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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya 

kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia,dan efektivitas 

pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran pada karyawan bank 

pada bank-bank yang ada di Tanjungpinang Timur. Pengumpulan data 

menggunakan metode survey melalui penyebaran kuesioner. 

Teknik sampel menggunakan purposive sampling berjumlah 45 responden 

yang disebar kepada karyawan pada bank-bank yang ada di  

Tanjungpinang Timur yang terdaftar di badan pelayanan perizinan 

terpadu (BP2T). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

kuantitatif dengan menggunaakan uji validitas, uji reliabilitas, uji 

asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 

signifikan dalam penyusunan anggaran. Kualitas sumber daya manusia 

tidak berpengaruh signifikan dalam penyusunan anggran. Efektivitas 

pengambilan keputusan berpengaruh signifikan dalam penyusunan 

anggaran. 

Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Kualitas Sumber Daya Manusia, 

Efektivitas Pengambilan Keputusan, Penyusunan Anggaran 

 

PENDAHULUAN 

Sampai saat ini, kepemimpinan masih menjadi topik yang menarik untuk 

dikaji dan diteliti, karena paling sering diamati namun merupakan 

fenomena yang sedikit dipahami. Fenomena gaya kepemimpinan di 

Indonesia menjadi sebuah masalah menarik dan berpengaruh besar dalam 

dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, gaya kepemimpinan berpengaruh kuat 

terhadap jalannya organisasi dan kelangsungan hidup organisasi. 

Peran kepemimpinan sangat strategis dan penting dalam sebuah 

organisasi sebagai salah satu penentu keberhasilan dalam pencapaian 

misi, visi dan tujuan suatu organisasi.  

Sunarsih (2001), menyatakan bahwa pimpinan mempunyai pengaruh besar 

terhadap keberhasilan organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu unsur 

kunci dalam keefektifan organisasi.  
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Kepemimpinan yang efektif bisa membantu organisasi untuk bisa 

bertahan dalam situasi ketidakpastian di masa datang. Ilmu 

kepemimpinan juga tidak hanya mempunyai aspek teori tapi juga dapat 

diterapkan dalam kehidupan manusia. 

Disamping itu berhasil atau tidaknya suatu perusahaan tak lepas dari 

peran seorang pemimpin (leader) dalam menyampaikan visi, misi, cara 

berkomunikasi agar mudah dipahami oleh karyawan dan efektivitas 

pengambilan keputusan adalah salah satunya.  

Kepiawaian pemimpin dalam mengakomodir keputusan mampu menunjukkan 

keberhasilan dan kemampuan orang tersebut menjadi seorang pemimpin. 

Pemimpin memiliki gaya atau tipe kepemimpinan yang berbeda-beda. 

Masing-masing gaya atau tipe kepemimpinan dapat dipastikan akan 

mengakibatkan dampak yang berbeda kepada karyawan atau bawahannya.  

Pada dasarnya karyawan yang puas terhadap pekerjaanya akan cenderung 

memiliki kinerja yang tinggi pula (Veronica, 2005). Pemimpin 

mendorong kinerja yang lebih tinggi dengan cara memberikan kegiatan-

kegiatan yang mepengaruhi bawahannya agar percaya bahwa hasil yang 

berharga bisa dicapai dengan usaha yang serius.  

Namun, yang patut diperhatikan oleh setiap pemimpin adalah gaya atau 

tipe kepemimpinannya harus dapat memajukan perusahaan yang 

dipimpinnya bukan malah sebaliknya. Selain gaya kepemimpinan 

seseorang, kualitas sumber daya manusia juga perlu diperhatikan 

dalam suatu perusahaan. Kualitas sumber daya manusia disini sendiri 

adalah karyawan, tentu saja kualitas karyawan yang baik dapat 

menunjang keberhasilan suatu perusahaan yang baik pula.  

Jadi seluruh komponen organisasi mulai dari top management hingga 

para staf memegang peranan penting mulai dari poses perencanaan 

anggaran, penerapan anggaran, hingga evaluasi anggaran.  

