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ABSTRAK 

Elwisa Julyalahi 2017 : Pengaruh Partisipasi Anggaran, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja dan 

Kompensasi terhadap Kinerja Manajerial Pada  SKPD Kabupaten 

Bintan. Tim Promotor : Jack Febriand Adel, SE.,MSi.Akt.CA dan 

H.Achmad Uzaimi,SE.Ak.,M.Si 
 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, 

motivasi kerja, lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) kabupaten bintan. Populsi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai 

pada satuan kerja perangkat daerah yang berbentuk dinas pada pemerintahan Kabupaten Bintan. 

Sampel yang terpilih dalam penelitian inin sebanyak 113 orang pejabat struktural pemerintan 

Kabupaten Bintan. METODE Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, motivasi kerja dan lingkungan kerja 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah di 

pemerintahan kabupaten Bintan , sedangkan kompensasi menunjukan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah di pemerintahan kabupaten 

bintan. 

   

Kata kunci : partisipasi anggaran, motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kompensasi terhadap 

kinerja manajerial 

   

 

 



 

 

ABSTRACT  

Elwisa Julyalahi 2017 : The effect of Budgeting Participation, motivation work, work 

environment. Competation on managerial performance (Empirical Study 

in Pemda Bintan) . Promotorteam : Jack Febriand Adel,SE.,MSi.Akt.CA 

and H.Achmad  Uzaimi, SE.Ak.M.Si 

 

 This research was conducted in order to determine the effect of budget participation, 

motivation, work environment and compensation to managerial performance at the working unit 

(SKPD) bintan district. Populsi in this study were all employees in the work unit area in the form 

of service in Bintan regency government. Samples were selected in the study, 113 people inin 

structural official pemerintan Bintan regency. Methods Data were analyzed using multiple linear 

regression. The results of this study indicate that budgetary participation, motivation and work 

environment does not significantly influence managerial performance in the local work unit in 

Bintan district administration, while compensation showed a significant effect on managerial 

performance in the local work unit in the district administration bintan. 

 

  

 

Keywords: Budged Participation, Motivation work, work environment, competation on 
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Pendahuluan 
Pemerintah merupakan salah satu sektor publik dalam organisasi yang memiliki dua 

orang atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantungan, bergabung untuk mencapai tujuan 

organisasi. Untuk mewujudkan tujuan organisasi maka diperlukan sumber daya manusia yang 

mampu menunjang tercapainya tujuan organisasi. Sumber daya manusia dalam organisasi 

pemerintah yang sering disebut Pegawai Negeri Sipil, agar dapat mengeluarkan tenaga, pikiran, 

bakat, dan kreatifitasnya untuk mewujudkan tujuan organisasi. 

Untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan tersebut, maka salah satu cara yang harus 

ditempuh adalah dengan meningkatkan kinerja sumber daya manusia.kinerja adalah hal yang 

penting bagi suatu organisasi sektor publik khusunya pemerintahan. Karena kinerja merupakan 

gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misisuatu organisasi yang tertuang dalam perumusan 

skema strategis suatu organisasi. Untuk dapat mengetahui apakah kinerja tersebut efektif atau 

tidak harus dilakukan perbandingan terhadap anggaran. Anggaran merupakan titik awal yang 

baik dalam menilai kinerja. Perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu faktor utama 

harus diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah. 

Pada dasarnya proses penyusunan anggaran  merupakan kegiatan yang penting dan 

melibatkan berbagai pihak, seperti menejer dan bawahan yang sama-sama memegang peranan 

penting dan mempersiapkan dan mengevaluasi penyusunan anggaran tersebut serta tujuan dari 

anggaran itu sendiri dan anggaran juga digunakan dalam tolak ukur kinerja manajer Febrianti 

dan Riharjo (2013) dalam Ardani (2013) . 

Salah satu praktek manajerial dalam semua jenis organisasi khusunya pada Pemerintah 

Daerah terutamsa pada SKPD adalah keharusan bagi kepala bagian kerja untuk menyusun 

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

tersebut juga RKA-SKPD dan berlaku untuk satu tahun anggaran.  

Dalam sebuah organisasi pemerintah motivasi kerja menjadi hal yang sangat penting 

karena motivasi dapat memacu pegawai untuk bekerja keras untuk dapat melaksanakan tugasnya. 

