasi dari pimpinan kepada bawahannya, komunikasi dari bawahanya 
kepada pimpinan dan komunikasi sesama bawahanya. Dan komunikasi internal 
berguna untuk mencapai tujuan dalam suatu perusahaan atau suatu kantor.  

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang 
dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Kondisi 
lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawainya. Apabila 
kondisi lingkungan kerja baik maka akan dapat memacu timbulnya rasa puas 
dalam diri pekerja dan akhirnya dapat memberikan pengaruh positif terhadap hasil 
kerja, begitu sebaliknya apabila kondisi lingkungan kerja yang buruk maka 
pekerja tidak akan mempunyai kepuasan dalam bekerja. 

 Dari penjelasan diatas maka ditarik kesimpulan bahwa akuntansi 
pertanggungjawaban sangat dibutuhkan dan peran seorang pimpinan yang 
situasional, komunikasi, lingkungan kerja dan motivasi sangant penting untuk 
mengendalikan tanggungjawab tiap departemen. 

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti gaya kepemimpinan, komunikasi 
internal, lingkungan kerja, dan motivasi, sehingga judul yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah : “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI 
INTERNAL, LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP 
AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PADA DIREKTORAT 
JENDERAL PERBENDAHARAAN (Studi kasus pada Kantor Pelayanan 
Perbendaharan Negara Tanjungpinang). 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 
: 

1. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Akuntansi 
Pertanggungjawaban di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Tanjungpinang ? 

2. Apakah Komunikasi Internal berpengaruh terhadap Akuntansi 
Pertanggungjawaban di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Tanjungpinang ? 

3. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Akuntansi 
Pertanggungjawaban di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Tanjungpinang ? 

4. Apakah Motivasi berpengaruh terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban di 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang ? 



5. Apakah Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal, Lingkungan Kerja, dan 
Motivasi berpengaruh terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban di Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang ? 
 
Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap 
Akuntansi Pertanggungjawaban ? 

2. Untuk mengetahui apakah Komunikasi Internal berpengaruh terhadap 
Akuntansi Pertanggungjawaban? 

3. Untuk mengetahui apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap 
Akuntansi Pertanggungjawaban ? 

4. Untuk mengetahui apakah Motivasi berpengaruh terhadap Akuntansi 
Pertanggungjawaban? 

5. Untuk mengetahui apakah Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal, 
Lingkungan Kerja, Dan Motivasi berpengaruh terhadap Akuntansi 
Pertanggungjawaban? 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Akuntansi Pertanggungjawaban 

Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban 

Akuntansi pertanggugjawaban menurut Mulyadi “Akuntansi pertanggungjawaban 
adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan 
pelaporan biaya dan penghasilan dilakukan dengan  bidang pertanggungjawaban 
dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang 
bertanggungjawab terhadap penyimpangan dari biaya yang dianggarkan. 
Akuntansi pertanggungjawaban menurut Hansen dan Mowen  “Akuntansi 
pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai 
oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para 
manajer untuk mengoprasikan pusat pertanggungjawaban mereka. 

Tinjauan Gaya Kepemimpinan 

Pengertian Kepemimpinan  

 Menurut Managers’Scope (2006) dalam buku sentot Imam Wahjono 
(2010) bahwa kepemimpinan adalah pengaruh dan kemampuan memperoleh 
pengikut dan menjadi seorang yang diikuti orang lain dengan senang hati dan 
penuh keyakinan. Seorang pimpinan dituntut memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi orang lain, mempunyai orang atau tim yang dipimpin, serta adanya 
pencapaian tujuan secara keseluruhan. 

 Pimpinan juga harus mampu memberdayakan setiap bawahanya atau 
pegawainya yang dipimpinnya sehingga mengerti tentang tujuan yang diinginkan, 
cara yang diperlukan untuk bisa mewujudkannya adalah dengan selalu melibatkan 



partisipasi aktif dari setiap pegawai dengan mengajukan pertanyaan yang 
mengacu pada model pendekatan yang manusiawi. 

 

Tinjauan Komunikasi Internal 

Pengertian Komunikasi  

 Istilah komunikasi (Bahasa Inggris : Communication) mempunyai banyak 
arti. Menurut asal katanya (Etimologi), istilah komunikasi berasal dari bahasa 
latin, yaitu communis, yang berarti sama (common). Dari kata communis berubah 
menjadi kata kerja kommunicare, yang berarti menyebarkan atau 
memberitahukan. Jadi menurut asal katanya, komunikasi berarti menyebarkan 
atau memberitahukan informasi kepada pihak lain guna mendapatkan pengertian 
yang sama. Untuk mendapatkan pengertian yang sama maka dalam 
mengkomunikasikan suatu informasi harus ditetapkan terlebih dahulu suatu dasar 
titik temu yang sama. 

