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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh par tisipasi 
dalam penganggaran, motivasi kerja dan peran manaje rial 
pengelola keuangan daerah terhadap kinerja manajeri al SKPD 
Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pengumpulan data pad a penelitian 
ini menggunakan metode survey dengan cara menyebark an kuisioner. 
Sampel ditentukan dengan menggunakan metode purposi ve sampling 
dari masing masing 12 Dinas SKPD,  sebanyak 50 kuis ioner yang 
kembali dan dianalisis dengan menggunakan metode an alisis 
regresi berganda. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial mo tivasi kerja 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerj a manajerial 
SKPD, sedangkan partisipasi dalam penganggaran dan peran 
manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh se cara 
signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Secara  simultan 
partisipasi dalam penganggaran, motivasi kerja dan peran 
manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh se cara 
signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Pemerin tah Kota 
Tanjungpinang.   

Kata Kunci: Partisipasi dalam penganggaran, motivas i kerja, 
peran manajerial pengelola keuangan daerah, kinerja  manajerial 
SKPD. 

 

PENDAHULUAN 

 Kinerja pemerintah sekarang diminta tuntutan agar adanya 
peningkatan kinerja yang lebih baik lagi dan adanya  keterbukaan 
dengan masyarakat. Menurut Permendagri Nomor 15 Tah un 2006 Pasal 
1, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan  atau program 
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan peng gunaan 
anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur  (Silalahi, 
2012). 
 Menurut Lubis (2010), kinerja keuangan daerah dapa t dilihat 
dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  Kinerja  manajerial 



SKPD adalah hasil dari proses aktifitas manajerial yang efektif 
mulai dari proses perencanaan dan penggangaran, pen atausaahan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan (Bangu n, 2009).  
 Kinerja suatu organisasi sektor publik yang pada d asarnya 
bersifat nirlaba tentunya dinilai dari tercapainya penyusunan 
anggaran sesuai yang telah ditetapkan. Agar tujuan tersebut bisa 
tercapai, salah satu yang sangat penting dalam suat u organisasi 
adalah anggaran. Dalam hal ini maka peran atau part isipasi dalam 
penyusunan anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Dae rah (SKPD) 
dibutuhkan. 

Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran adalah  suatu 
proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagia n atau lebih 
pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampa k masa depan 
terhadap mereka yang membuatnya (Dharmanegara, 2010 ).  Menurut 
Bangun (2009), dalam proses penyusunan anggaran apa bila para 
manajerial SKPD ikut berpartisipasi untuk memutuska nnya besar 
kemungkinan hasil yang akan diperoleh dari realisas i anggaran 
jauh lebih baik karena adanya tanggungjawab moril. 

Individu akan berusaha melaksanakan tugasnya dengan  baik 
akan membutuhkan suatu dorongan atau motivasi. Moti vasi sangat 
menentukan agar suatu tujuan dapat dicapai sesuai d engan 
keinginan. Apabila tidak adanya motivasi maka akan sulit 
tercapai kinerja yang baik. 
 Menurut Machfoedz (2007), motivasi ialah dorongan yang 
timbul dari diri sendiri manusia untuk berbuat dan berperilaku 
tertentu. Menurut Soetrisno (2010), motivasi mempun yai pengaruh 
terhadap kinerja manajerial. Keberhasilan seorang m anajer 
ditentukan oleh kemampuannya memotivasi orang lain,  baik 
bawahan, sejawat, maupun setiap orang yang diharapk an dapat 
menerima motivasi yang disampaikan.  
Motivasi kerja sangat penting bagi karyawan, manaje r atau para 
pemimpin karena dengan motivasi yang tinggi, maka p ekerjaan 
(tugas) dilakukan dengan bersemangat dan bergairah sehingga akan 
tercapai suatu hasil yang optimal (prestasi tinggi)  yang 
tentunya akan mendukung tercapainya tujuan yang dii nginkan 
dengan efisien dan efektif.  

Untuk memacu adanya kinerja manajerial yang baik te ntunya 
tidak terlepas dari peran manajerial pengelola keua ngan itu 
sendiri. Menurut Arfan (2014), pengelolaan keuangan  daerah akan 
berjalan dengan baik apabila terdapat individu yang  dapat 
mengorganisasinya, oleh karena itu dibutuhkan seora ng manajer. 
Menurut Halim dan Damayanti (2007), peran manajer p engelola 
keuangan adalah aktifitas manajemen yang berkesinam bungan dengan 
strategi perencanaan dan pengendalian dalam keuanga n (Putri, 
2010). 
 



TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

a. Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran terhadap Kinerja 
Manajerial SKPD 

Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran adalah  suatu 
proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagia n atau lebih 
pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampa k masa depan 
terhadap mereka yang membuatnya (Dharmanegara, 2010 ).  
 Sukses atau gagalnya para staff dalam suatu SKPD d alam 
melaksanakan anggaran merupakan suatu refleksi lang sung tentang 
keberhasilan ataupun kegagalan manajerial SKPD dala m menjalankan 
tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Dalam pros es penyusunan 
anggaran apabila para manajerial SKPD ikut berparti sipasi untuk 
memutuskannya besar kemungkinan hasil yang akan dip eroleh dari 
realisasi anggaran jauh lebih baik karena adanya ta nggungjawab 
moril. Semakin tinggi atau rendah partisipasi dalam  penyusunan 
anggaran, maka semakin tinggi atau rendah pula kine rja 
manajerial SKPD (Bangun, 2009). Hipotesis yang diaj ukan: 
H1  : Partisipasi dalam Penganggaran berpengaruh secar a 
signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD Pemerin tah Kota 
Tanjungpinang. 
 
b. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Manajerial SKPD 

 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi ada lah 
dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sad ar atau tidak 
sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.  

Menurut Soetrisno (2010), motivasi kerja sangat pen ting 
bagi karyawan, manajer atau para pemimpin karena de ngan motivasi 
yang tinggi, maka pekerjaan (tugas) dilakukan denga n bersemangat 
dan bergairah sehingga akan tercapai suatu hasil ya ng optimal 
(prestasi tinggi) yang tentunya akan mendukung terc apainya 
tujuan yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Motivasi 
mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial. Jik a motivasi 
tinggi, maka kinerja manajerial tinggi, dan sebalik nya. 
Hipotesis yang diajukan: 
H2 : Motivasi Kerja berpengaruh secara signifikan ter hadap 
Kinerja Manajerial SKPD Pemerintah Kota Tanjungpina ng. 
 
c. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap 

Kinerja Manajerial SKPD 
 
 Dalam menjalankan tugasnya, manajer memainkan peran  yang 

berupa aktivitas atau pola perilaku yang diharapkan  untuk mereka 
laksanakan. Menurut Arfan (2014), pengelolaan keuan gan daerah 
akan berjalan dengan baik apabila terdapat individu  yang dapat 
mengorganisasinya, oleh karena itu dibutuhkan seora ng manajer. 



Menurut Halim dan Damayanti (2007), peran manajer p engelola 
keuangan adalah aktifitas manajemen yang berkesinam bungan dengan 
strategi perencanaan dan pengendalian dalam keuanga n (Putri, 
2010). Hipotesis yang diajukan: 
H3 : Peran Manajerial Pengelola Keuangan berpengaruh secara 
signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD Pemerin tah Kota 
Tanjungpinang. 
 
H4 : Partisipasi dalam Penganggaran, Motivasi Kerja da n Peran 
Manajerial Pengelola Keuangan secara simultan berpe ngaruh 
signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD Pemerin tah Kota 
Tanjungpinang. 
 
METODE PENELITIAN 
a. Objek Penelitian  

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adala h pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah. SKPD yang dimaksud a dalah dinas-
dinas Kota Tanjungpinang. 
b.  Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 79 res ponden 
dari 12 dinas SKPD Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

Sampel dalam penelitian ini diambil dari seluruh ju mlah 
populasi. Pemilihan sampel berdasarkan purposive sampling yaitu 
79 responden yang menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan 
Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Kepala subbagian, da n kepala 
bidang, terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Jumlah 
kuesioner yang kembali yaitu sebanyak 50 kuesioner.  
c. Jenis Penelitian  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas, yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh  variabel 
independen terhadap variabel dependen. Penelitian i ni akan 
mengetahui pengaruh partisipasi dalam penganggaran,  motivasi 
kerja, dan peran manajerial pengelola keuangan daer ah terhadap 
kinerja  Manajerial SKPD Pemerintah Kota Tanjungpin ang. 
 
