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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : 1) Pengaruh akuntabilitas publik terhadap 

kinerja manajerial SKPD, 2) Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 

manajerial SKPD, 3) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial 

SKPD, 4) Pengaruh struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD, dan 5) 

Pengaruh akuntabilitas, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan 

struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD.  Jenis penelitian ini digolongkan 

pada penelitian yang bersifat survey. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kota 

Tanjungpinang. Pemilihan sampel dengan metode judgment purposive sampling method 

dengan jumlah responden 77. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. 

Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada 

masing-masing pimpinan yaitu kepala bagian pada setiap SKPD. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan Statistical Package For Social 

Science 21 (SPSS 21). 

Hasil penelitian membuktikan bahwa 1) Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial SKPD (H1 diterima), 2) partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD (H2 diterima), 3) Kejelasan 

sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD (H3 diterima), 4) 

Struktur desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD, dan 5) 

Akuntabilitas, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur 

desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Dan hasil pengujian 

Identifikasi Determinan (R Square) menunjukan bahwa pengaruh akuntabilitas, partisipasi 

penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja 

manajerial pada SKPD Kota Tanjungpinang hanya sebesar 25%, sedangkan sisanya yaitu 

75% dipengaruhi oleh model lain diluar penelitian ini. 

 

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan 

Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi dan Kinerja Manajerial. 

 

 

 

 

 



1. PENDAHULUAN 

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional didasari pada 

prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintah Kota Tanjungpinang dituntut mempunyai 

kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dengan adanya pembagian tugas 

yang baik pada pemerintahan tersebut dalam  mengkoordinasi Aparatur pemerintah daerah 

seperti Sekretariat Daerah, SKPD dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintahan Kota 

Tanjungpinang. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat untuk lebih berorientasi pada 

kepentingan publik, pemerintah harus berupaya memberikan pelayanan terbaik secara 

transparan dan berkualitas kepada masyarakat yang berkesinambungan. 

 Kinerja adalah hal yang penting bagi suatu organisasi sektor publik khususnya 

pemerintahan, Karena kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu 

organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu 

organisasi. Untuk dapat mengetahui apakah kinerja tersebut efektif atau tidak efektif harus 

dilakukan perbandingan terhadap anggaran. Anggaran merupakan titik awal yang baik dalam 

menilai kinerja. Perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu faktor utama yang 

harus diperhitungkan dengan baik oleh Pemerintah. Karena dibeberapa daerah di Indonesia 

yang menyebabkan kinerja pemerintah daerah tersebut rendah adalah belum optimalnya 

proses perencanaan dan penganggaran yang mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan daerah yang baik. Akibatnya, daya serap yang rendah memunculkan masalah 

pengelolaan keuangan daerah yang buruk, Nurhalimah (2013). Untuk menghindari 

permasalahan seperti yang diketahui, Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang Khususnya 



aparatur pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas demi terwujudnya 

“good governance” atau yang biasa disebut dengan pemerintahan yang baik sehingga mampu 

menyediakan public good dan public service untuk masyarakat dan juga pemerintah daerah 

harus membenahi diri untuk melakukan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat 

 Sebagai organisasi besar, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dapat dianggap 

sebagai pusat pertanggungjawaban (Akuntabilitas publik). Dimana SKPD yang merupakan 

street level bureaucrat atau organisasi pemerintah yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat dinilai mampu melaksanakan goodgovernance dalam pelaksanaan aktivitas 

kepemerintahan.  

Salah satu praktik manajerial dalam semua jenis organisasi khususnya pada 

Pemerintah Derah terutama pada SKPD adalah keharusan bagi kepala bagian kerja untuk 

menyusun Rencana Kerja Anggaran bagi satuan kerja yang dipimpinnya, dimana Rencana 

Kerja Anggaran tersebut disebut juga dengan RKA-SKPD dan berlaku untuk satu tahun 

anggaran. Dalam proses penyusunan anggaran perlu dihindari terjadinya over budgeting. 

Artinya, proses penyusunan anggaran belanja harus lebih mengedepankan rasionalitas 

kebutuhan belanja publik maupun belanja aparatur. 

Maka dari itu, penentuan skla prioritas belanja harus berpijak pada kebutuhan nyata 

yang dirasakan oleh masyarakat. Menurut Bangun (2009), didalam RKA-SKPD masing-

masing SKPD telah memuat Indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan  

kegiatan yang akan dilaksanakan agar tidak terjadi bias atau penyimpangan dikemudian hari. 

Dalam RKA telah memuat input, output dan outcome dari masing-masing program dan 

kegiatan. Jadi dalam RKA juga telah memuat sasaran anggaran yang ingin dicapai. 

Menurut Kenis (1979) dalam Bangun (2009), Kejelasan sasaran anggaran adalah 

sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran 



dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran 

tersebut. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah 

SKPD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas 

organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya struktur desentralisasi di setiap SKPD akan 

memudahkan SKPD mempertanggungjawabkan setiap perencanaan dan pengendalian  

aktivitas operasi. Jadi SKPD akan lebih terdesentralisasi seperti pelaksanaan otonomi di 

Indonesia yang mempunyai otonomi yang lebih besar dalam proses pengambilan dan 

penetapan keputusan, Pratiwy (2013), Stuktur desentralisasi juga menjadi hal yang penting 

untuk dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas publik terutama dalam 

penyelenggaran pelayanan publik 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalah yang dikemukakan diatas, maka dapat 

diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada 

SKPD Kota Tanjungpinang? 

2. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial pada SKPD Kota Tanjungpinang? 

3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial 

pada SKPD Kota Tanjungpinang? 

4. Apakah struktur desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada 

SKPD Kota Tanjungpinang? 

5. Apakah akuntabilitas, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan 

struktur desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada SKPD 

Kota Tanjungpinang? 



2. TINJAUAN PUSTAKA 

KINERJA MANAJERIAL 

Menurut Bastian (2006:274), Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi 

organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan strategis (strategic 

planning) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh 

organisasi dalam periode tertentu. Kinerja juga merupakan bagian dari sistem pengendalian 

yang dapat diketahui dari tingkat efisiensi dan efektifitas suatu organisasi dalam mencapai 

tujuan yang telah di tetapkan. Menurut Hazmi & Zuarni (2012), Kinerja manajerial adalah 

salah satu faktor yang dapat meningkatkan efektifitas organisasional. Kinerja adalah 

kemampuan manajer dalam melaksanakan kegiatan manajerial, antara lain : perencanaan, 

investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, pengaturan staf (staffing), negosiasi dan 

representasi. Secara keseluruhan, kinerja merupakan penghargaan, jika diartikan sebagai 

penyatuan tiga variabel yang saling berhubungan, yaitu perilaku (proses), hasil, dan 

pengeluaran. 

