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ABSTRACT 

DITHA PRAMANA PUTRI, 2017 : The effect of  leadership style and effectiveness 

of decision making on the budget participation 

(an empirical study on Rumah Sakit Umum 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau). Promoters 

Team : Hj. Asmaul Husna, SE.Ak, MM,CA, Inge 

Lengga Sari Munthe, SE.Ak, M.Si,CA 

 The aims of this research is to analyze the effect of  leadership style and 

effectiveness of decision making on the budget participation (an empirical study on 

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau). Collecting data using a 

survey method through the deployment questionnaires. 

 The selection of sample using purposive sampling, sample amounted to 42 

respondents were distributed to the staff of the structural part in the Rumah Sakit 

Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau. The data analysis technique used in the 

classical assumption test, includes normality test, multicollinearity test, 

autocorrelation test and heteroscedasticity test. Data analysis was to test the 

hypothesis by using multiple regression analysis.   

 The results of this research show the leadership style have significant 

influence on the budget participation. The effectiveness of decision making have 

significant influence on the budget participation. 

Keywords: Leadership Style, Effectiveness Decision Making, Participation 

Budgeting 
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Pendahuluan 

Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan memiliki beberapa fungsi 

manajerial. Untuk menggerakkan fungsi manajerial dibutuhkan seorang pemimpin 

yang berfungsi untuk memantau dan menggerakkan fungsi tersebut. Suatu organisasi 

kelak berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan. 

Dalam sebuah perusahaan yang memiliki karyawan, dibutuhkan pemimpin 

yang mampu mengakomodir dan piawai dalam mengambil keputusan dan keinginan 

karyawan tersebut sebagai salah satu sumber daya dalam perusahaan. Kepiawaan 

pemimpin dalam mengakomodir keputusan mampu menunjukan keberhasilan dan 

kemampuan orang tersebut menjadi seorang pemimpin.  

Seorang pemimpin diajarkan untuk melihat suatu keputusan tidak dalam 

konteks jangka pendek namun keputusan yang diambil memiliki dampak jangka 

panjang. Karena itu seorang pemimpin yang baik adalah yang memiliki visi dan misi 

yang jelas. Dimana dengan keputusan yang dibuat tersebut ia mampu mendorong 

pembentukan kinerja yang dicita-citakan, termasuk tentunya dengan mengarahkan 

para karyawan agar bekerja dalam mewujudkan cita-cita tersebut. 

Menurut (Umar, 2001) keputusan merupakan hasil pemecahan masalah secara 

tegas sehubung dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus 

dilakukan dalam penyimpangan serius yang terjadi terhadap rencana yang telah 

ditetapkan. Pimpinan harus mempertimbangkan dengan tenang dan hati-hati konteks 

etis dari setiap keputusan mereka. Sasarannya, tentu saja adalah agar pimpinan 

tersebut mangambil keputusan untuk kepentingan terbaik perusahaan, dan bukan 

untuk kepentingan terbaik pimpinan. Orang lain sering kali dapat memberikan 

pandangan objektif terhadap suatu situasi yang dapat membantu manajer menghindari 

pengambilan keputusan tidak etis yang tidak disengaja (Moorhead & Griffin, 2013). 

Partisipasi penyusunan anggaran yaitu suatu proses kerjasama dalam 

pembuatan keputusan yang melibatkan dua kelompok atau lebih yang berpengaruh 

pada pembuatan keputusan di masa yang akan datang. Di sini, partisipasi merupakan 

salah satu unsur yang sangat penting yang menekankan pada proses kerjasama dari 

berbagai pihak, baik bawahan maupun manajer level atas (unggu dan Bawono dalam 

Kurniawan, 2012). Jika penyusunan anggaran hanya berdasarkan keinginan atasan 

tidak disertai dengan partisipasi bawahan maka bisa menimbulkan kesulitan bagi 

bawahan untuk memenuhinya. Sebaliknya jika penyusunan anggaran hanya disusun 

berdasarkan kehendak bawahan saja juga akan menimbulkan rendahnya motivasi dari 

bawahan untuk mencapai target-target yang dioptimalkan. 