Dengan motivasi kerja yang tinggi, pegawai akan bekerja lebih giat didalam melaksanakn 

pekerjaannya dan memberikan manfaat bagi kemajuan organisasi dalam bentuk peningkatan 

kinerja. 

Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kapasitas kinerja pegawai adalah dengan 

menghubungkan kompensasi dengan perkembangan pegawai. jika program kompensasi 

dirasakan adil dan kompetitif oleh pegawai , maka perusahaan akan lebih mudah untuk menarik 

pegawai  yang potensial, mempertahankannya dan memotifasi pegawai agar lebih meningkatkan 

kinerjanya. Kinerja juga mengaju pada prestasi kerja pegawai diukur berdasarkan standar atau 

kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Pengelolaan untuk mencapai kinerja yang sangat 

tinggi terutama untuk meningkatkan kinerja pegawai  secara keseluruhan. 

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kota bintan. Dalam melaksanakan 

kinerjanya masing masing SKPD harus membuat RKA-SKPD (rencana kerja dan anggaran 

satuan kerja perangkat daerah) . dari RKA-SKPD inilah peneliti menilai keterlibatan pegawai 

dalam berpartisipasi dalam penyusunan RKA-SKPD disetiap SKPD nya. SKPD di Kabuaten 

bintan berjumlah 36 SKPD berupa 14 Dinas, 8 Badan dan 4 lembaga lainnya.  Peneliti memilih 

14  Dinas untuk diteliti yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan daerah, Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan 

Pencacatan Sipil, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan 



 

 

Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkembngan dan Energi serta Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan. 

Anggaran dapat dijadikan sebagai alat penilaian kinerja, maksutnya adalah kinerja dapat 

dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanakan anggaran.berdasarkan 

uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul 

“PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, MOTIVASI KERJA, LINGKUNGAN KERJA 

DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA SKPD KABUPATEN 

BINTAN”. 

Landasan Teori 

1. Kinerja Manajerial 

Adalah kemampuan manajer saat menjalankan fungsi manajemen Mahoney dalam 

Amertadewi (2013). Penilaian kinerja merupakan salah satu fakor kunci untuk mengembangkan 

organisasi agar lebih efektif dan efesien. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk menilai 

kinerja suatu organisasi dengan melakukan pengendalian dalam hal pengarahan dan 

pengendalian individu yang terlibat dalam organisasi (Amertadewi, 2013). 

2. Partisipasi Anggaran 

 Menurut Hansen dan Mowen dalam Sari (2013), partisipasi anggaran (budgeting 

participation) adalah pendekatan penganggaran yang memungkinkan para manajer yang akan 

bertanggungjawan atas kinerja anggaran, untuk berpartisipasi dalam pengembangan anggran. 

Partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa tanggung jawab pada para manajer tingkat bawah 

dan mendorong kreatifitas. 

Proses penyusunan anggaran memerlukan kerja sama yang baik antara atasan dan 

bawahan, anggaran yang telah disusun secara partisipatif kemudian disahkan dengan para 

manajer dari setiap divisi dan pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, manajemen 

puncak menciptakan berbagai divisi tanggungjawab atau dikenal dengan pusat 

pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban memainkan peran dalam mengukur 

kegiatan dan hasilnya termasuk dalam pelaksanaan anggaran yang telah disusun dengan pusat 

pertanggungjawaban . 

3. Motivasi Kerja 

Berdasarkan L.N. Jewwell dalam Hidayat & Taufik (2012) motivasi mengacu kepada 

jumlah kekuatan yang menghasilakan, mengarahkan, dan mempertahankan usaha dalam prilaku 

tertentu. Dalam melakukan kegiatan pada lazimnya, manusia memiliki tujuan yaitu terarah demi 

meraih suatu hasil atau sasaran yang diharapkan. 

Kemampuan untuk memotivasi bawahan adalah merupakan ketrampilan manajerial yang 

perlu dkuasai oleh setiap manajer organisasi. Dengan memahami peranan penting motivasi, 

manajer akan dapat mengembangkan prestasi kerja bawahannya dan dapat meningkatkan 

kepuasan kerja Sujakdalam Hidayat & Taufik (2012).Salah satu aspek memanfaatkan pegawai 

adalah pemberian motivasi atau daya perangsang kepada pegawai. Dengan istilah lain 

pemberian kegairahan bekerja kepada pegawai dengan memanfaatksn pegawai yang membari 

manfaat kepada instansi pemerintah.Dalam penelitian Anggorowati (2009) motivasi kerja 

adalah dorongan pada diri manajer untuk bekerja yang ditandai dengan keinginan maju, hasil 

kerja, persaingan, kerja sama dan pemenuh kebutuhan. 