AKUNTABILITAS PUBLIK 

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk  memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan 

kegiatan yang menjadi tanggungjwabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang 

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas 

merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas 

korupsi, Turner & Hulme (1997) dalam Mardiasmo (2002:58). Terwujudnya akuntabilitas 

merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik 

mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada 



pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang 

kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat 

menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. 

PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN 

Menurut Ikhsan & Ishak (2005:173), Partisipasi adalah suatu proses pengambilan 

keputusan bersama oleh kedua belah pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan 

bagi pembuat dan penerima keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan 

aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk 

mencapai target anggaran tersebut. Dengan kata lain ketika diterapkan kepada perencanaan, 

partisipasi mengacu pada keterlibatan manajer tingkat menegah dan bawah dalam mengambil 

keputusan yang mengarah pada penentu tujuan operasional dan penetapan sasaran kerja. 

Pemberian kesempatan pada setiap pegawai yang terkait dalam pengambilan keputusan 

melalui negoisasi anggaran juga sangat penting, karena aparat pemerintah akan merasa 

produktif dan puas terhadap pekerjaannya dan dengan adanya kontribusi dari bawahan atau 

staf dalam penyusunan anggaran akan menimbulkan perasaan berprestrasi yang akan 

meningkatkan kinerjanya. Kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran 

tercapai dan partisipasi dari bawahan atau para staf pemegang peranan penting dalam 

pencapaian tujuan. Kenis (1979) dalam Bangun (2009). Menurut Hansen & Mowen 

(2006:377), didalam penyusunan anggaran berarti juga berkaitan dengan sejumlah informasi 

yang di berikan oleh atasan kepada bawahannya, sehingga terciptanya komunikasi yang baik 

untuk sebuah lingkungan kerja yang nyaman dan ramah. Biasanya yang dikomunikasikan ke 

bawahan adalah yang membantu mengembangkan anggaran yang akan memenuhi suatu 

tujuan. Anggaran partisipatif mengkomunikasikan rasa tanggungjawab pada para manajer 

tingkat bawah dan mendorong kreativitas.  



KEJELASAN SASARAN ANGGARAN 

Kenis (1979) dalam Syafrial (2009), mengatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja 

untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan meyebabkan 

pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini 

meyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. 

Locke & Lathan (1984) dalam Samuel (2008), menyatakan bahwa sasaran adalah apa yang 

hendak dicapai oleh karyawan. Jadi kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer 

lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas. 

Menurut Porter (1976) dalam Putra (2013), bahwa dalam menentukan sasaran anggaran 

mempunyai karakteristik utama yaitu:  

1) Sasaran harus spesifik bukan samar-samar.  

2) Sasaran harus menantang namun dapat dicapai 

 

STRUKTUR DESENTRALISASI 

Definisi yang diberikan terhadap kata-kata “Desantralisasi” sangat beragam. Menurut 

Ermaya (1993) dalam Gadjong (2007:81), Desentralisasi dibidang pemerintahan diartikan 

sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi 

pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok yang 

mendiami suatu wilayah. Dalam suatu struktur desentralisasi, pemerintah tingkat bawahan 

merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara independen, tanpa intervensi dari 

tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Adanya pelimpahan kewenangan kepada 

pemerintah daerah tidak sebagai sesuatu yang harus ditakuti oleh pemerintah pusat karena 

pembagian kewenangan tersebut tidak akan terlepas dari koordinasi dan pengawasan 

pemerintah pusat. Pemberian otonomi kepada daerah hanya sebagai salah satu usaha untuk 



lebih melancarkan tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat disetiap daerah. 

 

PENELITIAN TERDAHULU 

 Menurut Putra (2013), yang menguji pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan 

sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD Padang), 

hasil ini menunjukkan Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

manajerial SKPD (H1 diterima), 2) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja manajerial SKPD (H2 diterima). 

Bangun (2009), telah melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi dalam 

penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja 

manajerial SKPD yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa secara 

simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, pada 

penelitian ini menggunakan variabel permoderasi yaitu pengawasan internal 

Nurhalimah (2013), menguji tentang Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan 

kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur perangkat daerah di pemerintah aceh, 

hasil ini menunjukkan Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

aparatur perangkat daerah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap 

kinerja aparatur perangkat daerah di Pemerintah Aceh.     

 Pratiwy (2013), menguji Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi 

terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD Kota Padang), hasil ini 

menunjukkan Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

pemerintah daerah Desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah 

daerah. 

 



PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Hubungan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial SKPD 

Menurut Putra (2013), Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong 

terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja 

manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang 

menjadi dasar penilaian akuntabilitas. 

Salah satu faktor yang dapat mengukur kinerja adalah dengan melakukan pengukuran 

terhadap anggaran, yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, 

penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan 

kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui 

anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana 

ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 

Putra (2013), membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif akuntabilitas 

dengan kinerja manajerial SKPD. Citra (2010), juga menyatakan bahwa akuntabilitas 

berpengaruh signifikan  terhadap kinerja manajerial SKPD.  Hal ini menegaskan pentingnya 

akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manejerial, karena dengan adanya 

pertanggungjawaban publik, masyarakat tidak hanya dapat mengetahui anggaran tersebut 

tetapi juga dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah 

daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan 

dinilai dan diawasi oleh masyarakat. 

H1:  Akuntabilitas Publik Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD 

 

Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD 

Anggaran memiliki peranan penting dalam manajerial sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian. Dalam fungsinya sebagai alat pengendalian, anggaran digunakan sebagai suatu 



sistem untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Penyusunan anggaran perlu melibatkan 

bawahan (aparat pemerintah daerah). Sehingga partisipasi anggaran dapat dinilai sebagai 

pendekatan aparat pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota 

organisasi sebagai individual karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran 

diharapkan setiap aparat pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Bangun (2009), membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD, Nurhalimah (2013), juga 

menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 

aparatur perangkat daerah. Hal ini menegaskan tingkat partisipatif para staf dalam 

penyusunan anggaran akan mendorong moral kerja yang tinggi dan menentukan tentang 

keberhasilan atau kegagalan manajerial SKPD dalam melaksanakan tugas.  

H2:  Partisipasi Penyusunan Anggaran Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja 

Manajerial SKPD 

 

Hubungan Kejelasan Sasaran  Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD 

 Menurut Kenis (1979) dalam Bangun (2009), Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh 

mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat 

dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. 