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Erwin Febriady Simanjuntak 

(2014) berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kualitas Sumber Daya Manusia dan 
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Efektivitas Pengambilan Keputusan dalam  Penyusunan Anggaran study empiris pada 

bank yang ada di Tanjungpinang Timur, menunjukan hasil bahwa variabel gaya 

kepemimpinan berpengaruh signifikan dalam penyusunan anggaran, kualitas sumber 

daya manusia tidak berpengaruh signifikan dalam penyusunan anggaran dan 

efektivitas pengambilan keputusan berpengaruh signifikan dalam penyusunan 

anggaran. 

Mengingat pentingnya peran pemimpin dan efektifitas pengambilan 

keputusan bagi perusahaan, maka dalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut 

mengenai seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan dan efektivitas pengambilan 

keputusan terhadap partisipasi penyusunan anggaran pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Provinsi KEPRI. 

Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai : “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Efektivitas Pengambilan 

Keputusan Terhadap Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Provinsi KEPRI”. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kajian Pustaka 
 

Pengertian Gaya Kepemimpinan  

 Kepemimpinan (leadership) didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

memengaruhi orang lain guna mencapai tujuan organisasi. Definisi ini menangkap 

pemikiran bahwa pemimpin terlibat dengan orang lain dalam mencapai tujuan. 

Kepemimpinan bersifat timbal-balik dan dilakukan antara manusia (Daft.L : 2011). 

Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi. Jika seorang 

pemimpin berusaha untuk mempengaruhi prilaku orang lain, maka orang tersebut 

perlu memikirkan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah bagaimana 

seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinan dan bagaimana dia dilihat 

oleh mereka yang berusaha dipimpin atau mereka yang sedang mengamati dari luar 

(Robert dalam Reza : 2010). 

 

Jenis – jenis Gaya Kepemimpinan 

1. Gaya Kepemimpinan Kharismatis 

Gaya kepemimpinan kharismatis adalah gaya kepemimpinan yang mampu menarik 

atensi banyak orang, karena berbagai faktor yang dimiliki oleh seorang pemimpin 

yang merupakan anugerah dari Tuhan 

2. Gaya Kepemimpinan Otoriter 

Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala 

keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh 

3. Gaya Kepemimpinan Demokratis 
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Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang 

secara luas kepada para bawahan 

4. Gaya Kepemimpinan Moralis 

Gaya kepemimpinan moralis adalah gaya kepemimpinan yang paling menghargai 

bawahannya. 

 

Pengertian Efektivitas Pengambilan Keputusan  

 Ada beberapa definisi tentang pengambilan keputusan menurut Ibnu Syamsi, 

(2002:5) : 

1. George R.Terry , pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku 

dari dua alternatif atau lebih. 

2. Menurut Sondang P.Siagian , pengambilan keputusan adalah suatu 

pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-

fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan 

pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang 

paling tepat. 

Dari pengertian-pengertian tentang pengambilan keputusan itu dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, 

tidak boleh sembarangan. Masalahnya terlebih dulu harus diketahui dan dirumuskan 

dengan jelas, sedangkan pemecahannya harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik 

dari alternatif-alternatif yang disajikan. 

 

Fungsi dan Tujuan Pengambilan Keputusan 

Menurut M.Iqbal Hasan (2002:10-11), pengambilan keputusan sebagai suatu 

kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain sebagai berikut : 

1. Pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik 

secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun 

secara organisasional. 

2. Sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, 

masa yang akan datang, dimana pengaruhnya berlangsung cukup lama.  

 

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

keputusan menjadi dua bagian,yaitu : 

1. Tujuan yang bersifat tunggal.  

Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila 

keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali 

diputuskan, tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain.  

2. Tujuan yang bersifat ganda.  

Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan 

yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinyan bahwa satu 

keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah (atau lebih) yang 

bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. 
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Pengertian Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Partisipasi adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh setiap individu yang 

bersifat mental maupun emosional dalam situasi kelompok bagi pencapaian tujuan 

organisasi. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang 

meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan 

berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Deddi Nordiwan & 

Ayuningtyas Hertianti : 68). 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung 

didalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang 

prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan di hargai atas dasar pencapaian tujuan 

mereka (Brownell 1982 ). 