Metode Analisis Data  

a. Statistik Deskriptif  
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gam baran 

secara statistik dari variabel yang ada dalam penel itian ini, 
dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean dan stan dar deviasi 
(Ghozali, 2006).   

b. Uji Validitas  
Uji validitas item digunakan untuk mengukur ketepat an suatu 

item dalam kuesioner atau skala, apakah item-item p ada kuesioner 
tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur, atau 
bias melakukan penilaian langsung dengan metode kor elasi Pearson 
atau metode Corrected Item-Total Correlation (Priya tno, 2011). 



Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan dal am kuisioner 
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 
kuisioner tersebut (Ghozali, 2006.   

c. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsist ensi 

alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapa t diandalkan 
dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulan g (Priyatno, 
2011:69). Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguk ur kuisioner 
yang merupakan indikator dari suatu variabel atau k onstruk. 
Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika  jawaban 
seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil  dari waktu 
ke waktu (Ghozali, 2006). Uji ini dilakukan dengan menggunakan 
koefisien cronbach’s alpha. Dari hasil perhitungan dalam 
penelitian ini setiap variabel memberikan nilai cro nbach’s alpha 
> 0,60 maka dapat dikatakan reliable.    

 
Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas  
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah variabel pen gganggu 

(residual) memiliki distribusi normal atau tidak. A nalisis dalam 
uji ini menggunakan metode One Sample Kolmogorov-Sm irnov Test, 
untuk menguji apakah variabel residual memiliki dis tribusi yang 
normal, maka dapat dilihat pada nilai Asymp.Sig. (2 -tailed) 
dalam output SPSS. Apabila nilai Sig. > 0.05, maka dapat 
disimpulkan bahwa data penelitian memiliki distribu si normal 
(Priyatno, 2011).   

b. Uji Multikolinearitas  
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat kor elasi 

antar variabel independen (bebas) pada model regres i. Untuk 
melihat ada tidaknya multikolonieritas antar variab el 
independen, maka dapat dilihat pada nilai Tolerance  dan Variance 
Inflation Factor (VIF) dalam output SPSS (Ghozali, 2006).   

c. Uji Heteroskedastisitas  
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah  model 

regresi terjadi sebuah ketidaksamaan variance resid ual atas 
suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 
homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroked astisitas. 
Model regresi yang baik adalah homokedastisitas ata u tidak 
terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006). Uji 
heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji deng an 
menggunakan Uji Spearman’s Rho. Uji Heteroskedastis itas dengan 
menggunakan Spearman’s Rho, yaitu mengkorelasikan n ilai residual 
(Unstandardized residual) dengan masing-masing vari abel 
independen. Jika signifikansi korelasi kurang dari 0,05 maka 
model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas ( Priyatno, 
2010).  



Uji Hipotesis  
a. Koefisien Determinasi (R2)   

Uji ini bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel  
independen suatu model dalam menjelaskan atau mener angkan 
variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan ko efesien 
determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel in dependen yang 
dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu banyak p eneliti 
menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 pa da saat 
mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2 006).     

b. Uji F    
Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua var iabel 

independen yang dimasukkan dalam model regresi memp unyai 
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel depe nden 
(Ghozali, 2006).     

c. Uji t    
Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pe ngaruh 

variabel independen secara individual dalam meneran gkan variasi 
variabel dependen (Ghozali, 2006). 
 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang  telah 

disebar dengan objek penelitian yaitu kepala sub ba gian dan staf 
yang terlibat dalam penyusunn anggaran. Populasi pe nelitian ini 
adalah 79 responden meliputi kepala dinas, kepala s ub bagian dan 
kepala bidang dari 12 Dinas Pemerintah Kota Tanjung pinang. Semua 
populasi adalah sampel dari penelitian ini. 
Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gam baran 
secara statistik dari variabel yang ada dalam penel itian ini, 
dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi 
(Ghozali, 2006:19). 

Berikut merupakan hasil statistik deskriptif dari m asing-
masing variabel penelitian: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

PARTISIPASI DALAM 

PENGANGGARAN (X1) 
50 18 30 25.06  2.606  

MOTIVASI KERJA (X2) 50 28 49 39.46  4.691  

PERAN MANAJERIAL (X3)  50 12 20 15.54  2.102  

KINERJA MANAJERIAL 

(Y) 
50 18 30 24.14  2.491  

Valid N (listwise) 50     

 Sumber : Output SPSS 21 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa: 
1.  Variabel Partisipasi dalam Penganggaran memiliki ni lai 

minimum 18, nilai maksimum 30, nilai rata-rata 25.0 6 dan 
standar deviasi 26.06 

2.  Variabel Motivasi Kerja memiliki nilai minimum 28, nilai 
maksimum 49, nilai rata-rata 39.56 dan standar devi asi 
4.691 