4. Lingkungan Kerja 

Merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kinerja pegawai. Jika pegawai 

menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan betah ditempat 

kerjanya. Dengan waktu kerja dipergunakan secara efektif dan optimis akan meningkatkan 



 

 

kinerja organisasi. Sebaliknya apabila lingkungan kerja yang tidak baik akan dapat 

menurunkanmotivasi kerja serta semangat kerja dan akhirnya dapat menurunkan kinerja 

pegawai. 

5. Kompensasi 

Menurut Siswanto dalam Khoiriah (2009) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

adalah segala sesuatu yang ada disekitar pekerja yang dapat mempengaruhi dalam bekerja 

meliputi pengaturan penerangan, pengontrolan suara gaduh, pengaturan kebersihhan tempat kerja 

dan penganturan keamanan tempat kerja. Menurut Nitisemito dalam Khoiriah (2009) lingkungan 

kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas yang Kompensasi merupakan salah satu cara yang dapat diberikan 

perusahaan berupa imbalan kepada karyawan. Kompensasi dapat meningkatkan atau 

menurunkan kinerja karyawan. Pemberi kompensasi kepada karyawanperlu mendapatkan 

perhatian lebih oleh perusahaan. kompensasi harus memiliki dasar yang kuat, benar, dan adil. 

Apabila kompensasi dirasakan tidak adil maka akan menimbulkan rasa kecewa pada karyawan 

kepada karyawan, sehingga karyawan yang baik akan meninggalkan perusahaan. oleh Karen itu 

agar dapat mempertahankan karyawan yang baik, maka program kompensasi dibuat sedemikian 

rupa, sehingga karyawan yang berpotensi akan merasa dihargai dan bersedia bertahan 

diperusahaan Muljanidalam Wijaya & Andreani (2015) 

2. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial 

Anggaran memiliki peranan penting dalam menejerial sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian. Dalam fungsinya sebagai alat pengendali, aggaran digunakan sebagai suatu 

sistem untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Penyusunan anggarn perlu melibatkan 

bawahan. Sehingga partisipasi anggaran dapat dinilai sebagai pendekatan  aparat pemerintah 

daerah yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual karena 

dengan adanya partisipasi anggaran diharapkan setiap aparat pemerintah daerah mampu 

meningkatkan kinerjanyasesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya.. 

Sukses atau tidaknya para pegawai dalam suatu SKPD dalam penyusunan anggaran 

merupakan suatu refleksi langsung tentang keberhasilan ataupun kegagalan manajerial SKPD 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembankan Asikin (2014) 

Penelitian (Nurcahyani, 2010) dan Solina (2014)  mengemukakan bahwa di 

Indonesia, hubungan antara parttisipasi anggaran dengan kinerja manajerial mempunyai 

hubungan positif secara signifikan. Manajer yang memiliki partisipasi anggaran yang tinggi 

akan lebih memahami tujuan anggaran. Karena kinerja manajerial akan dinilai berdasarkan 

target anggaran yang bisa dicapai, manajer akan bersungguh-sungguh dalam penyusunan 

anggaran dan menyebabkan meningkatnya kinerja manajer tersebut.  

2. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Manajerial 

Motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi 

seorang individu, yang menyebebkan timbulnya keinginan dan beberapa faktor pendukung 

dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dengan memiliki motivasi yang tinggi 

maka akan mudah meningkatkan kinerja manajerial. Implementasi penaruh motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja managerial pad pegawai di wujudkan dengan adanya 

kegiatan-kegiatan dan instansi seperti adanya penghargaan bagi pegawai yang di berikan secara 

berkala seperti kenaikan jabatan, pemberian reward dan pelatihan-pelatihan kepemimpinan 

dalam rangka meningkatkan kinerja managerial nantinya (Andina, 2013). 



 

 

Hasil penelitian Andina (2013) menunjukkan pengaruh positive motivasi terhadap kinerja 

manajerial. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari  Anggorowati (2008) dan 

Asriyanto (2013). 