 

Fungsi Anggaran  
 Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, 

merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang 

cukup signifikan. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak 

hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas 

pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. 

 

Beberapa fungsi anggaran dalam organisasi sektor publik (Deddi Nordiwan & 

Ayuningtyas Hertianti :70) : 

1. Anggaran sebagai alat perencanaan 

Dengan anggaran, organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah 

mana kebijakan dibuat. 

2. Anggaran sebagai alat pengendalian 

Anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang terlalu 

besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya 

(misspending) 

3. Anggaran sebagai alat kebijakan 

Arah atas kebijakan tertentu dapat ditentukan melalui anggaran organisasi sektor 

publik. Contohnya, apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, 

apakah melakukan kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya 

pengeluaran yang direncanakan. 

4. Anggaran sebagai alat politik 

Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan 

program-program yang telah dijanjikan dapat dilhat melalui anggaran. 

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi  
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Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja 

atas departemen yang merupakan suborganisasi yang mengetahui apa yang harus 

dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya. 

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja 

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu 

bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun 

terpenuhnya efisiensi biaya. 

7. Anggaran sebagai alat motivasi  

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai 

nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. 

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

a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 

b. Dapat dipergunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekeurangan pegawai. 

c. Dapat memotivasi pegawai 

d. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai. 

e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 

f. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana yang dapat dimanfaatkan 

seefisien mungkin. 

g. Alat pendidikan bagi para manajer 

 

Prosedur Penyusunan Anggaran  
 

Sindoro (2007:48), mengemukakan dua prosedur penyusunan anggaran yang 

biasa digunakan didalam suatu organisasi, yaitu: 

 

1. Top-down budgeting 

Top-down budgeting adalah prosedur penyusunan anggaran dimana anggaran 

ditentukan oleh manajer tingkat atas dengan sedikit atau bahakan tidak ada konsultasi 

dengan manajer tingkat bawah. 

Mekanisme prosedur Top-down budgeting adalah sebagai berikut: 

a. Manajer tingkat atas menetapkan usulan anggaran. 

b. Usulan anggaran diserahkan kepada komite anggaran untuk dinilai. 

c. Jika usulan anggaran sudah dinilai maka akan diserahkan kepada manajer 

tingkat atas. 

d. Setelah itu akan dilaksanakan oleh manajer tingkat menengah dan bawah. 

 

2. Bottom-up budgeting  

Bottom-up budgeting adalah prosedur penyusunan anggaran dimana anggaran 

disiapkan oleh pihak yang melaksanakan anggaran tersebut, kemudian anggaran 

diberikan kepada pihak yang lebih tinggi untuk mendapatan persetujuan. 

Mekanisme prosedur Bottom-up budgeting adalah sebagai berikut: 

a. Manajer tingkat bawah membuat usulan anggaran 
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b. Usulan anggaran diserahkan kepada manajer tingkat menengah untuk dibahas. 

c. Jika usulan anggaran sudah dibahas maka akan diserahkan kepada komite 

anggaran untuk dinilai. 

d. Setelah itu akan diserahkan kepada manajer tingkat atas untuk disahkan 

sebagai anggaran yang siap untuk dilaksanakan. 

Dengan adanya prosedur anggaran ini, maka dalam prosedur anggaran ini 

menjadi lebih baik dengan adanya proses penyusunan anggaran. Penyusunan 

anggaran ini dilaksanakan oleh komite anggaran yang terdiri dari para manajer 

pelaksana fungus-fungsi pokok perusahaan. 

Penelitian Sebelumnya  

 

NO NAMA 

PENELITI 

DAN TAHUN 

JUDUL 

PENELITIAN 

RUMUSAN 

MASALAH 

HASIL PENELITIAN 

1. Erwin Febriady 

Simanjuntak 

(2014) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

danEfektivitas 

Pengambilan 

Keputusan 

dalam 

Penyusunan 

anggaran pada 

Bank yang ada 

di 

Tanjungpinang 

Timur  

Apakah Gaya 

Kepemimpinan, 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

danEfektivitas 

Pengambilan 

Keputusan 

berpengaruh 

signifikan dalam 

Penyusunan 

anggaran? 

variabel gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan dalam 

penyusunan anggaran, kualitas 

sumber daya manusia tidak 

berpengaruh signifikan dalam 

penyusunan anggaran dan 

efektivitas pengambilan 

keputusan berpengaruh 

signifikan dalam penyusunan 

anggaran. 