 Menurut Sopiah dalam organisasi atau perusahaan komunikasi sangat 
mempunyai peran yang penting, terutama dalam membentuk komunikasi yang 
efektif dan efisien. Untuk mengoptimalkan peran komunikasi dalam organisasi 
memang harus dipahami cara-cara dan macam komunikasi baik dengan bawahan, 
sejawat maupun dengan atasan. Peran komunikasi dalam suatu organisasi ataupun 
perusahaan memang harus dipahami dengan baik oleh semua pihak. Berbagai 
hubungan atau komunikasi dalam organisasi, atasan dengan bawahan, bawahan 
dengan bawahan, atasan dengan atasan, jika terjalin dengan baik maka organisasi 
tersebut akan menjadi sehat. 

Tinjauan Lingkungan Kerja 

Pengertian Lingkungan Kerja 

Menurut Lilik Khoiriyah (2009) lingkungan kerja adalah keseluruhan alat 
perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang 
bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan 
maupun sebagai kelompok. 

Menurut Anis (2005) dalam Siti Faikah (2012) lingkungan kerja yang manussiawi 
dan lestari akan menjadi pendorong bagi kegairahan dan efisiensi kerja. 
Sedangkan lingkungan kerja yang melebihi toleransi kemampuan manusia tidak 
saja menurunkan efektivitas kerjanya, tetapi juga menjadi sebabnya penyakit atau 
kecelakaan kerja. 

 

 



 

 

 

Tinjauan Motivasi 

Pengertian Motivasi  

 Semua tingkah laku manusia pada dasarnya mempunyai motiv tertentu. 
Motiv merupakan penggerak, alasan, dorongan yang ada didalam diri manusia 
yang menyebabkan orang itu berbuat sesuatu. Oleh karena itu motiv memberikan 
tujuan dan arah pada prilaku seseorang. Tiap-tiap orang tertarik pada serangkaian 
tujuan yang hendak di capai.  

 Dalam berbagai literatur di bidang manajemen dan psikologi cukup 
banyak definisi motivasi yang ditawarkan oleh para pakar. Akan tetapi dalam 
bahasan ini definisi motivasi di awali dengan rinjauan terhadap beberapa 
karakteristik pokok motivasi. Pada dasarnya ada tiga karakteristik pokok motivasi, 
yaitu : (1) Usaha, (2) Kemauan yang kuat, (3) Arah atau tujuan. 

Hipotesis 

hipotesis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah : 

Hଵ : Terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Akuntansi 
Pertanggungjawaban di Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara. 

Hଶ : Terdapat pengaruh Komunikasi Internal terhadap Akuntansi 
Pertanggungjawaban di Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara. 

Hଷ : Terdapat pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Akuntansi 
Pertanggungjawaban di Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara. 

Hସ    :    Terdapat pengaruh Motivasi terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban di 
Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara. 
Hହ   :  Terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal, Lingkungan 
Kerja, dan Motivasi terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban di Kantor 
Pelayanan Pembendaharaan Negara. 

Metoda Penelitian 

Variabel Independen  

 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 
menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terkait (Rachmi 
2012). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen (bebas) adalah 



Gaya Kepemimpinan (Xଵ), Komunikasi Internal (Xଶ), Lingkungan Kerja (Xଷ), dan 
Motivasi (Xସ). 

Variabel Dependen 

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 
adanya variabel bebas (Rachmi dalam Elda Lina 2012) yang menjadi variabel 
dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah Akuntansi Pertanggungjawaban 
(Y). 

Populasi dan Sampel 

populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara 
(KPPN) Tanjungpinang. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja 
pada bagian keuangan di  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Tanjungpinang sebanyak 32 orang. Dalam penelitian ini pengolahan data yang 
digunakan adalah analisis regersi linier berganda dan Metode Analisis data yaitu 
Uji asumsi Klasik. 