 Pratiwy (2013), membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif kejelasan 

sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. Putra (2013), juga menyatakan bahwa 

kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD, dan 

Nurhalimah (2013), menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja aparatur perangkat daerah. Hal ini menegaskan bahwa dengan adanya 

kejelasan sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah suatu organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam 



rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sehingga 

berimplikasi pada peningkatan kinerja. 

H3:  Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Manajerial 

SKPD 

 

Hubungan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD 

Menurut Pratiwy (2013), Desentralisasi adalah proses penentuan kegiatan, penentuan 

nilai, penentuan orang yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan, menentukan 

prioritas program dan kegiatan. Organisasi desentralisasi secara umum ditujukan dengan 

pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam sentralisasi yang baik, sebagian 

keputusan diambil pada tingkat hirarki organisasi yang tertinggi, dan apabila sebagian 

otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi, maka organisasi tersebut 

lebih terdesentralisasi. 

Pratiwy (2013), membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif struktur 

desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD. Bangun (2009), juga menyatakan bahwa 

struktur desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal ini 

menegaskan bahwa adanya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab pelaksanaan 

kegiatan yang terdesentralisasi akan lebih meningkatkan kinerja manajerial pada suatu 

organisasi. 

H4:  Struktur Desentralisasi Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD 

 

3. METODE PENELITIAN 

JENIS PENELITIAN 

  Jenis penelitian ini merupakan penelitian survey. Penelitian survey adalah penelitian 

yang mengambil sample dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat 

pengumpul data yang pokok. Survei merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang 

digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Survey adalah suatu 



desain yang digunaan untuk penyelidikan informasi yang berhubungan dengan prevalensi, 

distribusi dan hubungan antar variabel dalam suatu popilasi. Pada survey tidak ada intervensi, 

survey mengumpulkan informasi dari tindakan seseorang,pengetahuan, kemauan, pendapat, 

perilaku, dan nilai. 

 

POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

Populasi adalah keseluruhan dari kelompok orang, peristiwa atau objek-objek lain yang 

sedang menjadi perhatian untuk diteliti. Populasi dalam Penelitian ini dilakukan pada SKPD 

Kota Tanjungpinang. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling method dimana informasi yang dapat diperoleh dari orang-orang yang menjadi 

sasaran khusus penelitian, karena hanya orang-orang tersebut yang dianggap memiliki 

kompetensi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan atau memang hanya orang-orang 

itu yang dianggap memiliki kriteria yang ditetapkan. Yang menjadi responden dalam 

penelitian ini adalah pejabat struktural yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Adapun 

pejabat struktural yang terlibat dalam penelitian ini adalah “pejabat setingkat kepala bidang, 

kepala seksi, kepala bagian, dan kepala sub bagian”. 

 

INDIKATOR VARIABEL 

Variabel Definisi Operasional 
 

Indikator 

Kinerja Manajerial 

(Y) 

Hasil dari proses aktivitas manajerial 

yang efektif mulai dari proses 

perencanaan dan 

penganggaran,pelaporan, pengawasan, 

penatausahaan dan staffing 

1.Perencanaan 

2.Investigasi 

3.Pengkoordinasian 

4.Evaluasi 

5.Pengawasan 

6.Pemilihan Staff 

7.Negoisasi 

8.Perwakilan 

Akuntabilitas 

(X1) 

Pertanggungjawaban realisasi 

Anggaran SKPD terhadap DPRD dan  

1.Kebijakan 

2.Program 



masyarakat luas 3.Manajerial 

4.Manfaat 

5.Horizontal 

6.Perencanaan 

7.Proses 

8.Hukum 

9.Keuangan 

 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran 

(X2) 

Partisipasi manajerial SKPD dalam 

penganggaran daerah, seperti program 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan, 

keikutsertaan dalam menentukan 

target dan anggaran, dsb 

1.Melibatkan bawahan 

2.Memberi kesempatan 

bawahan 

3.Informasi kepada 

bawahan 

4.Kontribusi bawahan 

dalam anggaran SKPD 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran 

(X3) 

Realisasi anggaran untuk masyarakat 

secara jelas dan transparan sehingga 

tercapai tujuan yang ditetapkan 

1.Tujuan 

2.Kinerja 

3.Standar 

4.Jangka Waku 

5.Sasaran Prioritas 

6.Tingkat Kesulitan 

7.Koordinasi 

Struktur 

Desentralisasi 

(X4) 

Proses penentuan kegiatan, nilai, 

orang yang bertanggungjawab 

terhadap program dan kegiatan dalam 

menentukan prioritas program dan 

kegiatan 

1.Wewenang menentukan 

jumlah anggaran 

2.Wewenang menentukan 

program dan kegiatan 

3.Wewenang menentukan 

keterlibatan pegawai 

4.Wewenang menentukan 

skala prioritas 

5.Wewenang menentukan 

penambahan dan 

pemutasian pegawai 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data informasi 

yang didapatkan ketika melakukan interview, pengelolaan kuesioner, maupun diskusi 

observasi. Pada penelitian ini digunakan data secara langsung dari responden penelitian. 



Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengelolaan kuesioner. Kuesioner 

dibagikan kepada responden dan kemudian akan diambil tiga minggu sesudahnya. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 

responden penelitian. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti 

menyebar sejumlah angket berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian, 

kepada sejumlah responden yang telah 

ditentukan sebelumnya, guna mendapatkan hasil yang dapat diolah menjadi kesimpulan 

dalam penelitian ini. 

 

 Metode Analisis Data 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier 

berganda, persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut : 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5[X1-X2-X3-X4] + e 

Keterangan: 

Y   = Kinerja Manajerial  

X1     = Akuntabilitas 

X2   = Partisipasi Penyusunan Anggaran 

X3    = Kejelasan Sasaran Anggaran 

X4   = Struktur Desentralisasi 

[X1-X2-X3-X4]= Interaksi antara Akuntabilitas, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan 

Sasaran Anggaran, dan Struktur Desentralisasi 

e  = Error Term 

 

 



Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model 

regresi. Untuk keabsahan analisis regresi tersebut terlebih dahulu dilakukan uji instrument 

pengamatan, uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Pengolahan data menggunakan 

software SPSS 21 

 

Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalitan atau 

kesahihan suatu instrument. Suatu  intrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi. 

Dalam uji validitas pengambilan keputusan adalah :  

1) Jika r hitung > r tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.  

2) Jika rn  hitung < r tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.  

 Jika telah memenuhi syarat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut 

telah memiliki validitas konstruk yang baik. Sementara butir-butir pernyataan dinyatakan 

valid maka instrumen tersebut layak untuk kuesioner penelitian, Akbar (2013). 