 

2. Khairina Nur 

Izzaty 

(2012) 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan 

dan  

Kualitas sumber 

daya manusia  

Terhadap 

penerapan 

anggaran  

Berbasis kinerja 

badan layanan 

umum pada 

BLU 

Universitas 

Apakah gaya 

kepemimpinan dan  

Kualitas sumber 

daya manusia 

berpengaruh 

Terhadap penerapan 

anggaran  

Berbasis kinerja 

badan layanan 

umum pada BLU 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang?  

Hasil dari pengujian hipotesis 

di dalam penelitian  

ini menunjukkan bahwa  

gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penerapan  

anggaran berbasis kinerja. 

Kualitas SDM juga memiliki 

pengaruh positif dan  

signifikan terhadap penerapan 

anggaran berbasis kinerja. 

Secara simultan, gaya  

kepemimpinan dan kualitas 
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Diponegoro 

Semarang  

 

 sumber daya manusia 

memiliki pengaruh yang 

positif  

dan signifikan terhadap 

penerapan anggaran berbasis 

kinerja badan layanan umum  

(BLU).  

3. Peggy 

Rumenser  

(2012) 

 

Pengaruh 

komitmen, 

kualitas sumber 

daya manusia, 

gaya 

kepemimpinan 

Terhadap 

kemampuan 

penyusunan 

anggaran pada 

Pemerintah kota 

manado 

Apakah komitmen, 

kualitas sumber 

daya manusia, gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh 

terhadap 

kemampuan 

penyusunan 

anggaran pada 

Pemerintah kota 

manado ? 

Hasil penelitian Komitmen 

secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap 

penyusunan 

anggaran pada pemerintah 

Kota Manado, Sumber Daya 

Manusia secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap variabel 

kemampuan penyusunan 

anggaran, dan Gaya 

Kepemimpinan berpengaruh 

terhadap penyusunan 

anggaran. 

Kerangka Penelitian  

Berdasarkan hubungan dari tiap-tiap variabel, maka peneliti mengambil kerangka 

(model) pemikiran sebagai berikut : 

 

 H1  
  

 

 

 

 

 

   H2 

  

         

 

 H3         

 

 

Keterangan : 

  Secara parsial 

  Secara simultan  
 

Gaya Kepemimpinan 

(X1) Penyusunan Anggaran  

(Y) 

Efektivitas Pengambilan 
Keputusan 

 (X2) 
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Pengembangan Hipotesis 

 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Partisipasi Penyusunan Anggaran  

Nor (2007) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa keberhasilan dalam 

mengelola suatu organisasi tidak lepas dari faktor kepemimpinan dan sikap bawahan 

dalam melaksanakan tugas mencapai tujuan organisasi. Menurut Decoster dan 

Fertakis (1968) dalam Nor (2007) kepemimpinan yang efektif harus memberikan 

pengarahan terhadap usaha-usaha dalam mencapai tujuan organisasi. 

 

Fertakis (1976) dalam Nor (2007) menemukan adanya hubungan yang positif 

antara gaya kepemimpinan dengan partisipasi anggaran, sedangkan penelitian 

Muslimah (1996) menunjukkan adanya hubungan yang tidak signifikan antara gaya 

kepemimpinan dengan partisipasi penyusunan anggaran. Sedangkan hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Nor sendiri menyatakan bahwa kombinasi kesesuaian 

antara partisipasi penyusunan anggaran dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

manajerial bukan merupakan kesesuaian terbaik. 

 

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian yang dilakukan menunujukkan 

hasil yang tidak konsisten antara satu peneliti dengan peneliti lainnya, sehingga 

menarik untuk diuji kembali pengaruh gaya kepemimpinan terhadap penyusunan 

anggaran. 