Mengingat pentingnya peran pemimpin, kualitas sumber daya manusia 

dan  pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan, maka dalam skripsi 

ini akan dibahas lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh gaya 

kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia dan efektivitas 

pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran pada bank pemerintah 

dan swasta yang ada di TanjungPinang Timur. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan betapa pentingnya 

gaya kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas 

pengambilan keputusan dalam penyusunanan anggaran. Dengan alasan 

tersebut, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, 

Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Efektivitas Pengambilan Keputusan 

Dalam Penyusunan Anggaran Pada Bank Yang Ada di TanjungPinang Timur” 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah gaya 

kepemimpinan,kualitas sumber daya manusia ,efektivitas pengambilan 

keputusan dalam penyusunan anggaran pada bank yang ada di 

Tanjungpinang Timur?. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh gaya 

kepemimpinan,kualitas sumber daya manusia, efektivitas pengambilan 

keputusan secara parsial maupun simultan pada bank yang ada di 

Tanjungpinang Timur. 
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TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

a. Gaya Kepemimpinan 

Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen 

organisasi. Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya 

keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri manusia. Dari sinilah 

timbul kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. Kepemimpinan 

didefinisikan ke dalam ciri-ciri individual, kebiasan, cara 

mempengaruhi orang lain, interaksi, kedudukan dalam organisasi dan 

persepsi mengenai pengaruh yang sah. Kepemimpinan adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai.  

Kepemimpinan terjadi jika ada pemimpin mempengaruhi pengikutnya. 

Pemimpin merupakan unsur esensial dari kepemimpinan, tanpa pemimpin 

tidak ada kepemimpian. Pemimpin dapat berupa seorang individu atau 

dalam kepemimpinan kolektif pemimpin berupa kelompok individu. Sikap 

seorang pemimpin harus selalu menunjukkan kapasitasnya sebagai 

pemimpin, selalu memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, dan 

berinteraksi dengan para bawahannya. Pemimpin dapat dikelompokkan 

menjadi pemimpin formal dan pemimpin informal (Wirawan, 2002:65). 

Pemimpin formal adalah pemimpin yang menduduki posisi atau jabatan 

dalam suatu organisasi karena dipilih atau diangkat oleh mereka yang 

mempunyai hak untuk itu. Sedangkan pemimpin informal adalah pemimpin 

suatu masyarakat yang tidak menduduki jabatan formal dalam 

organisasi masyarakat tetapi mempunyai pengaruh terhadap anggota dan 

organisasi masyarakat.  

Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu 

perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut 

kemampuannya dalam memimpin, perwujudan tersebut biasanya membentuk 

suatu pola atau bentuk tertentu. Gaya kepemimpinan mewakili 

filsafat, ketrampilan, dan sikap pemimpin dalam politik.  

Menurut Heidjrachman (2002:173), seorang pemimpin harus memiliki 

sifat perceptive artinya mampu mengamati dan menemukan kenyataan 

dari suatu lingkungan. Untuk itu ia harus mampu melihat, mengamati, 

dan memahami keadaan atau situasi tempat kerjanya, dalam artian 

bagaimana para bawahannya, bagaimana keadaan organisasinya, 

bagaimana situasi penugasannya, dan juga tentang kemampuan dirinya 

sendiri. la harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  

 

b. Kualitas Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia menurut Mardiasmo (2003), berpendapat bahwa 

kualitas sumber daya manusia adalah unsur yang sangat penting dalam 

meningkatkan pelayanan organisasi terhadap kebutuhan publik. Oleh 

karena itu, terdapat dua elemen mendasar yang berkaitan dengan 

pengembangan SDM yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan yang 

dimiliki karyawan/pekerja. Sumber daya manusia mempunyai peran utama 

dalam setiap kegiatan perusahaan. Walaupun didukung sarana prasarana 

serta sumber dana yang berlebihan tetapi tanpa dukungan sumber daya 
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manusia yang handal kegiatan perusahaan tidak akan berjalan dengan 

baik.  

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok 

yang harus diperhatikan dengan segala kubutuhannya. Sumber daya 

manusia merupakan ujung tombak yang akan menentukan keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan perusahaan.Pengelolaan sumber daya manusia 

mempengaruhi kinerja organisasi dengan praktek manajemen yang 

dilakukan dan memiliki sasaran cukup luas tidak terbatas pada 

karyawan operasional saja, tetapi meliputi tingkatan manajerial. 