 

Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indicator 

dari variable atau konstruk. Butir kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban seseorang 

terhadap kuesioner adalah konsisten. Selanjutnya untuk mengetahui kuesioner reliable atau 

tidak reliable menggunakan Alpha Croanbach. Kuesioner dikatakan reliable jika Alpha 

Croanbach > 0,60 dan tidak reabel jika sama dengan atau dibawah 0,60, Sunyoto (2011) 

dalam Akbar (2013). 

 

 



 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variable 

dependen, variable indenpenden atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-smirnov (KS). Pedoman 

pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupaka n distribusi normal 

dilihat dari : 

a. Nilai Sig atau signifikan atau probabilitas <0.05, maka distribusi data tidak normal 

b. Nilai Sig atau signifikan atau probabilitas >0,05, maka distribusi data normal 

 

Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Metode pengujian yang biasa digunakan yaitu dengan 

melihat nilai inflation factor (VIF) dan tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari 

multikolinearitas, Priyatno (2011) dalam Akbar (2013). 

 

Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik 

Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesuungguhnya) 

yang telah di-studentized. 



Dasar analisisnya adalah sebagai berikut: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

b. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

 

Uji T ( Partial individu test )  

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial 

berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang 

digunakan adalah 0,05. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan Uji T adalah: 

Ho : p = 0 Akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran 

anggaran dan struktur desentralisasi tidak berpengaruh parsial terhadap kinerja manajerial 

SKPD 

Ha : p ≠ 0 Akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran 

anggaran dan struktur desentralisasi berpengaruh pasial terhadap kinerja manajerial SKPD 

a. Jika t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak 

b. Jika t hitung < t tabel maka Ha ditolak dan Ho diterima 

Uji F ( Overall signivicance test )  

 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang 

digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut 

tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara 



simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dasar pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut: 

Ho : p = 0 Akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran 

anggaran dan struktur desentralisasi tidak berpengaruh simultan terhadap kinerja manajerial 

SKPD 

Ha : p ≠ 0 Akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran 

anggaran dan struktur desentralisasi berpengaruh simultan terhadap kinerja manajerial SKPD 

a. Jika probabilitas > tingkat signifikan  maka Ha ditolak dan Ho diterima 

b. Jika probabilitas < tingkat signifikan maka Ha diterima dan Ho ditolak 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Hasil Penelitian 

Descriptive Statistics 
 

N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Kinerja Manajerial (Y) 77 22 36 29.26 3.672 

Akuntabilitas Publik (X1) 77 23 37 34.13 2.872 

Part. Peny. Anggaran (X2) 77 8 20 13.96 2.697 

Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) 77 22 35 28.45 2.280 

Struktur Desentralisasi (X4) 77 12 25 19.17 4.028 

Valid N (listwise) 77 
    

Sumber:data hasil olahan spss 21 (2014) 

 

 Dari output dapat dilihat nilai minimum  kinerja manajerial dari 77 responden sebesar 

22, nilai maksimum sebesar 36, nilai rata-rata sebesar 29.26 dengan standar deviasi 3.672. 

Sedangkan nilai minimum  akuntabilitas publik sebesar 23, nilai maksimum sebesar 37, nilai 

rata-rata sebesar 34.13 dengan standar deviasi 2.872. Nilai minimum partisipasi penyusunan 

anggaran sebesar 8, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 13.96  dengan standar 



deviasi 2.697. Nilai minimum kejelasan sasaran anggaran sebesar 22, nilai maksimum 

sebesar 35, nilai rata-rata sebesar 28.45  dengan standar deviasi 2.280. Dan struktur 

desentralisasi sebesar 12, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata sebesar 19.17  dengan 

standar deviasi 4.028. 

 

Uji Validitas 

Pengujian validitas dapat menggunakan software statistik. Dimana Nilai validitas dapat 

dilihat dengan menggunakan Corrected Item-Total Colleration. Jika r hitung > r tabel, maka 

data dikatakan valid, dimana nilai sampel untuk r tabel 77 adalah 0,2242 

Tabel 4.8 Uji Validitas Variabel 

Variabel 
Butir 

Instrumen 
r Hitung r Tabel Probabilitas Keterangan 

Kinerja 

Manajerial (Y) 

        KM1 

KM2 

KM3 

KM4 

KM5 

KM6 

KM7 

KM8 

 

0.506 

0.433 

0.535 

0.695 

0.440 

0.796 

0.551 

0.688 

 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Akuntabilitas 

Publik (X1) 

AKP1 

AKP2 

AKP3 

AKP4 

AKP5 

AKP6 

AKP7 

AKP8 

AKP9 

0.486 

0.453 

0.590 

0.520 

0.660 

0.645 

0.425 

0.436 

0.540 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran (X2) 

 

PPA1 

PPA2 

PPA3 

PPA4 

0.813 

0.846 

0.749 

0.865 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Valid 

V alid 

Valid 

Valid 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran  

(X3) 

       KSA1 

KSA2 

KSA3 

KSA4 

KSA5 

KSA6 

KSA7 

0.640 

0.616 

0.863 

0.718 

0.737 

0.711 

0.734 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 



Struktur 

Desentralisasi  

(X4) 

 

        SD1 

SD2 

SD3 

SD4 

SD5 

SD6 

 

0.783 

0.807 

0.784 

0.784 

0.791 

0.656 

 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

0,2242 

 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber:data hasil olahan spss 21 (2014) 

 

Hasil uji validitas dari semua variabel pertanyaan kinerja manajerial, akuntabilitas, 

partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi yang 

diajukan pada responden Menunjukkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid. Karena r 

hitung > r tabel dan sig 2-tailed < 0,05 

 

Uji Reliabilitas 

Pengujian Uji Reliabilitas data dapat dilihat dengan menggunakan Alpha Croanbach. 

Jika Alpha Croanbach > 0,60 maka hasil pengujian data dinyatakan reabel dan tidak reabel 

jika sama dengan atau dibawah 0,60. 

Tabel 4.9 Uji Reliabilitas Variabel 

Variabel 
Alpha 

Croanbach 

Batas 

reabilitas 
Keterangan 

Kinerja Manajerial (Y) 0.691 0.6 Reliabel 

Akuntabilitas Publik (X1) 0.672 0.6 Reliabel 

Partispasi Penyusunan Anggaran(X2) 0.834 0.6 Reliabel 

Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) 0.840 0.6 Reliabel 

Struktur Desentralisasi (X4) 0.854 0.6 Reliabel 

Sumber:data hasil olahan spss 21 (2014) 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan semua variabel yang terdiri dari variabel 

Kinerja Manajerial, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Struktur 

Desentralisasi adalah reliabel karena alpha menunjukkan angka yang lebih dari 0,60 

 

 

 



Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk melihat normalitas model regresi. Berdasarkan table 

uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov : 

Tabel 4.10 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

Unstandardized Residual 

N 77 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 3.09605971 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .092 

Positive .064 

Negative -.092 

Kolmogorov-Smirnov Z .811 

Asymp. Sig. (2-tailed) .526 

a. Test distribution is Normal. 