H1 : Diduga gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap partisipasi penyusunan 

anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi KEPRI 

 

Pengaruh Efektivitas Pengambilan Keputusan Terhadap Partisipasi 

Penyusunan Anggaran 

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua 

bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa 

depan terhadap mereka yang membuatnya. Arfan dan Muhammad, (2008: 173-175). 

 

Menurut Iqbal Hasan (2002:10), pengambilan keputusan merupakan suatu 

proses pemilihan alternative terbaik dari beberapa alternative secara sistematis untuk 

ditindak lanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah. 

  

Pemecahan masalah dalam hal ini dilakukan oleh pemimpin yang mana 

pemimpin juga harus mengetahui bagaimana cara mengambil sebuah keputusan, 

karena dalam suatu penyusunan anggaran hasil keputusan yang diambil oleh seorang 

pemimpin akan menentukan nasib sebuah  perusahaan. 

 

H2 : Diduga efektifitas pengambilan keputusan berpengaruh terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi KEPRI 
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Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Efektivitas Pengambilan Keputusan 

terhadap Partisipasi Penyusunan Anggaran  

Menurut Brownell (1982) dalam Eka Yuda (2013) partisipasi merupakan 

proses dimana individu-individu terlibat langsung didalamnya dan mempunyai 

pengaruh pada penyusunan target anggaran yang kinerjanya akan dievaluasi dan 

kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian target anggaran mereka. Jadi, 

partisipasi penyusunan anggaran adalah keterlibatan pihak – pihak secara langsung 

dalam proses pengambilan kebijakan penyusunan anggaran. 

 

Seperti yang kita ketahui bahwa gaya kepemimpinan merupakan suatu cara 

yang dimiliki oleh seseorang dalam mempengaruhi sekelompok orang atau bawahan 

untuk bekerja sama dengan berdaya upaya dengan penuh semangat dan keyakinan 

untuk tujuan yang telah ditetapkan. Ketika pemimpin dan bawahan membentuk 

serangkaian asumsi harapan mereka sendiri yang seing agak berbeda-beda, 

perbedaan-perbedaan ini yang akhirnya mempengaruhi pada setiap keputusan yang 

diambil. Gaya kepemimpinan dan efektivitas pengambilan keputusan sangat 

berpengaruh terhadap partisipasi penyusunan anggaran.   

 

H3 :  Diduga Gaya Kepemimpinan dan Efektivitas Pengambilan Keputusan 

Berpengaruh Terhadap Partisipasi Penyusunan Anggaran pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Provinsi KEPRI 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Deskripsi Unit Analisis/Observasi 

 

 Objek penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan rumah sakit 

rujukan dari kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan sebagai upaya antisipasi 

perkembangan Provinsi Kepulauan Riau yang sangat pesat dalam beberapa tahun 

kedepan sebagai daerah industri pariwisata dan pusat pemerintahan. 

 

 Dalam menentukan populasi, peneliti hanya meneliti Rumah Sakit Umum 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau, karena rumah sakit tersebut adalah rumah sakit 

terbesar yang ada di tanjungpinang yang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan 

Riau.  

 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jajaran manajemen unit 

organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri. Sedangkan pemilihan sampel 

sebagai responden dalam penelitian ini didasarkan pada purposive sampling yaitu 

sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Dari kepala bagian sampai kepala seksi maupun staff-staff Rumah Sakit 

Umum Daerah Provinsi Kepri yang terlibat dalam partisipasi penyusunan 

anggaran. 

2. Telah menduduki masa kerja minimal 2 tahun dalam jabatan yang sedang di 

embannya. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan langsung 

kepada responden. Setelah kuesioner diisi oleh responden, peneliti mengambil 

kembali untuk selanjutnya ditabulasikan dan diolah dengan menggunakan statistical 

packagefor social (SPSS) versi 21,0. 