3.  Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Manajerial 

Lingkingnan kerja merupakan alat perkakas yang akan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai jika lingkungan yang ada diperusahaan itu baik. lingkungan kerja yang menyenangkan 

bagi pegawai melalui pengikatan hubungan yang harmonis dengan atasan maupun bawahan, 

serta didukung oleh sarana dan prasarana memadai yang ada ditempat bekerja akan membawa 

dampak positif bagi karyawan, sehingga kinerja meningkat (Khoiriah, 2009). 

4.  Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Manajerial 

Kompensasi yang diberikan kepada pihak pimpinan mampu meningkatkan kinerja 

manajerial.semakin tinggi kompensasi untuk manajer maka akan semakin meningkat pula 

kinerjanya. Apabila organisasi memperhatikan kompensasi karyawannya termasuk kalangan 

manajerial maka kinerja akan lebih meningkat bersemangat dalam bekerja karena kebutuhannya 

telah terpenuhi oleh organisasi dan dihargai berupa imbalan yang diterima (Andina, 2013) 

Kompensasi merupakan faktor utama kepegawaian. Kebijakan kepegawaian banyak 

berhubungan dengan pertimbangan untuk menentukan kompensasi pegawai. Tingkat besar 

kecilnya kompensasi pegawai sangat berhubugan dengan tingkat pendidikan, jabatan dan masa 

kerja pegawai, maka dari itu dalam menetukan kompensasi pegawai perlu didasarkan pada 

penilaian prestasi, kondisi pegawai, tingkat pendidikan, jabatandan masa kerja pegawai 

mangkunegara (2002) dalam Adinata (2011). 

A. Objek Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada SKPD yaitu salah satu unsur 

pelaksana pemerintah daerah yang berbentuk dinas di Kabupaten Bintan, yang mana terdapat 14 

Dinas pemerintah di Kabupaten Bintan. 

B.  Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang kemudian diolah 

dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Artinya penelitian yang menekankan analisis pada 

data-data angka, perhitungan atau kuantitas yang diolah dari penelitian ini, akan diperoleh 

hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti. 

C. Overasionalisasi variabel 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel dependen (terkait) dan satu 

variabel independen (bebas). Partisipasi anggaran, motivasi kerja, lingkungan kerja, kompensasi 

sebagai variabel dependen (terikat) , dan kinerja manajerial sebagai veriabel independen (bebas). 

Adapun definisi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

1) Partisipasi Anggaran 

Partisipasi Anggaran merupakan keterlibatan pegawai yang terlibat partisipasi anggaran 

yang mana pegawai mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang berkepentingan 

dengan organisasi tersebut. Menurut Mardiasmo (2005:61) Penyusunan anggaran merupakan 

suatu proses yang berada antara sektor swasta dan sektor pemerintah, termasuk diantaranya 

pemerintah daerah.Untuk mengukur partisipasi anggaran digunakan instrument yang diadopsi 

dari pertanyaan Bangun Andrias (2000)  yang terdiri dari empat  pertanyaan. 

2) Motivasi Kerja 



 

 

Menurut Hasibuan dalam Kusuma (2013) motivasi kerja adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptaan kegairahan seseorang, agar mau bekrja sama, bekerja efektif dan 

terintegrasi dengan segaladaya upayanya untuk mencapai tujuanm motivasi kerja merupakan 

suatu modal dalam menggerakkan dan mengarahkan parakaryawan atau pekerja agar dapat 

melaksanakan tugasnya masing-masing dalam mencapai sasaran dengan penuh kesadaran, 

kegairahan dan bertanggung jawab.Untuk mengukur motivasi kerja digunakan instrument yang 

diadopsi oleh Sutrisno yang terdiri dari lima pertanyaan. 

3) Lingkungan Kerja 

Lingkugan kerja merupakan alat perkakas yang akan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan jika lingkungan yang ada diperusahaan itu baik. lingkungan kerja yang 

menyenangkan bagi karyawan melalui pengikatan hubungan yang harmonis dengan atasan 

ataupun bawahan, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang ada ditempat 

bekerja akan membawa dampak positif bagi karyawan, sehingga kinerja meningkat,untuk 

mengukur lingkungan kerja digunakan instrumen yang terdiri dari tujuh pertanyaan. 