3.  Variabel Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan memi liki 
nilai minimum 12, nilai maksimum 20, nilai rata-rat a 15.54 
dan standar deviasi 2.102 

4.  Variabel Kinerja Keuangan memiliki nilai minimum 18 , nilai 
maksimum 30, nilai rata-rata 24.14 dan standar devi asi 
2.491 
    Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 
Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz
ed Residual 

N 50 

Normal Parameters a,b  
Mean .0000000  
Std. 
Deviation 

1.57137499  

Most Extreme 
Differences 

Absolute .151  
Positive .054  
Negative -.151  

Kolmogorov-Smirnov Z 1.069  
Asymp. Sig. (2-tailed) .203  



a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

  Sumber : Output SPSS 21 
 

 Dari hasil output Tabel di atas dapat diketahui ba hwa 
nilai signifikansi ( Asymp. Sig 2-tailed) sebesar 0.203. 
Karena signifikansi lebih besar dari 0.05 maka resi dual 
terdistribusi dengan normal. 

 Hasil Uji Multikolonieritas 
                              Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficient

s 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 
Beta Toleran

ce 
VIF 

1 

(Constant) 1.696  2.746     

PARTISIPASI DALAM 
PENGANGGARAN (X1) 

.380  .137  .398  .423  2.362  

MOTIVASI KERJA (X2) .111  .074  .209  .442  2.263  

PERAN MANAJERIAL (X3) .549  .119  .463  .860  1.163  

a. Dependent Variable: KINERJA MANAJERIAL (Y) 

Sumber: Output SPSS 21 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa var iabel 
independen Partisipasi Dalam Penganggaran memiliki nilai 
tolerance 0.423 dan VIF 2.362, Motivasi Kerja tolerance 
0.442 dan VIF 2.263, Peran Manajerial Pengelola Keu angan 
t olerance 0.860 dan VIF 1.163. Model regresi dikatakan 
tidak terjadi mulitikolinearitas apabila nilai tolerance 
lebih dari 0.1 dan nilai VIF kurang dari 10. Dari s eluruh 
variabel independen tersebut diketahui bahwa keempa t 
variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0.1 dan VIF 
kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 
tidak terjadi masalah multikolonieritas.  

 
 
 
 
 



Hasil Uji Heteroskedastisitas  

 
Berdasarkan gambar di asas, dapat diketahui bahwa t itik-
titik kurang menyebar dan terdapat beberapa tumpuka n pada 
gambar scatterplot tersebut sehingga dapat disimpulkan 
kemungkinan terjadi heteroskedastisistas dalam mode l 
regresi.  

Hasil Uji Adjusted R2 

Model Summaryb 

Model R R Square  Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 .776 a .602  .576  1.622  

a. Predictors: (Constant), PERAN MANAJERIAL (X3), 
MOTIVASI KERJA (X2), PARTISIPASI DALAM PENGANGGARAN  
(X1) 
b. Dependent Variable: KINERJA MANAJERIAL (Y) 

          Sumber: Output SPSS 21 
Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R2 
adalah 0.576 atau 57,6%.  Hal ini menunjukkan bahwa  
Partisipasi Dalam Penganggaran, Motivasi Kerja Pera n 
Manajerial Pengelolaan Keuangan hanya mempengaruhi Kinerja 
Manajerial SKPD sebesar 57,6%, sedangkan 43,4% dipe ngaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam peneli tian 
ini. 

Hasil Uji Statistik t 
                                                               Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) 1.696  2.746   .617  .540  

PARTISIPASI DALAM 
PENGANGGARAN (X1) 

.380  .137  .398  2.783  .008  

MOTIVASI KERJA (X2) .111  .074  .209  1.496  .141  

PERAN MANAJERIAL 
(X3) 

.549  .119  .463  4.616  .000  

a. Dependent Variable: KINERJA MANAJERIAL (Y) 

Sumber : Output SPSS 21 
Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing var iabel 

independen pada tabel 4.13: 
1.  Nilai t hitung Partisipasi Dalam Penganggaran = 2.7 83 

Dengan tingkat probabilitas 0.05 dan nilai t tabel = 2.012, 
maka dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih besar d ari t tabel, 
yaitu 2.783 > 2.012. Selain itu, nilai sig. lebih k ecil dari 



nilai probabilitas, yaitu 0.008 < 0.05. Maka, dilih at dari 
signifikansi dapat disimpulkan H 0 ditolak dan H 1 diterima yaitu 
Partisipasi dalam Penganggaran berpengaruh signifik an terhadap 
Kinerja Manajerial SKPD. 