 

 

 

Berdasarkan besarnya nilai Kolgomorov-Smirnov yaitu 0.811 dan signifikan yaitu 

0.526  yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 hal ini berarti bahwa data residual 

terdistribusi secara normal. Hal ini juga di dukung dengan grafik dimana data mengikuti garis 

diagonal. Grafik uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Metode pengujian yang biasa digunakan yaitu dengan 

melihat nilai inflation factor (VIF) kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0.1 

 

 

 



Tabel 4.11 Uji Multikolienaritas 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -1.303 6.959 
   

Akuntabilitas Publik (X1) .301 .134 .235 .904 1.106 

Part. Peny. Anggaran (X2) .446 .147 .328 .847 1.181 

Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) .324 .161 .201 .983 1.017 

Struktur Desentralisasi (X4) .254 .098 .278 .859 1.164 

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial (Y) 

Sumber:data hasil olahan spss 21 (2014) 

 

Pada tabel.4.11 terlihat bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF diatas 

10, dan nilai tolerance kurang dari dari 0.1. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

multikolinearitas pada model regresi yang digunakan. 

 

Uji Heterokedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, kesimpulan ini diperoleh dengan melihat penyebaran 

titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta 

menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Adapun pengujian Heterokrdasitas 

menggunakan uji Glejser, dimana kesimpulan dapat dilihat Apabila nilai signifikansi Sig. > 

0,05 maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.12 Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 2.185 4.308 
 

.507 .614 

Akuntabilitas Publik (X1) .072 .083 .105 .864 .390 

Part. Peny. Anggaran (X2) -.056 .091 -.077 -.612 .543 

  Kejelasan Sasaran Anggaran  

(X3) 

-.088 .100 -.103   -.884 .380 

Struktur Desentralisasi (X4) .055 .061 .114 .909 .366 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber:data hasil olahan spss 21 (2014) 

   

Berdasarkan tabel 4.12 perhitungan menggunakan uji Glejser terlihat nilai signifikansi 

variabel-variabel bebas antara lain akuntabilitas publik 0.390, partisipasi penyusunan 

anggaran 0.543, Kejelasan sasaran anggaran 0.380, dan struktur desentralisasi 0.366 di atas 

0,05. Hal ini berarti bahwa data terbebas dari heteroskedastisitas. 

 

Uji T-test 

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. Patokan yag digunakan adalah dengan 

membandingkan nilai singnifikan yang dihasilkan dengan alpha 0,05 atau dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel. 

Tabel 4.13 Uji T-test 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 
(Constant) -1.303 6.959 

 
-.187 .852 

Akuntabilitas Publik (X1) .301 .134 .235 2.249 .028 



Part. Peny. Anggaran (X2) .446 .147 .328 3.033 .003 

Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) .324 .161 .201 2.007 .048 

Struktur Desentralisasi (X4) .254 .098 .278 2.594 .011 

Dependent Variable: Kinerja Manajerial (Y) 

Sumber:data hasil olahan spss 21 (2014) 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka uji hipotesis dapat dilakukan : 

 

1) Akuntabilitas Publik berpengaruh singnifikan terhadap kinerja manajerial 

Hasil analisis dari tabel, dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. 

Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai sig < α 0,05. Nilai t tabel pada α = 0,05 

adalah 1.665. Untuk variabel akuntabilitas publik (X1) nilai t hitung adalah 2.249 dan nilai 

sig adalah 0.028. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t hitung > t tabel, yaitu 2.249 > 

1.665 dan nilai singnifikansi 0,028 < α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik 

(X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD, sehingga 

hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

2) Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial 

Hasil analisis dari tabel, dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. 

Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai sig < α 0,05. Nilai t tabel pada α = 0,05 

adalah 1.665. Untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran (X2) nilai t hitung adalah 

3.033 dan nilai sig adalah 0,003. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t hitung > t tabel, 

yaitu 3.003 > 1.665 dan nilai singnifikansi 0,003 < α 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa 

partisipasi penyusunan anggaran (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial SKPD, sehingga hipotesis  dalam penelitian ini diterima 

3) Kejelasan Sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial 



Hasil analisis dari tabel, dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. 

Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai sig < α 0,05. Nilai t tabel pada α = 0,05 

adalah 1.665. Untuk variabel kejelasan sasaran anggaran (X3) nilai t hitung adalah 2.007 dan 

nilai sig adalah 0,048. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t hitung > t tabel, yaitu 2.007 

> 1.665 dan nilai singnifikansi 0,048 < α 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran 

anggaran (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD, 

sehingga hipotesis  dalam penelitian ini diterima 

4) Struktur Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial 

Hasil analisis dari tabel, dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. 

Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai sig < α 0,05. Nilai t tabel pada α = 0,05 

adalah 1.665. Untuk variabel struktur desentralisasi (X4) nilai t hitung adalah 2.594 dan nilai 

sig adalah 0,011. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t hitung > t tabel, yaitu 2.594 > 

1.665 dan nilai singnifikansi 0,011 < α 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa struktur 

desentralisasi (X4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD, 

sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima 

 

 Uji F-test 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variable 

dependen secara silmutan, pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabel. 

Tabel 4.14 Uji F-test 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 296.301 4 74.075 7.321 .000
b
 

Residual 728.505 72 10.118 
  

Total 1024.805 76 
   

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial (Y) 

b. Predictors: (Constant), Struktur Desentralisasi (X4), Kejelasan Sasaran Anggaran (X3), 

Akuntabilitas Publik (X1), Part. Peny. Anggaran (X2) 



Sumber:data hasil olahan spss 21 (2014) 

 

Hasil pengolahan data uji F menunjukkan nilai F = 7321 dan signifikan pada level 

0,000. Sedangkan nilai F tabel yaitu 2.493. Jadi F hitung > F tabel yaitu 7.321 > 2.493 dan 

sig. 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat 

diandalkan atau model yang digunakan sudah fix. Berarti, model regresi dapat digunakan 

untuk menguji pengaruh variable independen terhadap variabel dependen. Dari hasil 

pengujian juga dapat disimpulkan bahwa Akuntablitas publik, partisipasi penyusunan 

anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi secara bersama-sama atau 

secara silmutan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. 