4) Kompensasi  

Kompensasi merupakan faktor utama kepegawaian. Kebijakan kepegawaian banyak 

berhubungan dengan pertimbangan untuk menentukan kompensasi pegawai. Tingkat besar 

kecilnya kompensasi pegawai sangat berhubugan dengan tingkat pendidikan, jabatan dan masa 

kerja penilaian prestasi, kondisi pegawai, tingkat pendidikan, jabatandan masa kerja pegawai 

mangkunegara dalam Adinata (2011) yang terdiri dari enam pertanyaan. 

5) Kinerja Manajerial 

Menurut Susty (2012) kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapn, 

pengalaman, kesungguhan serta waktu. Kinerja manajerial adalah suatu hasil kerrja yang 

dicapai seseorang dalam kegiatan-kegiatan manajer yang meliputi perencanaan, investigasi, 

pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff, negoisiasi, dan perwakilan. Kinerja 

manajerial diukur dengan instrument yang  yang terdiri dari 8 pertanyaan. 

D. Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah keseluruhan unsur yang terdapat didalam objek penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada SKPD yang berbentuk Dinas di Kabupaten 

Bintan yang terdiri dari 720 orang.  

Alasan peneliti memilih populasi ini karena instansi pemerintah daerah memiliki fungsi 

yang yang lebih komplek dalam anggaran Pendapatan dan belanja daerah, yang berarti 

menyusun, menggunakan dan melaporkan realisasi anggaran. Keterkaitan kinerja manajerial 

dengan populasi yang dipilih oleh peneliti yaitu kinerja manajerial diindikasi dalam proses 

penyusunan anggaran oleh pemerintah daerah kabupaten bintan. Sehingga pemertintah daerah 

merupakan sasaran yang tepat oleh peneliti untuk melakukan penelitian . 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam menentukan populasi, penelitian menggunakan seluruh kator dinas yang ada di 

pemerintahan Kabupaten Bintan dengan pertimbangan yaitu keterbatasan waktu, dan karena 

objek yang diteliti berada di Kabuaten Bintan daerah tempat tinggal sendiri. Dari hasil survey 

yang telah peneliti lakukan terdapat 14 kantor Dinas yang ada di Kabupaten Bintan yang mana 

seluruhnya bersedia untuk dijadikan objek penelitian, sedangkan pemilihan sampel yang telah 

dijadikan sebagai respnden didasasarkan pada purposive sampling yaitu sampel yang dipilih 

berdasarkan kreteria tertentu 



 

 

A. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif digunakan untuk mengambarkan secara statistic dari variabel yang ada 

dalam penelitian ini, dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar reviasi Ghozali 

(2013) 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

partisipasi_anggaran 88 11 20 16.61 1.968 
motivasi_kerja 88 18 25 21.38 1.902 
lingkungan_kerja 88 25 35 30.33 3.073 
kompensasi 88 22 30 25.67 2.453 
kinerja_manajerial 88 18 40 33.11 4.252 

Valid N (listwise) 88     

B.Uji Kualitas Data  

Uji Validitas 

Pengujian validitas dari instrument penelitian dilakukan dengan menghitung angka 

korelation atau r hitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian 

dibandingkan dengan r tabel. Nilai r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2sisi dan 

jumlah data (n) =88 atau df=n-2 yaitu 88-2=86, maka didapat r tabel sebesar 0,210. Setiap butir 

pertanyaan dikatakan valid jika nilai korelasi r hitung > r tabel. 

Variabel Butir 

Instrument  

r Hitung Keterangan 

Partisipasi  

anggaran 

PA 1 

PA 2 

PA 3 

PA 4 

0,746 

0,739 

0,791 

0,672 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Motivasi 

Kerja 

MK 1 

MK 2 

MK 3 

MK 4 

MK 5 

0,658 

0,570 

0,568 

0,702 

0,712 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Lingkungan 

Kerja 

LK 1  

LK2  

LK 3 

LK 4 

LK 5 

LK 6 

LK 7 

0,710 

0,757 

0,655 

0,780 

0,762 

0,696 

0,675 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Kompensasi K 1 

K 2 

0,633 

0,687 

Valid 

Valid 



 

 

K 3 

K 4 

K 5 

K 6 

0,707 

0,618 

0,689 

0,655 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kinerja  

Manajerial 

KM 1  

KM 2 

KM 3 

KM 4 

KM 5 

KM 6 

KM 7 

KM 8  

0,795 

0,351 

0,533 

0,739 

0,684 

0,746 

0,714 

0,607 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

  

Uji Reliabilitas 

Uji realibilitas untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel 

atau konstruk. Uji ini dilakukan dengan menggunakan koefersien Cronbach’s Alpha. dari hasil 

perhitungan dalam penelitian ini setiap variabel memberikan nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. 