Uji Kualitas Data 

Uji Validitas  

Hasil Uji Validitas  

Item Variabel Pearson Corelation  Kesimpulan 

GAYA KEPEMIMPINAN  

X1.1 0,759 Valid 

X1.2 0,793 Valid 

X1.3 0,710 Valid 

X1.4 0,766 Valid 

X1.5 0,672 Valid 

EFEKTIVITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

X2.1 0,582 Valid 

X2.2 0,580 Valid 

X2.3 0,771 Valid 

X2.4 0,611 Valid 

X2.5 0,715 Valid 

PARTISIPASI PENUSUNAN ANGGARAN  

Y1.1 0,874 Valid 

Y1.2 0,922 Valid 

Y1.3 0,912 Valid 

Y1.4 0,835 Valid 

Y1.5 0,919 Valid 

Sumber : Data Olahan 2017 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai dari r hitung keseluruhan berkisar 

0,580-0,919 indikator yang diuji bernilai positif dan lebih besar dari r tabel yang 

besarnya adalah 0,3044, karena keseluruhan nilai r hitung semua indikator yang diuji 

lebih besar dari r tabel, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua butir indikator 

dalam penelitian ini dinyatakan valid.  
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Uji Reliabilitas 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Cronbach Alpha Keterangan  

Gaya Kepemimpinan  0,790 Reliabel 

Efektivitas Pengambilan 

Keputusan 

0,757 Reliabel 

Partisipasi Penyusunan Anggaran 0,825 Reliabel 

Sumber : Data Olahan 2017 

 Dari tabel diatas menunjukan bahwa nilai Cronbach Alha > 0,60 yaitu 

berkisar 0,757-0,825 untuk masing-masing variabel dalam panelitian ini. Hal ini 

berarti menunjukan bahwa semua butir pertanyaan dan semua butir indikator dalam 

penelitian ini dinyatakan reliabel. 

c. Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Grafik Normal p-p 

 

Hasil Uji Normalitas pada gambar  diatas dapat diketahui bahwa data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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One-Sample Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 42 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

3,88954922 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,123 

Positive ,095 

Negative -,123 

Kolmogorov-Smirnov Z ,796 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,550 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : data olahan 2017 

 

Hasil uji normalitas pada One-Sample Kolmogorov-Smirnov diatas dapat 

dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,550 dengan nilai Asymp.Sig > 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas dan 

menunjukan residual pada model regresi tersebut berdistribusi secara normal. 

Uji Multikolonieritas 

Hasil Uji Mulitikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -18,565 6,123  -3,032 ,004   

GAYA 

KEPEMIMPINA

N (X1) 

1,013 ,276 ,451 3,667 ,001 ,877 1,140 

EFEKTIVITAS 

PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN 

(X2) 

,773 ,243 ,392 3,185 ,003 ,877 1,140 

a. Dependent Variable: PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN 

Sumber : data olahan 2017 
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 Dari tabel diatas menunjukan variabel gaya kepemimpinan (X1) dan 

efektivitas pengambilan keputusan (X2) mempunyai nilai tolerance sebesar 0,877 

lebih besar dari 0,10. Sementara itu, nilai VIF variabel gaya kepemimpinan (X1) dan 

efektivitas pengambilan keputusan (X2) yakni 1,140 lebih kecil dari 10. Sehingga 

dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolonieritas atau korelasi antar variabel 

pada model regresi. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Diagram Scatterplot 

 

Sumber : data olahan 2017 

 Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terlihat titik-titik menyebar secara 

acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, tersebar diatas maupun dibawah 

titik angka nol pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi efek 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model tersebut layak dipakai untuk 

memprediksi independensi berdasarkan masukan variabel bebasnya. 

Uji Autokolerasi 

Hasil Uji Autokolerasi 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,694
a
 ,482 ,455 3,988 2,131 

a. Predictors: (Constant), EFEKTIVITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN (X2), 

GAYA KEPEMIMPINAN (X1) 

b. Dependent Variable: PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN 

Sumber : data olahan 2017 
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Pada tabel output SPSS diatas dapat dilihat bahwa nilai statistic Durbin-

Watson sebesar 2,131, sedangkan pada tabel Durbin-Watson (DW) dengan sig 5% 

maka di peroleh nilai dU sebesar 1,606. Dapat dilihat bahwa du < d < 4 – du yaitu 

nilai DW 2,131 lebih besar dari batas Du 1,606 dan kurang dari 4 – 1,606 (4- dU) 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi positif atau negatif. 