 

 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.15 Hasil analisis regresi linear berganda 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) -1.303 6.959 
 

-.187 .852 

Akuntabilitas Publik (X1) .301 .134 .235 2.249 .028 

Part. Peny. Anggaran (X2) .446 .147 .328 3.033 .003 

Kejelasan Sasaran Anggaran(X3) .324 .161 .201 2.007 .048 

Struktur Desentralisasi (X4) .254 .098 .278 2.594 .011 

 

Dari tabel. 4.15 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :  

Y =  -1.303 + 0,301 X1 + 0,446 X2 + 0,324 X3 + 0,254 X4 + e 

Dari persamaan diatas dijlaskan bahwa: 

a. Nilai konstanta sebesar -1.303 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu 

akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan 



struktur desentralisasi adalah nol maka nilai kinerja manajerial SKPD adalah sebesar 

konstanta -1.303.  

b. Koefisien akuntabilitas publik sebesar 0,301 mengindikasikan bahwa setiap 

peningkatan adanya akuntabilitas publik satu satuan SKPD, maka kinerja manajerial 

SKPD meningkat sebesar 0,301 atau 30,1% dengan asumsi variabel lain konstan atau 

tetap.  

c. Koefisien partisipasi penyusunan anggaran sebesar 0,446 mengindikasikan bahwa 

setiap peningkatan adanya partisipasi penyusunan anggaran satu satuan SKPD, maka 

kinerja manajerial SKPD meningkat sebesar 0,446 atau 44,6% dengan asumsi variabel 

lain konstan atau tetap.  

d. Koefisien kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,324 mengindikasikan bahwa setiap 

peningkatan kejelasan sasaran anggaran satu satuan SKPD, maka  kinerja manajerial 

SKPD meningkat sebesar 0,324 atau 32,4% dengan asumsi variabel lain konstan atau 

tetap.  

e. Koefisien struktur desentralisasi sebesar 0,254 mengindikasikan bahwa setiap 

peningkatan struktur desentralisasi satu satuan SKPD, maka kinerja manajerial SKPD 

meningkat sebesar 0,254 atau 25.4% dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. 

 

Koefisien Determinasi 

Tabel 4.16 Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .538
a
 .289 .250 3.181 

c. Predictors: (Constant), Struktur Desentralisasi (X4), Kejelasan Sasaran Anggaran (X3),  

d. Akuntabilitas Publik (X1), Part. Peny. Anggaran (X2) 

b. Dependent Variable: Kinerja Manajerial (Y) 

Sumber:data hasil olahan spss 21 (2014) 



  

Berdasarkan Tabel, besarnya Adjusted R Square adalah 0,250. Hal ini mengindikasikan 

bahwa kontribusi akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran 

anggaran dan struktur desentralisasi adalah sebesar 25% sedangkan 75% ditentukan oleh 

faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. 

 

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial 

Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja manajerial. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh besarnya nilai thitung 2.249 > ttabel 

1.665 dan tingkat signifikansi 0,028 yang menunjukkan berada dibawah 0,05. Hal ini berarti 

akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. 

Sehingga hipotetsis pertama yang diajukan dalam penelitian diterima. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013) dan 

Citra (2010), bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini 

sesuai dengan dengan teori yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa akuntabilitas 

merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai 

dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya 

akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manejerial, karena dengan adanya 

akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya bisa mengetahui anggaran tetapi 

juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah bisa 

memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan dan berusaha dengan baik dalam 

melaksanakan seluruh perencanaan yang ada. 

 

 



Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial 

Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh besarnya nilai 

thitung 3.033 > ttabel 1.665 dan tingkat signifikansi 0,003 yang menunjukkan berada dibawah 

0,05. Hal ini berarti partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja manajerial SKPD. Sehingga hipotetsis kedua yang diajukan dalam penelitian diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bangun (2009) dan 

Nurhalimah (2013), bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja manajerial SKPD. Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sipayung (2014), yang menyatakan bahwa partispasi 

penyusunan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. hasil 

penelitian dari Kennis (1979) dalam Bangun (2009), yang mengatakan kunci dari kinerja 

yang efektif adalah partisipasi dari bawahan pemegang peranan penting dalam pencapaian 

tujuan tersebut. 

 

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial 

Hasil penelitian ini menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh besarnya nilai thitung 2.007 

> ttabel 1.665 dan tingkat signifikansi 0,048 yang menunjukkan berada dibawah 0,05. Hal ini 

berarti kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial 

SKPD. Sehingga hipotetsis ketiga yang diajukan dalam penelitian diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013) dan 

Pratiwy (2013), bahwa kejelasan sasaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. 

Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bangun 

(2009), yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan 



terhadap kinerja manajerial SKPD.       

 Semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka kinerja pemerintah yang dihasilkan 

oleh pemerintah juga akan semakin meningkat. Hal ini konsisten dengan teori yang 

dinyatakan oleh  Kenis (1979) dalam Pratiwy (2013), kejelasan sasaran anggaran merupakan 

sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran 

tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapain sasaran 

tersebut. Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, 

spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya. 

Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran maka aparat juga dapat menentukan target dalam 

mencapai anggaran dan merumuskan apa saja yang akan dilakukan sehingga apa yang telah 

ditargetkan pada awalnya dapat terealisasi dengan baik. 

Pengaruh Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial 

Hasil penelitian ini menunjukkan struktur desentralisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh besarnya nilai thitung 2.594 

> ttabel 1.665 dan tingkat signifikansi 0,011 yang menunjukkan berada dibawah 0,05. Hal ini 

berarti struktur desentralisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial 

SKPD. Sehingga hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bangun (2009) dan 

Pratiwy (2013), bahwa struktur desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pemerintah daerah. Dengan adanya struktur desentralisasi akan menunjukkan tingkat 

ekonomi yang didelegasikan pada manajerial SKPD sehingga mempunyai tanggungjawab 

yang lebih besar terhadap perencanaan dan pengendalian segala aktivitas yang akan 

meningkatkan independensi SKPD dalam bertindak dan berfikir dalam suatu tim tanpa 

mengorbankan keputusan dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, semakin struktur 



terdesentralisasi organisasi dipemerintah daerah, maka semakin tinggi pula kinerja kepala 

SKPD dalam menjalankan keuangan daerah. 

 

Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran 

Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akuntablitas publik, partisipasi 

penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Berdasarkan hasil penelitian, nilai F tabel yaitu 

2.493. Jadi F hitung > F tabel yaitu 7.321 > 2.493 dan sig. 0,000 < 0,05. Hal ini berarti 

Akuntablitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan 

struktur desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Sehingga 

hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian diterima.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013), bahwa 

akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian yang dilakukan 

oleh Bangun (2009) dan Nurhalimah (2013), bahwa partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian yang dilakukan 

oleh Putra (2013) dan Pratiwy (2013), bahwa kejelasan sasaran berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial. Dan Penelitian yang dilakukan oleh Bangun (2009) dan Pratiwy 

(2013), bahwa struktur desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. 