Inti dari manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan manusia 

di dalam organisasi secara optimal agar kinerja organisasi pun 

seperti yang diharapkan.  

Asumsi yang lahir dari manajemen sumber daya manusia adalah bahwa 

manusia memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, 

pengetahuan, dorongan, daya dan karsa. Semua potensi ini 

mempengaruhi upaya organisasi dalam pencapaian tujuannya. Betapapun 

majunya teknologi, modal, sumber daya alam, namun jika tanpa sumber 

daya manusia maka akan sulit bagi organisasi untuk mencapai 

tujuannya. 

Betapapun bagusnya rumusan tujuan dan rencana organisasi, maka akan 

sia-sia jika unsur sumber daya manusia tidak dikelola secara 

profesional.  

c. Pengambilan keputusan 

Pengertian pengambilan keputusan menurut beberapa ahli adalah 

sebagai berikut: 

1. George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan 

alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih 

alternatif yang ada. 

2. S.P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang 

sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil 

tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling 

tepat. 

3. James A.F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang 

digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan 

masalah. 

(Hasan:2002) 

Dari pengertian-pengertian pengambilan keputusan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses 

pemilihan alternative terbaik dari beberapa alternatif secara 

sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan 

masalah. 

Sedangkan teori pengambilan keputusan adalah teori-teori atau 

teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam suatu 

proses pengambilan keputusan. 

Fungsi dan Tujuan Pengambilan Keputusan 
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Menurut M.Iqbal Hasan (2002:10-11), pengambilan keputusan sebagai 

suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara 

lain sebagai berikut : 

1. Pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan 

 terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik 

secara 

 institusional maupun secara organisasional. 

 

2. Sesuatu yang bersifat futuristik,artinya bersangkut paut 

 dengan hari depan,masa yang akan datang, dimana  pengaruhnya 

 berlangsung cukup lama. 

Lebih lanjut M. Iqbal Hasan (2002), menjelaskan tujuan pengambilan 

keputusan menjadi dua bagian,yaitu : 

1. Tujuan yang bersifat tunggal. 

Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi 

apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu 

masalah, artinya bahwa sekali diputuskan, tidak akan ada 

kaitannya dengan masalah lain. 

2.  Tujuan yang bersifat ganda. 

Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi 

apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari 

satu masalah, artinyan bahwa satu keputusan yang diambil itu 

sekaligus memecahkan dua masalah (atau lebih) yang bersifat 

kontradiktif atau yang bersifat tidak  kontradiktif. 
 

d. Penyusunan Anggaran 

menurut Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa anggaran merupakan 

pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama 

periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, 

sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan 

suatu anggaran.  

Seluruh kompenen organisasi mulai dari top management hingga para 

staf memegang peranan penting mulai dari proses perencanaan, 

penerapan, hingga evaluasi anggaran. Anggaran mempunyai dua peran 

penting didalam sebuah perusahaan. Diatu sisi anggaran berperan 

sebagai alat untuk perencanaan (planning) dan disatu sisi anggaran 

berperan sebagai alat untuk pengendalian (control) jangka pendek 

bagi suatu organisasi. 

Menurut M.Nafarin (2007:20), mengemukakan fungsi anggaran sebagai 

berikut: 

1. Fungsi perencanaan anggaran merupakan alat perencanaan tertulis 
menuntut pemikiran yang diteliti dan  akan memberikan gambaran 

yang lebih nyata atau jelas dalam unit dan uang. 

2. Fungsi pelaksanaan anggaran merupakan alat pedoman dalam 

pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam 

mencapai tujuan. 

Menurut M.Nafarin (2007:15), anggaran mempunyai banyak manfaat 

antara lain: 

a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 
b. Dapat dipergunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan 

pegawai. 
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c. Dapat memotivasi pegawai. 
d. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai. 
e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 
f. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana yang dapat 

dimanfaatkan seefisien mungkin. 

g. Alat pendidikan bagi para manajer 

Faktor-Daktor Yang Yerlu Dipertimbangkan Dalam Penyusunan   

Anggaran 

 

Nafarin (2007:9), mengemukakan bahwa faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan tentang kebijakan umum perusahaan. 