Variabel 

Penelitian 

Cronbach’s 

Alpha 

N of Item Keterangan 

Partisipasi 

Anggaran 

0,717 4 Reliabel  

Moivasi kerja 

 

0,612 5 Reliabel 

Lingkungan 

Kerja 

0,829 7 Reliabel 

Kompensasi 0,740 6 Reliabel 

Kinerja 

Manajerial 

0,803 8 Reliabel 

 

B. Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual 

terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel 

independen dan variavel dependen yaitu kinerja manajerial, partisipasi anggaran, motivasi kerja, 

lingkungan kerja, dan kompensasi keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. 

 

 

 

 

 



 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 88 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 
Std. Deviation 3.93733948 

Most Extreme Differences 
Absolute .102 
Positive .067 
Negative -.102 

Kolmogorov-Smirnov Z .961 
Asymp. Sig. (2-tailed) .314 

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

Uji Multikoliniritas 

Uji multikoloniaritas digunakan untuk mendeteksi apakah tidak terdapat korelasi yang 

tinggi antara setiap veriabel independen yang satu dengan varabel independen yang 

lainnya.korelasi antara setiap variabel independen ini dapat dideteksi dengan menggunakan 

Variance Inflation Factor (VIF). Untuk mengetahui adanya multikoloniaritas dapat dilihat 

melalui nilai Variace Inflation Factor (VIF) dan Tolerance Value untuk masing-masing variabel 

independen. 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 15.511 6.128    
partisipasianggaran .110 .234 .051 .880 1.136 

motivasikerja .288 .284 .129 .640 1.563 

lingkungankerja -.159 .167 -.115 .711 1.406 

kompensasi .563 .207 .325 .726 1.378 

a. Dependent Variable: kinerjamanajerial 

Uji Heteroskidastisitas 

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan kepengamatan lain.  



 

 

 
C. Uji Hipotesis 

Uji Parsial (T)  

Penguji ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh independen secara 

individual dapat menerangkan variabel dependen. 

 

 

Model t Sig. 

1 

(Constant) 2.531 .013 

partisipasianggaran .469 .640 

motivasikerja 1.014 .314 

lingkungankerja -.956 .342 

kompensasi 2.723 .008 

a. Dependent Variable: kinerjamanajerial 

Uji Simultan 

Penguji ini dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap pengaruh dependen 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 224.134 4 56.033 3.448 .012
b
 

Residual 1348.730 83 16.250   

Total 1572.864 87    

a. Dependent Variable: kinerjamanajerial 

b. Predictors: (Constant), kompensasi, partisipasianggaran, lingkungankerja, motivasikerja 



 

 

Uji Koefesien Determinasi 

Koefesien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan vriasi variabel independen. Menilai koefesien determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel independen amat terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-variabel 

indepeden memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .377
a
 .143 .101 4.031 1.800 

a. Predictors: (Constant), kompensasi, partisipasianggaran, lingkungankerja, 
motivasikerja 
b. Dependent Variable: kinerjamanajerial 

Analisis dan Pembahasan 

1 Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial 

Dapat dilihat pemaparan sebelumnya bahwa hipotesis ditolak. Tampilan uji statistic pada 

tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikan lebih tinggi melebihi 0,05. Dengan melihat t hitung 

sebesar 469 dan t tabel sebesar 1,989 yang berarti 469 < 1989 dengan nilai signifikannya 640 

yang berada diatas 0,05. Hal inin menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja manajarial. 

Hal itu disebabkan terjalinnya kontribusi bawahan dalam anggaran Satuan Kerja 

Perangkat daerah. Adanya partisipasi anggaran yang semakin tinggi tidak dapat meningkat 

meningkatkan kinerja manajerial karena adanya peningkatan partisipasi anggara menyebabkan 

adanya kendala secara langsung karena anggaraan perlu diputuskan dengan pertimbangan 

dengan satu pimpinan. Partisipasi hanya diperlukan untuk memepertimbangkan faktor-faktor 

lain sebagai dasar pengambilan keputusan tetap apabila semakin banyak yang berpartisipasi 

dalam penentuan anggaran justru kinerja atasan kurang optimal nantinya.  