Uji Regresi Linier Berganda 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -18,565 6,123  -3,032 ,004   

GAYA 

KEPEMIMPINA

N (X1) 

1,013 ,276 ,451 3,667 ,001 ,877 1,140 

EFEKTIVITAS 

PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN 

(X2) 

,773 ,243 ,392 3,185 ,003 ,877 1,140 

a. Dependent Variable: PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN 

Sumber : data olahan 2017 

 

Y= α + b1X1 + b2X2 + e 

Y= -18,565 + 1,013 X1  + 0,773 X2 + e 

Data tersebut mengandung penjelasan : 

1. Nilai konstanta -18.565 bernilai negatif, artinya apabila gaya kepemimpinan 

dan efektivitas pengambilan keputusan bertambah 1 satuan , maka partisipasi 

penyusunan anggaran akan menurun sebesar -18,565 satuan.  

2. Koefesien regresi untuk variabel gaya kepemimpinan bertanda positif 

menunjukan hubungan yang searah sebesar 1,013. Hal ini berarti apabila 

variabel gaya kepemimpinan meningkat atau bertambah 1 satuan, maka 

tingkat partisipasi penyusunan anggaran tersebut akan mengalami peningkatan 

sebesar 1,013 satuan, sehingga partisipasi penyusunan anggaran mengalami 

peningkatan. 

3. Koefesien regresi variabel efektivitas pengambilan keputusan bertanda positif 

menunjukan hubungan yang searah sebesar 0,772. Hal ini berarti apabila 
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variabel efektivitas pengambilan keputusan meningkat atau bertambah 1 

satuan, maka partisipasi penyusunan anggaran tersebut akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,772 satuan , sehingga partisipasi penyusunan anggaran 

mengalami peningkatan.  

 

Uji Parsial (Uji T) 

 Berikut ini hasil uji hipotesis dengan menggunkan program SSPSS 21,00 

 

 Uji T  

 Uji t dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel independen dapat 

mempengaruhi variabel dependen diperlukan pengujian statistik secara parsial. 

Dengan dilakukannya uji t ini maka akan diketahui apakah variabel gaya 

kepemimpinan dan efektivitas pengambilan keputusan berpengaru terhadap patisipasi 

penyusunan anggaran. 

 

Jika nilai t hitung > nilai t tabel, maka Ho dapat ditolak artinya koefesien regresi 

signifikan 

Jika nilai t hitung < nilai t tabel, maka Ho tidak dapat ditolak artinya koefesien regresi 

tidak signifikan. 

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 
-18,565 6,123  -

3,032 

,004 

GAYA 

KEPEMIMPINAN (X1) 

1,013 ,276 ,451 3,667 ,001 

EFEKTIVITAS 

PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN (X2) 

,773 ,243 ,392 3,185 ,003 

a. Dependent Variable: PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN 

Sumber : data olahan 2017 

  

Pengujian hipotesis dalam peneliitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut 

dngan nilai tabel pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) atau t tabel n-

k-1 dimana n = jumlah sampel k = jumlah independen (42 – 2 - 1) = 39 adalah 2,022 

atau dapat dicari di Microsoft Excel dengan cara pada sel kosong ketik 

=tinv(0,05;39)= 2,022. Keterangan hasil pengujin hipotesis secara parsial yaitu : 
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1. Berdasarkan tabel 4.16 dapat juga diketahui nilai t hitung untuk variabel gaya 

kepemimpinan sebesar 3,667 >  t tabel 2,022 dan nilai signifikansi sebesar 

0,001 < 0,05 (α=5%). Artinya pengaruh gaya kepemimpinan (X1) terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh signifikan sehingga 

hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. 

2. Berdasarkan tabel 4.16 dapat juga diketahui nilai t hitung untuk variabel 

efektivitas pengambilan keputusan sebesar 3,185 > t tabel 2,022 dan nilai 

signifikan sebesar 0,003 < 0,05 (α=5%). Artinya pengaruh efektivitas 

pengambilan keputusan (X2) terhadap partisipasi penyusunan anggaran 

memiliki pengaruh signifikan sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini 

diterima. 