Para penyusun/perencana anggaran harus mengetahui tentang 

 tujuan- tujuan apa yang dilakukan oleh perusahaan dan 

 kebijakan-kebijakan apa  yang ada di dalam perusahaan. 

2.  Data-data waktu yang lalu 

Adalah dalam penyusunan anggaran perusahan harus mengetahui 

 terlebih dahulu data-data yang akan disusun pada masa yang 

 lalu dan pada masa yang akan datang. 

3.  Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi 

Adalah dalam menyusunan anggaraan produksi harus disesuaikan 

dengan kondisi-kondisi yang terjadi sekarang dan kondisi pada 

masa yang akan datang. 

4.  Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing dan gerak gerik 

 pesaing  

 Adalah dalam meyusun anggaran produksi harus  mengetahui 

 dengan jelas apakah taktik, strategi dan gerak  gerik telah 

 tersusun dengan baik agar  terlaksana suatu  anggaran yang 

 baik dan benar. 

5.  Kemungkinan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintahan 

Adalah setiap anggaran produksi harus didasarkan pada 

kebijaksanaan pemerintah. 

6.  Penelitian untuk mengembangkan perusahaan 

Adalah bagaimana perusahaan dalam usaha untuk mengembangkan 

untuk megembangkan usahanya dengan melakukan penelitian dan 

analisis terlebih dahulu.Selain itu menurut Nafarin (2007:9), 

dalam menyusun anggaran pun perlu diperhatikan prilaku para 

pelaksana anggaran dengan cara mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1.  Anggaran harus dibuat serealistis mungkin, secermat mungkin 

sehingga tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi. 

2.  Untuk memotivasi manajer pelaksana diperlukan partisipasi dan 

usulan dari Top management (direksi) dan juga para bawahan. 

3.  Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan, sehingga 

pelaksana tidak merasa tertekan tetapi termotivasi. 

4. Untuk Membuat laporan realisasi anggaran dibutuhkan laporan 

yang akurat dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi 

penyimpangan yang merugikan dapat segera diantisipasi lebih 

dini. 

 

e. Pengembangan Hipotesis 
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Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan dan berdasarkan 

tujuan penelitian serta landasan teori, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

 

H 1 : Diduga ada pengaruh gaya kepemimpinan dalam penyusunan anggaran 

 pada karyawan bank yang ada di Tanjungpinang Timur. 

H 2 : Diduga ada pengaruh kualitas sumber daya manusia dalam   

 penyusunan angaran pada karyawan bank yang ada di 

 Tanjungpinang Timur. 

H 3 : Diduga ada pengaruh efektivitas pengambilan keputusan dalam 

 penyusunan anggaran pada karyawan bank yang ada di 

 Tanjungpinang Timur. 

H 4: Diduga ada pengaruh gaya kepemimpinan, kualitas sumber daya  

 manusia, efektivitas pengambilan keputusan, dalam penyusunan  

 anggaran pada karyawan  bank yang ada di Tanjungpinang Timur. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen 

dan variabel dependen.  

Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel stimulus 

atau variabel yang mempengaruhi variabel lain.  Variabel bebas 

pengaruhnya diukur dan dipilih oleh peneliti untuk menentukan 

hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi dalam kaitannya 

dengan variabel lain (Sarwono: 2010). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah gaya kepemimpinan (X1), kualitas sumber daya 

manusia (X2), dan efektivitas pengambilan keputusan (X3).  

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang 

memberikan reaksi/respon jika dihubungkan dengan variabel bebas 

(Sarwono:2010). Variabel ini keberadaannya diamati dan diukur untuk 

menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Adapun yang 

menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja 

penyusunan anggaran (Y). 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bank yang ada di 

Tanjungpinang Timur. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi. 

Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan 

yang dapat degeneralisasikan terhadap populasi penelitian. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada 

kepentingan atau tujuan penelitian yang dapat memberikan informasi 

yang diinginkan (Suharyadi:2009). 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu penelitian 

yang menggunakan pengujian-pengujian hipotesis dengan alat uji 

statistik melalui software SPSS 17. Sumber data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian 

ini yaitu observasi dan data yang diperoleh melaui kuesioner. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari perpustakaan dan sumber-

sumber lain seperti internet dan media sosial. 
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara secara tidak langsung, yaitu melalui penyebaran kuesioner 

secara personal. Pengujian melalui kuesioner digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan,kualitas sumber 

daya manusia dan efektivitas pengambilan keputusan dalam penyusunan 

anggaran. Skala yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala 

likert. 