 

Berdasarkan analisis statistik penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa hipotesis 

pertama (H1) ditolak dan disimpulkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Andina (2013) dan 

Kunwaviyah (2010) bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial.  

2.  Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Manajerial 

Dapat dilihat pemaparan sebelumnya bahwa hipotesis ditolak. Tampilan uji statistic pada 

tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikan lebih tinggi melebihi 0,05. Dengan melihat t hitung 

sebesar 1,014 dan t tabel sebesar 1,989 yang berarti 1,014 < 1989 dengan nilai signifikannya 

0,314 yang berada diatas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja manajarial karena masih minimnya fisiologi, keamanan antar 

pegawai, penghargaan atas suatu pekerjaan serta aktualisasi diri atau rasa ingin 

mengembangkan diri pada pegawai di pemerintahan kabupaten bintan. 



 

 

Berdasarkan hasil analisi statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis kedua 

(H2) diterima dan disimpulkan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakauakan oleh Lestari (2014), 

nurasikin (2014) yang menujukka bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 

3.Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Manajerial 

Dapat dilihat pemaparan sebelumnya bahwa hipotesis ditolak. Tampilan uji statistic pada 

tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikan lebih tinggi melebihi 0,05. Dengan melihat t hitung 

sebesar -956 dan t tabel sebesar 1,989 yang berarti -956 < 1989 dengan nilai signifikannya 

0,342 yang berada diatas 0,05. Hal inin menunjukkan bahwa lingkungan kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajarerial karena minimnya kondisi fisik, fasilitas 

kerja, hubungan kerja antara atasan dan bawahan serta kurangnya pola komunikasi maka akan 

menyebabkan menurunkan kinerja manajerial pada pemerintahan kabupaten bintan. 

Berdasarkan hasil statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis ketiga (H3) 

ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Lingkungan Kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 

 Hasil penelitian yang dilakukan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Khoriah (2009). 

4.Pengaruh kompensasi terhadap Kinerja Manajerial 

Dapat dilihat pemaparan sebelumnya bahwa hipotesis ditolak. Tampilan uji statistic pada 

tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikan lebih tinggi melebihi 0,05. Dengan melihat t hitung 

sebesar 2723 dan t tabel sebesar 1,989 yang berarti 2723> 1989 dengan nilai signifikannya 0,08 

yang berada diatas 0,05. Hal inin menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial. Dengan demikian pemberian kompensasi yang tepat dan baik 

dalam bentuk gaji, tunjangan, kesempatan promosi, dan penghargaan akan meningkatkan 

kinerja manajerial. Berdasarkan hasil statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis 

ketiga (H4) diterima dan dapat disimpulkan bahwa Kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Andina (2013) 

berarti semakin tinggi kompensasi atas suatu pekerjaan maka maka akan semakin meningkatkan 

kinerja manajerial. Dan dengan adanya kompensasi tersebut akan meningkatkan hasil kerja 

mereka terhadap sasaran-sasaran tujuan organisasi dan prestasi kerja. 

1.Kesimpulan 
Tujuan dari penelitian ini adalahbuntuk mengetahui sejauh mana pengaruh partisipasi 

anggaran, motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja manajerial. 

Responden dalam penelitoan ini sebayak 88 responden yang masing masing berada di 14 satuan 

kerja perangkat daerah. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan uji hipotesis yang telsh 

dilakukan di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajerial 

pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten bintan 

2. Motivasi Kerja tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajerial pada 

satuan kerja perangkat daerah kabupaten bintan 



 

 

3. Lingkungan Kerja tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajerial pada 

satuan kerja perangkat daerah kabupaten bintan 

4. Kompensasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja 

perangkat daerah kabupaten bintan 

5. Partisipasi anggaran, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, dan  Kompensasi 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat 

daerah kabupaten bintan 

Saran 

Beberapa saran yang dapat disampaikan kepeniti selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Menambah jumlah responden dan memperluas jumlah SKPD untuk sampel penelitian 

sehingga menambah penelitian yang lebih baik. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk medapatkan data 

yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada 

responden. 
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