 
 
 
 
 
HASIL dan PEMBAHASAN 
Hasil Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 32 50 81 68.22 7.893 

X2 32 56 80 70.38 6.455 

X3 32 29 50 43.59 4.471 

X4 32 19 25 22.03 1.787 

Y 32 44 60 51.44 4.288 

Valid N (listwise) 32     
 

a. GK (Xଵ) 

Pada table 4.1 menunjukan bahwa Xଵ dengan 32 responden mempunyai hasil 
minimum 50, maximum 81 , rata-rata 68,22 , standar deviasi 7,893. 

b. KI (Xଶ) 



Pada table 4.1 menunjukan bahwa Xଶ dengan 32 responden mempunyai hasil 
minimum 56, maximum 80, rata-rata 70,38, standar deviasi 6,455. 

c. LK (Xଷ) 

Pada table 4.1 menunjukan bahwa Xଷ dengan 32 responden mempunyai hasil 
minimum 29, maximum 50, rata-rata 43,59, standar deviasi 4,471. 

d. MO (Xସ) 

Pada table 4.1 menunjukan bahwa Xସ dengan 32 responden mempunyai hasil 
minimum 19, maximum 25, rata-rata 22,03 , standar deviasi 1,787. 

e. Akuntansi Pertanggungjawaban (Y) 

Pada table 4.1 menunjukan bahwa Y dengan 32 responden mempunyai hasil 
minimum 44, maximum 60, rata-rata 51,44 , standar deviasi 4,288. 

 

 

 

 

 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 32 
Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 3.46225270 
Most Extreme Differences Absolute .148 

Positive .148 
Negative -.110 

Kolmogorov-Smirnov Z .835 
Asymp. Sig. (2-tailed) .489 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 



Dari hasil pengujian kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa nilai asymp.sig (2-
tailed) dalam penelitian ini sebesar 0,489 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
persamaan regresi untuk masing-masing model berdistribusi normal.  

Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 21.856 8.937  2.446 .021   

X1 -.207 .115 -.381 -1.802 .083 .541 1.848 

X2 .256 .167 .385 1.531 .137 .382 2.615 

X3 .024 .232 .025 .101 .920 .413 2.424 

X4 1.120 .492 .467 2.277 .031 .574 1.741 

a. Dependent Variable: Y 

Dari table diatas dapat dilihat bahwa untuk hasil tolerance diatas 0,10 dan angka 
VIF variabel independen dibawah 10. Dengan demikian dapat dinyatakan model 
regresi tidak terjadi multikolinieritas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 



Dari hasil tampilan gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik tersebut secara 
acak, maka hal ini berarti bahwa regresi tidak terjadi Heterokedastisitas, sehingga 
model layak digunakan. 

Untuk menguatkan lagi pernyataan bahwa model regresi tidak terjadi 
heterokedastisitas maka digunakan uji koefisien korelasi Spearman’s rho dengan 
taraf signifikansi pada unstandardized residual > 0,05, maka dinyatakan tidak 
terjadi heterokedastisitas (Duwi 2011 dalam Siti Faikah 2012). Uji 
heterokedastisitas dengan menggunakan  uji koefisien korelasi Spearman’s rho 
dapat dilihat pada table berikut : 

Hasil Uji koefisien korelasi Spearman’s 

Correlations 

   
X1 X2 X3 X4 

Unstandardized 
Residual 

Spearman's rho X1 Correlation Coefficient 1.000 .669** .563** .526** .019 

Sig. (2-tailed) . .000 .001 .002 .919 

N 32 32 32 32 32 

X2 Correlation Coefficient .669** 1.000 .761** .576** -.121 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .001 .508 

N 32 32 32 32 32 

X3 Correlation Coefficient .563** .761** 1.000 .638** .034 

Sig. (2-tailed) .001 .000 . .000 .855 

N 32 32 32 32 32 

X4 Correlation Coefficient .526** .576** .638** 1.000 .009 

Sig. (2-tailed) .002 .001 .000 . .960 

N 32 32 32 32 32 

Unstandardized 
Residual 

Correlation Coefficient .019 -.121 .034 .009 1.000 

Sig. (2-tailed) .919 .508 .855 .960 . 

N 32 32 32 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  
Dari hasil perhitungan tersebut, maka menunjukkan bahwa nilai korelasi keempat 
variabel independen dengan unstandardized residual memiliki nilai signifikansi 
lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 
heteroskedastisitas pada model regresi. 