Indikator yang digunakan pada setiap pertanyaan kuesioner bersumber 

dari penelitian terdahulu yang membahas variabel yang sama. 

Metode analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi 

klasik, dan uji regresi linier berganda. Uji kualitas data terdiri 

dari validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari 

normalitas, multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Sedangkan uji 

regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian, yaitu menggunakan uji signifikansi parsial (uji t) dan 

uji signifikansi simultan (uji F), serta uji koefisien determinasi. 

 

PEMBAHASAN 

a. Deskripsi Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah karyawan bank yang ada di Tanjungpinang 

Timur yang ikut terlibat dalam penyusunan anggaran. 

Dalam menentukan populasi, peneliti menetapkan beberapa kriteria 

tertentu untuk membatasi masalah penelitian. Adapun yang menjadi 

kriteria dalam mengambil populasi yaitu bank yang sudah berdiri 

minimal 3 tahun dan terdaftar di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu , terdapat 16 bank yang terdaftar di Tanjungpinang Timur. 

Dari 16 bank yang ada kemudian diseleksi menurut kriteria 

penelitian, dan yang bersedia menjadi objek penelitian hanya 12 

bank.  

Penyebaran kuesioner kepada responden disemua bank yang ada di 

Tanjungpinang Timur berjumlah 48 kuesioner, dan hanya kembali 45. 

Selanjutnya Berdasarkan kuesioner tersebut, maka dapat ditentukan 

banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah  berjumlah 45 

responden. 

b. Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas 

Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan metode 

korelasi  Bivariate Pearson  (Korelasi  Pearson Product Moment).  

Priyatno (2010) mengemukakan bahwa Analisis ini dilakukan dengan 

cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor 

total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan 

yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item 

tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin 

diungkap. 
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Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. 

Kriteria pengujian kriteria pengujiannya adalah jika r hitung ≥ r 

tabel maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Jika nilai r 

hitung ≤ r tabel, maka item pernyataan dinyatakan tidak valid. Rumus 

yang digunakan untuk mencari nilai r tabel adalah df = n-2. Jumlah 

data (n) = 45, maka didapat r tabel sebesar 0,294. Berdasarkan pada 

lampiran I, maka semua item pertanyaan dari setiap variabel memiliki 

r hitung diatas 0,294. Artinya dapat disimpulkan item pertanyaan 

pada penelitian ini dinyatakan valid (dapat digunakan) untuk menguji 

setiap variabel independen dan variabel dependen. 

2. Uji Reliabilitas 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan koefisien alpha. Koefisien alpha bisa diukur dengan 

menggunakan uji statistic cronbach alpha. Suatu construct dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 (Sekaran:2006). 

Berdasarkan lampiran II, hasil uji reliabilitas untuk variabel gaya 

kepemimpinan adalah sebesar 0,630, kualitas sumber daya manusia 

sebesar 0,657, dan efektivitas pengambilan keputusan sebesar 0,619, 

serta variabel penyusunan anggaran sebesar 0,644. Semua variabel 

tersebut dinyatakan reliabel, karena lebih besar dari 0,60. 

 

c. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi 

yang berdistribusi normal (Wijaya, 2012). 

Cara pertama yang dapat dilakukan dalam pengujian normalitas adalah 

dengan analisis grafik, yaitu dengan melihat grafik histogram dan 

grakfik normal plot. Suatu histogram dikatakan normal jika pola 

distribusi berada ditengah-tengah serta menunjukkan kenaikan dan 

penurunan yang stabil. Berdasarkan lampiran III, histogram 

menunjukkan grafik naik dengan stabil, walaupun penurunannya tidak 

terlalu sifnifikan. Dengan ini maka dapat dikatakan bahwa pola 

distribusi mendekati normal.  

Sedangkan pada Analisis menggunakan grafik normal plot, dapat 

dijelakan bahwa data cenderung lurus mengikuti garis diagonal dan 

tidak ada yang terletak jauh dari garis sehingga dapat disimpulkan 

data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. 