Hasil penelitian konsisten dengan Bangun (2009), ya ng 
menyebutkan  partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat 
diartikan keikutsertaan seseorang dalam menyusun da n memutuskan 
anggaran secara bersama. Dalam proses penyusunan an ggaran 
apabila para manajerial SKPD ikut berpartisipasi un tuk 
memutuskannya besar kemungkinan hasil yang akan dip eroleh dari 
realisasi anggaran jauh lebih baik karena adanya ta nggungjawab 
moril. Semakin tinggi atau rendah partisipasi dalam  penyusunan 
anggaran, maka semakin tinggi atau rendah pula kine rja 
manajerial SKPD 

 
2.  Nilai t hitung Motivasi Kerja= 1.496 

Dengan tingkat probabilitas 0.05 dan nilai t tabel = 2.012, 
maka dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih kecil d ari t tabel, 
yaitu 1.496 > 2.012. Selain itu, nilai sig. lebih b esar dari 
nilai probabilitas, yaitu 0.141 > 0.05. Maka, H 0 diterima dan H 2 

ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Motivasi Kerja tidak 
berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Manajer ial SKPD. 

Menurut Wirjana (2007), motivasi adalah sesuatu yan g 
menggerakkan orang dengan penuh semangat. Motivasi dapat membuat 
orang berkemauan menggunakan kemampuannya serta men jalankan 
pekerjaannya. Menurut Mahennoko (2011), karyawan de ngan motivasi 
kerja yang tinggi dapat diharapkan menghasilkan kin erja yang 
maksimal.  

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Soe trisno 
(2010), yang juga menyebutkan bahwa motivasi berpen garuh positif 
terhadap kinerja manajerial namun tidak signifikan.  

 
3.  Nilai t hitung Peran Manajerial Pengelolaan Keuanga n = 

4.616  
Dengan tingkat probabilitas 0.05 dan nilai t tabel = 2.012, 

maka dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih besar d ari t tabel, 
yaitu 4.616 > 2.012. Selain itu, nilai sig. lebih k ecil dari 
nilai probabilitas, yaitu 0.000 < 0.05. Maka, dilih at dari 
signifikansi dapat disimpulkan H 0 ditolak dan H 3 diterima, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa Peran Manajerial P engelolaan 



Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Kinerj a Manajerial 
SKPD. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ar fan 
(2014), yang menyebutkan bahwa peran manajer pengel ola keuangan 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Menur ut Halim dan 
Damayanti (2007), peran manajer pengelola keuangan adalah 
aktifitas manajemen yang berkesinambungan dengan st rategi 
perencanaan dan pengendalian dalam keuangan (Putri,  2010). 
Pengelolaan keuangan daerah akan berjalan dengan ba ik apabila 
terdapat individu yang dapat mengorganisasinya, ole h karena itu 
dibutuhkan seorang manajer (Arfan, 2014). 

 
4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan analisi s 
regresi linier berganda. Berikut merupakan hasil ou tput spss 
yang menunjukkan nilai koefesien regresi: 

Hasil Koefesien Regresi (β) 
                                                               Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) 1.696  2.746   .617  .540  

PARTISIPASI DALAM 
PENGANGGARAN (X1) 

.380  .137  .398  2.783  .008  

MOTIVASI KERJA (X2) .111  .074  .209  1.496  .141  

PERAN MANAJERIAL 
(X3) 

.549  .119  .463  4.616  .000  

a. Dependent Variable: KINERJA MANAJERIAL (Y) 

Berdasarkan tabel 4.14 tersebut, maka model persama an 
regresi nilai berganda adalah sebagai berikut: 

Y = 1.696 + 0.380X1 + 0.111X2 + 0.549X3  + e 

Berikut merupakan penjelasan mengenai pengaruh vari abel-
variabel independen terhadap variabel dependen Kine rja 
Manajerial SKPD. 
1.  Konstanta ( α) = 1.696 

Hal ini berarti, jika Partisipasi dalam Penganggara n (X 1), 
Motivasi Kerja (X 2), dan Peran Manajeial Pengelola Keuangan 
(X 3) nilainya adalah 0, maka Kinerja Manajerial SKPD ( Y) 
memiliki nilai 1.696. 