Dengan adanya Akuntablitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan 

sasaran anggaran dan struktur desentralisasi akan meningkatkan kinerja manajerial SKPD 

dilingkungan pemerintah daerah. 

 

 

 



5. KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

1. Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Kota 

Tanjungpinang. 

2. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial 

SKPD Kota Tanjungpinang 

3. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD 

Kota Tanjungpinang 

4. Struktur desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Kota 

Tanjungpinang 

5. Akuntabilitas publik, Partisipasi penyusunan anggaran, Kejelasan sasaran anggaran dan 

Struktur desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Kota 

Tanjungpinang 

KETERBATASAN 

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian 

sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian 

yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 25% sedangkan 75% ditentukan oleh 

faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. 

2. Penyebaran kuesioner pada beberapa SKPD masih memiliki kendala dalam prosedur 

pengisian dan pengembalian kuesioner. Hal tersebut menyebabkan data yang diolah 

kurang optimal, untuk penelitian selanjutnya diharapkan responden yang dituju dapat 

melakukan pengisian kuesioner yang disebarkan dengan tepat waktu pengembalian 

sehingga pengolahan data dapat diolah sesuai waktu yang telah direncanakan. 



SARAN  

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penerapan akuntabilitas publik, partisipasi 

penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi SKPD 

Kota Tanjungpinang telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum 

sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sebaiknya SKPD Kota Tanjungpinang 

melakukan pengkajian ulang agar kinerja manjerial SKPD dapat terus ditingkatkan.  

2. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, maka peneliti 

menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan dan menggunakan 

variabel lain, karena dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel 

penelitian yang digunakan dapat menjelaskan sebesar 25%. Sedangkan 75% dijelaskan 

oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. 

3. Menambah sampel yang lebih banyak. Penelitian dilakukan tidak saja pada Dinas di 

Pemerintah Kota Tanjungpinang saja sebaiknya juga pada Dinas di Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau. 
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KUESIONER 

A. DEMOGRAFI RESPONDEN  

Mohon kesediaan Bapak/Ibu Mengisi daftar berikut : 

1. Nama instansi  : 

2. Nama   : __________________________ (boleh tidak diisi) 

3. Jenis Kelamin  :   Pria  Wanita 

4. Umur   : ______ Tahun 

5. Pendidikan Terakhir :   

SMA  D3   

S1  S2     S3 

6. Latar Belakang Pendidikan:  

Akuntansi Manajemen  

Teknik  Hukum 

Sosial Lain-lain  

7. Jabatan   :  

Kepala Dinas Kabid/Kabag/Sekretaris 

Kasubid/Kasubbag/kasubdis/Kasie 

8. Lama Bekerja  :  

 1-5 tahun 

 6-10 tahum 

 11-15 tahun 

 16-20 tahun 

 > 21 tahun 

 



B. DAFTAR PERNYATAAN: 

Terimakasih Bapak/Ibu telah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pernyataan 

ini. Dimohon Bapak/Ibu memberikan tanggapan yang sesuai dan apabila menurut bapak/ibu tidak ada 

jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. 

Jawaban Pernyataan ini diberikan dengan tanda check list ( √ ) pada salah satu pilihan 

jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/Ibu. Skor jawaban adalah  sebagai berikut : 

SS = Sangat Setuju (5)   

S = Setuju (4)      

RR = Ragu-Ragu (3) 

TS = Tidak Setuju (2) 

STS = Sangat Tidak Setuju (1) 

 

 

1. KINERJA MANAJERIAL 

Sumber : Putra, Deki (2013) 

NO ITEM PERNYATAAN SS S RR TS 

 

STS 

 

1. 

 

Saya berperan dalam penetuan tujuan, kebijakan, rencana 

kegiatan seperti penjadwalan kerja, penyusun ananggaran 

dan penyusunan program 

     

2. 
Saya berperan dalam pengumpulan dan penyiapan informasi 

yang biasanya berbentuk catatan dan laporan 

     

3. 

Saya ikut berperan dalam tukar menukar informasi dalam 

organisasi untuk mengkoordinasikan dan menyesuaikan 

laporan 

     

4. 

Saya berperan dalam mengevaluasi dan menilai rencana 

kerja, laporan kinerja maupun kerja yang diamati pada 

unit/sub unit saya 

     

5. 

Saya berperan dalam mengarahkan, memimpin dan 

mengembangkan para bawahan yang ada pada unit/ sub unit 

saya.  

     

6. 
Saya berperan dalam mengelola, mengatur, dan memilih 

pegawai pada unit/sub unit saya.  

     

7. Saya berperan dalam melakukan kontrak untuk barang/jasa      



yang dibutuhkan pada unit/sub unit saya dengan pihak luar 

8. 
Saya berperan dalam mewakilkan organisasi saya untuk 

berhubungan dengan pihak lain diluar organisasi 

     

 

 

2. AKUNTABILITAS PUBLIK 

Sumber : Putra, Deki (2013) 

NO. PERNYATAAN SS S RR TS 

 

STS 

 

1. 
Pelaksanaan kebijakan dipertanggung jawabkan pemerintah 

daerah kepada DPRD dan masyarakat luas.  

     

2. 

Anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah 

bersama DPRD sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan 

publik.  

     

3. 

Program-program anggaran dirancang dengan 

mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana 

masyarakat menghasilkan output maksimal 

     

4. 

Program-program anggaran dirancang dengan 

mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan 

Anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik 

     

5. 
Pelaksanaan program-program APBD benar-benar 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 

     

6. 
Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, 

sasaran, dan hasil yang ditetapkan.  

     

7. 
Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan 

prosedur yang berlaku 

     

8. 
Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan 

peraturan yang berlaku.  

     

9. 
Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana 

dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku.  

     

 

 

3. PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN  

Sumber : Bangun, Andarias (2009) 

NO. 

 

PERNYATAAN 

 

SS S RR TS STS 

1. Dalam penyusunan anggaran, program dan kegiatan saya 

selalu melibatkan bawahan 

     

2. Banyaknya kesempatan yang diberikan kepada bawahan      



untuk ikut dalam penyusunan anggaran 

3. Banyaknya informasi yang saya berikan dalam pelaksanaan 

anggaran 

     

4. Kontribusi bawahan terhadap anggaran sangat besar      

 

 

 

KEJELASAN SASARAN ANGGARAN 

Sumber : Putra, Deki (2013) 

NO. PERNYATAAN SS S RR TS 

 

STS 

 

1. 
Saya memahami persis apa yang harus saya lakukan dalam 

pekerjaan saya.  