Cara kedua untuk menentukan normalitas data adalah pengujian 

statistik menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Suatu data dikatakan 

normal jika nilai sig > 0,05 (Ghozali:2007). Berdasarkan hasil 

pengujian kolmogorov diperoleh nilai signifikan 0,614 lebih besar 

dari 0,05, artinya dapat disimpulkan bahwa data residual dalam 

penelitian ini terdistribusi normal. Hasil ini konsisten dengan 
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dengan uji sebelumnya, yaitu analisis grafik histogram dan  grafik 

normal plot.  

2. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengui apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Menurut Ghozali (2007) pengujian 

multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance 

Inflation factor (VIF). Nilai pembanding yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerence < 0,10 

atau sama dengan nilali VIF > 10.  

Berdasarkan tabel pada lampiran IV, nilai tolerance dari ketiga 

variabel independen lebih besar dari 0,10. Hasil perhitungan nilai 

VIF juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel 

independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel 

independen dalam model regresi ini. 

 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 

2007). 

Cara pertama untuk melihat adanya problem heterokedastisitas adalah 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variable terikat 

(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Berdasarkan grafik pada 

lampiran V, dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak, baik di 

atas maupun di bawah angka 0 dari sumbbu Y  dan tidak membentuk 

suatu pola tertentu. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi 

heterokedastisitas dalam model regresi ini. 

Cara kedua yang lebih akurat dalam pengujian multikolinieritas 

adalah dengan uji glejser, yaitu digunakan untuk meregresi nilai 

absolut residual terhadap variabel independen. Jika nila signifikan 

variabel independen < 0,05, maka ada indikasi terjadi 

heterokedastisitas (Ghozali:2007). Berdasarkan tabel pada lampiran 

V, diperoleh nilai signifikan ketiga variabel independen > 0,05, 

artinya dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini 

konsisten dengan pengujian menggunakan grafik scatterplot, yaitu 

tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

d. Uji Regresi Linier Berganda 

1. Uji Signifikansi Parsial (uji t) 

Uji signifikansi parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan 

variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam uji t dapat dilihat 
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dari tingkat signifikansi dan perbandingan t hitung dengan t tabel. 

Jika nilai t hitung > t tabel dengan tingkat signifikan < 0,05, maka 

hipotesis H1 diterima.  

Berdasarkan tabel regresi linier berganda pada lampiran VI, dapat 

disimpulkan hasil analisis dari ketiga hipotesis variabel independen 

adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 1 

Nilai t hitung sebesar 2,324 dengan taraf signifikan sebesar 0,044.  

Berdasarkan rumus n-k, didapat t tabel sebesar 2,020. Dengan 

demikian t hitung > t tabel, dan nilai signifikan < 0,05. Artinya 

dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh dalam 

penyusunan anggaran. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Khairina (2011) yang menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam penyusunan 

anggran. 

b. Hipotesis 2 

Nilai t hitung sebesar -1,566 dengan taraf signifikan sebesar 0,125.  

Berdasarkan rumus n-k, didapat t tabel sebesar 2,020.  

Dengan demikian t hitung < t tabel, dan nilai signifikan > 0,05. 

Artinya dapat disimpulkan kualitas sumber daya manusia tidak 

berpengaruh dalam penyusunan anggaran. Hasil ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairina (2011) yang 

menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh 

yang signifikan dalam penyusunan anggaran. 

c. Hipotesis 3 

Nilai t hitung sebesar 2,137 dengan taraf signifikan sebesar 0,039.  

Berdasarkan rumus n-k, didapat t tabel sebesar 2,020.  

Dengan demikian t hitung > t tabel, dan nilai signifikan < 0,05. 

Artinya dapat di simpulkan bahwa kompensasi insentif berpengaruh 

dalam penyusunan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh R.Kasanaton (2012) yang menyatakan bahwa efektivitas 

pengambilan keputusan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 

penyusunan anggaran. 

2. Uji Signifikansi Simultan (uji F) 

Uji signifikansi simultan digunakan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengambilan 

keputusan dalam uji F dapat dilihat dari tingkat signifikansi dan 

perbandingan F hitung dengan F tabel. 