 

Uji Simultan (Uji F) 

 Uji F digunakan untuk menunjukan apakah semua variabel independent yang 

dimasuka dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Menurut Hermanto (2011;48) pengujian signifikansi regresi berganda : 

Jika F hitung > F tabel, maka signifikan 

Jika F hutung < F tabel, maka tidak signifikan 

 

Banyaknya variabel independen dalam penelitian ini adalah 2, sedangkan 

banyaknya sampel dikurangi 2 sehingga 42-2 = 40. Jadi f tabel nya adalah 3,231, atau 

dapat dicari dengan menggunakan Microsoft Excel dengan cara pada sel kosong ketik 

=FINV(0,05;2;40) = 3,231. 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 576,228 2 288,114 18,115 ,000
b
 

Residual 620,272 39 15,904   

Total 1196,500 41    

a. Dependent Variable: PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN 

b. Predictors: (Constant), EFEKTIVITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN (X2), 

GAYA KEPEMIMPINAN (X1) 

Sumber : data olahan 2017 

 

 Berdasarkan tabel diatas, diperoleh F hitung sebesar 18,115 lebih besar dari 

nilai F Tabel sebesar 3,231 dengan demikian secara simultan (bersama-sama) Ho 

ditolak maka H1 diterima dan dapat di simpulkan bahwa secara simultan variabel 

gaya kepemimpinan dan efektivitas pengambilan keputusan mempunyai pengaruh 

terhadap partisipasi penyusunan anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 

KEPRI.  
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Pembahasan  

 

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat dilihat dengan jelas bahwa 

variabel gaya kepemimpinan bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengaruh 

yang diberikan oleh variabel bebas tersebut bersifat positif artinya semakin tinggi 

gaya kepemimpinan dalam suatu perusahaan, maka mengakibatkan semakin tinggi 

pula partisipasi penyusunan anggaran yang dihasilkan. Hal tersebut sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan. Sedangkan variabel pengambilan keputusan juga bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengaruh yang diberikan variabel bebas 

tersebut bersifat positif yang artinya semakin tinggi pengambilan keputusan, maka 

mengakibatkan tinggi pula partisipasi penyusunan anggaran yang dihasilkan. Hasil 

penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya. Penjelasan dari masing-

masing pengaruh variabel dijelaskan sebagai berikut : 

 

1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Partisipasi Penyusunan Anggaran  

Hasil pengujian hipotesis (H1) telah membuktikan terdapat pengaruh antara 

gaya kepemimpinan terhadap partisipasi penyusunan anggaran. Melalui hasil 

perhitungan yang telah dilakukan di peroleh nilai t hitung sebesar 3,667 dengan taraf 

signifikansi hasil sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dengan demikian Ha diterima 

dan Ho di tolak. Artinya bahwa ada pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan 

terhadap partisipasi penyusunan anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 

KEPRI. Hal ini di karenakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang besar, 

gaya kepemimpinan seorang pemimpin perusahaan tersebut sangat menentukan 

dalam partisipasi penyusunan anggaran. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya 

oleh Erwin Febriady Simanjuntak (2014) yang menguji pengaruh gaya 

kepemimpinan dalam penyusunan anggaran. 

 

2. Pengaruh Efektivitas Pengambilan Keputusan terhadap Partisipasi 

Penyusunan Anggaran 

Hasil pengujian hipotesis (H2) telah terdapat pengaruh antara efektivitas 

pengambilan keputusan terhadap partisipasi penyusunan anggaran. Melalui hasil 

perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 3,185 dengan taraf 

signifikan hasil sebesar 0,003 tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini menerima Ha dan menolak Ho. Pengujian ini secara 

statistik membuktikan bahwa pengambilan keputusan berpengaruh positif terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran. Artinya bahwa ada pengaruh antara variabel 

pengambilan keputusan terhadap partisipasi penyusunan anggaran di Rumah Sakit 

Umum Daerah Provinsi KEPRI.  
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