2.  Koefesien regresi variabel Partisipasi Dalam Pengan ggaran 
( β1) = 0.380 



Nilai koefisien regresi variabel Partisipasi dalam 
Penganggaran bernilai positif sebesar 0.380, menunj ukkan 
bahwa setiap kenaikan Partisipasi dalam Penganggara n satu 
satuan variabel Kinerja Manajerial SKPD naik sebesa r 0.380 
dengan asumsi variabel yang lainnya tetap. 

3.  Koefesien regresi variabel Motivasi Kerja ( β2) = 0.111 
Nilai koefisien regresi variabel Motivasi Kerja ber nilai 
positif sebesar 0.111, menunjukkan bahwa setiap ken aikan 
Motivasi Kerja satu satuan variabel Kinerja Manajer ial SKPD 
akan meningkat senilai 0.111 dengan asumsi variabel  
independen lainnya tetap. 

4.  Koefesien regresi variabel Peran Manajerial Pengelo laan 
Keuangn ( β3) = 0.549 
Nilai koefisien regresi variabel Peran Manajerial P engelola 
Keuangan bernilai positif sebesar 0.067, menunjukka n bahwa 
setiap kenaikan Peran Manajerial Pengelola Keuangan  satu 
satuan variabel Kinerja Manajerial SKPD akan mening kat 
senilai 0.549 dengan asumsi variabel independen lai nnya 
tetap 

Uji Statistik F 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 
independen secara simultan berpengaruh terhadap var iabel 
dependen. Berikut hasil ujinya. 

Hasil Uji Statistik F 
ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 
df Mean Square  F Sig. 

1 

Regression 183.028  3 61.009  23.195  .000 b 

Residual 120.992  46 2.630    

Total 304.020  49    

a. Dependent Variable: KINERJA MANAJERIAL (Y) 

b. Predictors: (Constant), PERAN MANAJERIAL (X3), M OTIVASI KERJA (X2), 

PARTISIPASI DALAM PENGANGGARAN (X1) 

 Sumber : Output SPSS 21  
 

Berdasarkan tabel di atas, nilai F hitung = 23.195 dengan 
tingkat signifikansi 0.000, dapat diketahui bahwa F  hitung lebih 
besar dari F tabel, yaitu 23.195 > 2.81. Selain itu  nilai Sig. 



lebih kecil dari nilai probabilitas, yaitu 0.000 < 0.05. Maka H 0 
ditolak dan H 4 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Partisipasi Dalam Penganggaran, Motivasi Kerja dan Peran 
Manajerial Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara simultan 
(bersama-sama) terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Ja di hipotesis 
yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitia n sehingga  
H4 diterima. 

 
PENUTUP 
 
  Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Par tisipasi 
Anggaran, Motivasi Kerja dan Peran Manajerial Penge lolaan Keuangan 
berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Popul asi penelitian ini 
adalah 79 responden meliputi kepala dinas, kepala s ub bagian dan 
kepala bidang dari 12 Dinas Pemerintah Kota Tanjung pinang. Semua 
populasi adalah sampel dari penelitian ini. Dari 79  kuesioner yang 
dibagikan 50 kuesioner kembali dan dapat diolah. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakuka n di bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai b erikut : 

1.  Partisipasi dalam Penganggaran secara parsial berpe ngaruh 
terhadap Kinerja Manajerial SKPD.  

2.  Motivasi Kerja secara tidak berpengaruh terhadap Ki nerja 
Manajerial SKPD.  

3.  Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan secara parsia l berpengaruh 
terhadap Kinerja Manajerial SKPD.  

4.  Partisipasi dalam Penganggaran, Motivasi Kerja dan Peran 
Manajerial Pengelola Keuangan secara simultan berpe ngaruh 
signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD.  
 

 Saran 

  Beberapa saran yang dapat disampaikan kepeneliti se lanjutnya 
adalah sebagai berikut : 

1.  Dalam membuat perencanaan anggaran pemerintah Kota  sebaiknya 
lebih mengutamakan membuat program atau kegiatan ya ng lebih 
bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. 

2.  Menambah jumlah responden dan sampel yang lebih bes ar dan 
mencakup seluruh pengelola keuangan. 

3.  Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat m empengaruhi 
kinerja manajerial SKPD pemerintah.  
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