     

2. Saya memahami bagaimana kinerja saya diukur      

3. 
Saya memiliki sasaran yang jelas yang membantu saya 

dalam melakukan pekerjaan 

     

4. 
Saya mempunyai batas waktu untuk mencapai sasaran 

pekerjaan.  

     

5. 

Jika saya mempunyai lebih dari satu sasaran untuk dicapai, 

saya mengetahui mana yang paling penting dan yang 

kurang penting.  

     

6. 
Sasaran dalam pekerjaan saya cukup menantang, tetapi 

layak ( tidak terlalu mudah maupun sulit )  

     

7. 
Dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk mencapai 

sasaran 

     

 

 

4. STRUKTUR DESENTRALISASI 

Sumber :Bangun, Andarias (2009) 

NO. 

 

PERNYATAAN 

 

SS S RR TS STS 

1. Saya mempunyai wewenang untuk menentukan jumlah 

anggaran untuk satuan kerja saya 

     

2. Saya mempunyai wewenang untuk menentukan program 

dan kegiatan di satuan kerja saya 

     



3. Saya mempunyai wewenang untuk menentukan pegawai 

yang terlibat dalam program dan kegiatan 

     

4. Saya mempunyai wewenang untuk menentukan prioritas 

kegiatan yang akan dilaksanakan 

     

5. Saya mempunyai wewenang untuk menentukan 

penambahan pegawai disatuan kerja saya 

     

6. Saya mempunyai wewenang untuk menentukan pemutasian 

pegawai 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Statistik Deskriptif 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kinerja Manajerial (Y) 77 22 36 29.26 3.672 

Akuntabilitas Publik (X1) 77 23 37 34.13 2.872 

Part. Peny. Anggaran (X2) 77 8 20 13.96 2.697 

Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) 77 22 35 28.45 2.280 

Struktur Desentralisasi (X4) 77 12 25 19.17 4.028 

Valid N (listwise) 77     

 

B. Uji Kualitas Data 

 Uji Reabilitas Dan Validitas Data 

1. Kinerja Manajerial SKPD 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.691 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KM1 25.42 11.062 .305 .679 

KM2 25.19 13.317 .022 .710 

KM3 25.38 10.922 .344 .670 

KM4 25.65 9.415 .509 .627 

KM5 25.39 11.688 .264 .685 

KM6 25.87 9.325 .685 .586 

KM7 26.10 10.436 .316 .683 

KM8 25.82 10.072 .543 .624 



2. Akuntabilitas Publik 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.672 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Partisipasi Penyusunan anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

AKP1 30.43 6.853 .285 .660 

AKP2 30.32 7.064 .269 .662 

AKP3 30.23 6.629 .434 .628 

AKP4 30.13 6.930 .362 .643 

AKP5 30.39 6.188 .497 .610 

AKP6 30.30 6.581 .518 .614 

AKP7 30.32 7.222 .253 .664 

AKP8 30.39 7.083 .239 .669 

AKP9 30.52 6.490 .316 .657 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.834 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PPA1 10.45 4.146 .635 .806 

PPA2 10.47 4.200 .713 .768 

PPA3 10.29 5.049 .607 .819 

PPA4 10.68 3.880 .728 .761 



4. Kejelasan Sasaran Anggaran 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.840 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Struktur desentralisasi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.854 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KSA1 24.31 4.217 .522 .829 

KSA2 24.45 4.120 .466 .837 

KSA3 24.43 3.695 .801 .787 

KSA4 24.38 3.922 .599 .817 

KSA5 24.23 3.760 .607 .816 

KSA6 24.52 3.779 .566 .824 

KSA7 24.40 3.954 .627 .813 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SD1 16.17 11.090 .659 .826 

SD2 15.81 10.975 .696 .819 

SD3 15.56 12.066 .694 .823 

SD4 15.52 12.279 .700 .824 

SD5 16.10 11.068 .672 .824 

SD6 16.69 12.086 .486 .860 



C. Uji Asumsi Klasik 

 

1. Uji Normalitas Residual 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 Unstandardized 

Residual 

N 77 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 3.09605971 

Most Extreme Differences 

Absolute .092 

Positive .064 

Negative -.092 

Kolmogorov-Smirnov Z .811 

Asymp. Sig. (2-tailed) .526 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 

 

 



2. Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -1.303 6.959 
   

Akuntabilitas Publik (X1) .301 .134 .235 .904 1.106 

Part. Peny. Anggaran (X2) .446 .147 .328 .847 1.181 

Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) .324 .161 .201 .983 1.017 

Struktur Desentralisasi (X4) .254 .098 .278 .859 1.164 

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial (Y) 

 

3. Uji Heterokedastisitas 

 
Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 
(Constant) 2.185 4.308 

 
.507 .614 

Akuntabilitas Publik (X1) .072 .083 .105 .864 .390 



Part. Peny. Anggaran (X2) -.056 .091 -.077 -.612 .543 

  Kejelasan Sasaran Anggaran  

(X3) 

-.088 .100 -.103   -.884 .380 

Struktur Desentralisasi (X4) .055 .061 .114 .909 .366 

a. Dependent Variable: RES2 

 

   

D. Uji Analisis 

1. Uji T-Test 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) -1.303 6.959 
 

-.187 .852 

Akuntabilitas Publik (X1) .301 .134 .235 2.249 .028 

Part. Peny. Anggaran (X2) .446 .147 .328 3.033 .003 

Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) .324 .161 .201 2.007 .048 

Struktur Desentralisasi (X4) .254 .098 .278 2.594 .011 

 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 1.303 6.959 
 

-.187 .852 

Akuntabilitas Publik (X1) .301 .134 .235 2.249 .028 

Part. Peny. Anggaran (X2) .446 .147 .328 3.033 .003 

Kejelasan Sasaran Anggaran(X3) .324 .161 .201 2.007 .048 

Struktur Desentralisasi (X4) .254 .098 .278 2.594 .011 

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial (Y) 

 

 

 

 

 

 



 

3. Uji F-Test 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 296.301 4 74.075 7.321 .000
b
 

Residual 728.505 72 10.118 
  

Total 1024.805 76 
   

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial (Y) 

b. Predictors: (Constant), Struktur Desentralisasi (X4), Kejelasan Sasaran Anggaran (X3), 

Akuntabilitas Publik (X1), Part. Peny. Anggaran (X2) 

 

4. Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .538
a
 .289 .250 3.181 

e. Predictors: (Constant), Struktur Desentralisasi (X4), Kejelasan Sasaran Anggaran (X3),  

f. Akuntabilitas Publik (X1), Part. Peny. Anggaran (X2) 

b. Dependent Variable: Kinerja Manajerial (Y) 

 

 

 