Jika nilai F hitung > F tabel dengan tingkat signifikan < 0,05, maka 

hipotesis H1 diterima. Berdasarkan lampiran VI, pada uji 

signifikansi simultan, dapat disimpulkan hasil analisis dari 

hipotesis keempat adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 4 
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Nilai F hitung sebesar 6,089 dengan taraf signifikan sebesar 0,002.  

Berdasarkan rumus n-k dan k-1, didapat F tabel sebesar 2,83. Dengan 

demikian F hitung > F tabel, dan nilai signifikan < 0,05. Artinya 

dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan, kualitas sumber daya 

manusia, efektivitas pengambilan keputusan, secara bersama-sama 

berpengaruh dalam penyusunan anggaran. 

3. Uji Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2007), koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Berdasarkan tabel koefisien determinasi pada lampiran VI, dapat 

dilihat besarnya adjusted R
2
 adalah 0,258. Hal ini berarti 25,8% 

variasi variabel dependen (penyusunan anggaran) dapat dijelaskan 

oleh variasi dari ketiga variabel independen (gaya kepemimpinan, 

kualitas sumber daya manusia, efektivitas pengambilan keputusan). 

Sedangkan sisanya, 74,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar 

model penelitian. 

 

PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan dalam 

 penyusunan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung >t 

 tabel (2,324 > 2,020) dan nilai signifikansi < taraf signifikansi 

 (α) (0,025 < 0,05). 

2. Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyusunan 

 anggaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung < t tabel ( 

 1,566 < 2,020) dan nilai signifikansi > taraf signifikansi (α) 

 (0,125<0,05). 

3. Pengambilan keputusan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

 penyusunan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung >t 

 tabel (2,137 > 2,020) dan nilai signifikansi < taraf signifikansi 

 (α) (0,039 < 0,05). 

4. Gaya kepemimpinan,pengambilan keputusan,secara bersama-sama 

 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan anggaran. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung > F tabel (6,089 > 

2,83) dan nilai signifikansi < taraf signifikan (α) (0,002 <0,05) 

 

 

b. Keterbatasan Penelitian 

 

 Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini hanya meneliti pada variabel gaya kepemimpinan, 

kualitas sumber daya manusia, efektivitas pengambilan 

keputusan, dan penyusunan anggaran. 
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2. Pada penelitian ini responden hanya terbatas pada karyawan 

bank yang ikut terlibat didalam penyusunan anggaran pada bank 

yang ada di Tanjungpinang Timur. 

3. Penelitian ini hanya mengggunakan metode survei melalui 

kuesioner, sehingga peneliti tidak terlibat langsung dalam 

aktivitas perusahaan. 

 

c. Saran 

 

Berdasarkan hasil analisis yang telah disimpulkan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi pihak yang 

terkait, yaitu: 

1. Pimpinan Bank yang ada di Tanjungpinang Timur, sebaiknya lebih 

 memperhatikan unsur kualitas sumber daya manusianya. 

 Karena dalam  suatu penyusunan anggaran tidak cukup hanya 

 memperhatikan kualitas sumber daya manusianya saja,akan tetapi 

 diperlukan kualitas sumber daya manusia yang berpengalaman 

 dalam penyusunan sebuah anggaran. 

2. Penelitian selanjutnya, hendaknya menambahkan variabel yang 

 dapat mempengaruhi dalam suatu penyusunan anggaran.  

 Populasi dan sampel sebaiknya diperbanyak lagi agar data yang 

 dihasilkan lebih akurat serta menguji kembali variabel 

 kualitas sumber daya manusia. 

3. Penggunaan instrumen tidak hanya berupa kuesioner, juga bisa 

 dilakukan wawancara secara langsung dengan narasumbernya agar 

 hasil yang didapat lebih akurat, tidak terjadi persepsi yang 

 berbeda antara responden dengan peneliti, serta menghindari 

 tidak kembalinya kuesioner. 
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LAMPIRAN 

 I. Hasil Uji Validitas 

Variabel Gaya Kepemimpinan 

Item / Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

GK1 

GK2 

GK3 

GK4 

GK5 

0,684 

0,570 

0,621 

0,669 

0,636 

0,294 

0,294 

0,294 

0,294 

0,294 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 Sumber:Data primer yang diolah spss v.17 (2013) 
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Hasil Uji Validitas Sumber Daya Manusia 

 