Uji Autokorelasi 

Hasil Durbin Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .590a .348 .251 3.710 1.988 
a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2 
b. Dependent Variable: Y 



  
 Dari hasil Durbin Watson menunjukkan nilai DW yaitu 1,988 berarti tidak 
terjadi autokorelasi pada model regresi. Dimana 1,988 berada di antara -2 dan +2. 
 
Pengujian Hipotesis 
Hasil Koefisien Determinasi (Adjusted Rଶ) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .590a .348 .251 3.710 

 
Nilai koefisien determinasi (Adjusted Rଶ) yaitu 25,1%. Angka tersebut berarti 
menunjukkan bahwa variabel Y (Akuntansi Pertanggungjawaban) dipengaruhi 
atau dijelaskan oleh variabel GK (Xଵ), KI (Xଶ), LK (Xଷ), dan MO (Xସ) sebesar 
25,1%, sedangkan sisanya sebesar 74,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak dimasukan ke variabel dalam model penelitian ini. 

Uji t 

Hasil Uji t 
Variabel T Sig Kesimpulan 

Gaya Kepemimpinan 
 

-1.802 0.083 H1 ditolak 

Komunikasi Internal 
 

1.531 0.137 H2 ditolak 

Lingkungan Kerja 
 

0.101 0.920 H3 ditolak 

Motivasi 
 

2.277 0.031 H4 diterima 

 
Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel GK memiliki taraf signifikansi 0,083 > 
0,05. Dengan demikian Hଵ ditolak, artinya GK tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban pada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Tanjungpinang. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel KI memiliki taraf signifikansi 0,137 > 
0,05. Dengan demikianHଶ ditolak, artinya KI tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban pada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Tanjungpinang. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel LK memiliki taraf signifikansi 0,920 > 
0,05. Dengan demikian Hଷ ditolak, artinya LK tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban pada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Tanjungpinang. 



Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel MO memiliki taraf signifikansi 0,031 < 
0,05. Dengan demikian Hସ diterima, artinya MO memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban pada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Tanjungpinang. 

Uji F 

Hasil Uji f 
f Hitung Sig f 

3,602 0,018 
 

Hasil Uji f menunjukkan bahwaa taraf signifikansi 0,018 < 0,05. Dengan 
demikian Hହ diterima, artinya GK, KI, LK, dan MO secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban pada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Tanjungpinang. 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpilan sebagai berikut : 
1. Gaya Kepemimpinan tidak mempengaruhi Akuntansi Pertanggungjawaban 

pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Hal ini terbukti dari hasil uji 
t yang memperoleh taraf signifikansi 0,083 > 0,05. 

2. Komunikasi Internal tidak mempengaruhi Akuntansi Pertanggungjawaban 
pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Hal ini terbukti dari hasil uji 
t yang memperoleh taraf signifikansi 0,137 > 0,05. 

3. Lingkungan Kerja tidak mempengaruhi Akuntansi Pertanggungjawaban pada 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Hal ini terbukti dari hasil uji t 
yang memperoleh taraf signifikansi 0,920 > 0,05 

4. Motivasi mempengaruhi Akuntansi Pertanggungjawaban pada Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 
memperoleh taraf signifikansi 0,031 < 0,05. 

5. Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal, dan Lingkungan Kerja secara 
bersama-sama mempengaruhi Akuntansi Pertanggungjawaban pada Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang. Hal ini terbukti dari hasil 
uji F yang memperoleh taraf signifikansi 0,018 < 0,05. 

Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan , maka saran yang dapat 
penulis berikan adalah sebagai berikut : 
1. Pimpinan harus meningkatkan prilaku dasar kepemimpinan situasional 

kepada bawahannya, terutama pada prilaku delegatif yaitu pimpinan harus 
memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada bawahannya mengenai cara 
yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan dan kewenangan untuk 
mengarahkan dirinya sendiri dalam menjalankan tanggungjawab 
pekerjaannya. 

2. Pimpinan dan bawahan seharusnya lebih menerapkan komunikasi yang 
efektif seperti komunikasi dari pimpinan kepada bawahannya, komunikasi 



dari bawahan kepada atasannya, dan komunikasi antar sesama orang-orang 
yang berada dalam satu kantor yang sama harus terjalin baik agar dapat 
bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah. 

3. Lingkungan ditempat kerja juga seharusnya dapat membuat pegawai merasa 
nyaman agar mereka dapat mengerjakan pekerjaannya secara efektif.  

4. Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya melakukan pengembangan dalam 
penelitian ini dengan menambah jumlah sampel penelitian dan menambah 
variabel lain. 
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