Item / Pernyataan 

 

r hitung 

 

r tabel 

 

Keterangan 

SDM1 

SDM2 

SDM3 

SDM4 

SDM5 

 

0,495 

0,568 

0,739 

0,512 

0,656 

 

0,294 

0,294 

0,294 

0,294 

0,294 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 Sumber:Data primer yang diolah spss  

 

 

Hasil Uji Validitas Efektifitas Pengambilan Keputusan 

 

Item / Pernyataan 

 

r hitung 

 

r tabel 

 

Keterangan 

PK1 

PK2 

PK3 

PK4 

PK5 

 

0,478 

0,501 

0,672 

0,771 

0,711 

 

0,294 

0,294 

0,294 

0,294 

0,294 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 Sumber:Data primer yang diolah spss 

 

Hasil Uji Validitas Penyusunan Anggaran 

 

Item / Pernyataan 

 

r hitung 

 

r tabel 

 

Keterangan 

PA1 

PA2 

PA3 

PA4 

PA5 

 

0,616 

0,612 

0,787 

0,598 

0,585 

 

0,294 

0,294 

0,294 

0,294 

0,294 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 Sumber:Data primer yang diolah spss 
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II. Hasil Uji Reliabilitas 

 

Uji Reliabilitas 

 

Variabel 

 

Cronbach 

Alpha 

 

Keterangan 

Gaya Kepemimpinan 

Sumber Daya Manusia 

Efektivitas Pengambilan 

Keputusan 

Penyusunan Anggaran 

0,630 

0,657 

0,619 

0,644 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 Sumber:Data primer yang diolah  

 

 

III. Hasil Uji Normalitas 
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Uji Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 45 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 2.02925358 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .113 

Positive .113 

Negative -.051 

Kolmogorov-Smirnov Z .758 

Asymp. Sig. (2-tailed) .614 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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IV. Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Uji Multikolinieritas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 14.09

4 

4.076 
   

Gaya 

Kepemimpinan 

.293 .126 .332 .826 1.211 

Sumber Daya 

Manusia 

-.242 .154 -.208 .952 1.051 

Pengambilan 

Keputusan 

.265 .124 .303 .842 1.188 

 

 

V. Hasil Uji Heterokedastisitas 
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Hasil Uji Glejser 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coeffici

ents 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 4.554 2.238  2.035 .048 

Gaya 

Kepemimpinan 

.038 .069 .087 .551 .585 

Sumber Daya 

Manusia 

-.221 .085 -.382 -2.612 .013 

Pengambilan 

Keputusan 

.041 .068 .095 .609 .546 

a. Dependent Variable: Absut 

 

 

 

VI. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 14.094 4.076  3.457 .001 

Gaya 

Kepemimpinan 

.293 .126 .332 2.324 .025 

Sumber Daya 

Manusia 

-.242 .154 -.208 -1.566 .125 

Pengambilan 

Keputusan 

.265 .124 .303 2.137 .039 

a. Dependent Variable: Penyusunan Anggaran (Y) 
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ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 

68.151 3 22.717 6.089 .002
a
 

Residual 152.960 41 3.731   

Total 221.111 44    

a. Predictors: (Constant), Pengambilan Keputusan, Sumber 

Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan 

b. Dependent Variable: Penyusunan Anggaran 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .555
a
 .308 .258 1.932 

a. Predictors: (Constant), Efektivitas 

Pengambilan keputusan (X3), Kualitas 

Sumber daya manusia (X2), Gaya 

Kepemimpinan (X1) 

 

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 

68.151 3 22.717 6.089 .002
a
 

Residual 152.960 41 3.731   

Total 221.111 44    

a. Predictors: (Constant), Pengambilan Keputusan, Sumber 

Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan 

b. Dependent Variable: Penyusunan Anggaran 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standard

ized 

Coeffici

ents 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 14.0

94 

4.076 
 

3.457 .001 
  

Gaya 

Kepemimpinan 

.293 .126 .332 2.324 .025 .826 1.211 

Sumber Daya 

Manusia 

-

.242 

.154 -.208 -

1.566 

.125 .952 1.051 

Pengambilan 

Keputusan 

.265 .124 .303 2.137 .039 .842 1.188 

a. Dependent Variable: Penyusunan Anggaran 

 

 

 


