
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Bab ini menjelaskan gambaran hasil penelitian beserta hipotesis dengan 

pembahasannya. Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa software 

pengujian Partial Least Square (PLS). Adapun penjelasan hasil penelitian dan 

pembahasan setiap variabel sebagai berikut: 

A. Gambaran Umum Sampel Penelitian 

  Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah pegawai Organisasi 

Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang, yang memliki peran dan wewenang 

langsung terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja, antara lain kepala 

instansi, bendahara pengeluaran isntansi, sekertaris instansi, dan kepala atau staff 

sub bagian perencanaan program instansi. Penelitian ini dilakukan dengan 

menyebar kuesioner secara langsunng sebanyak 100 rangkap. Uraian kuesioner 

selengkapnya disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pengisian Kuesioner 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuesioner yang disebar 100 100% 

Kuesioner yang tidak Kembali 8 8 % 

Kuesioner yang tidak di isi 

lengkap 
0 0 % 

Kuesioner yang digunakan 92 92% 
Sumber : Data primer yang diolah 2018 
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  Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dari 100 kuesioner yang disebar terdapat 8 

kuesioner yang tidak kembali dan tidak terdapat kuesioner yang tidak diisi 

lengkap, sehingga kuesioner yang dapat diolah oleh peneliti sebanyak 192 

kuesioner.Berikut ini adalah karakteristik responden dari penelitian yang meliputi: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden 

Kriteria Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin: 

  Pria 44 47,8 % 

Wanita 48 52,2 % 

Usia: 

  <20 tahun 0 0% 

21-35 tahun 32 34,8% 

36-50 tahun 51 55,4% 

>50 tahun 9 9,8% 

Pendidikan Terakhir 

  SMA 11 11,9% 

Diploma 18 19,6% 

S1 43 46,7% 

S2 17 18,5% 

S3 3 3,3% 

Masa Kerja: 

  <1 tahun 4 4,3% 

1-5 tahun 36 39,1% 

6-10 tahun 35 38,1% 

>10 tahun 17 18,5% 

Sumber : Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari table 4.2 di atas dapat diperoleh 

keterangan bahwa dalam penelitian ini responden terbanyak adalah berjenis 

kelamin wanita. Hal tersebut di gambarkan oleh persentase responden wanita yang 

mencapai angka 52,2 % atau sebanyak 48 responden. Sedangkan responden pria 

berjumlah 44 responden dengan persentase 47,8%.  
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  Karakteristik responden berikutnya adalah berdasarkan usia dengan data 

yang diperoleh adalah responden yang berumur dibawah 20 tahun berjumlah 0% 

atau dapat dinyatakan bahwa tidak ada responden yang berumur dibawah 20 

tahun. Responden dengan kisaran umur antara 21-35 tahun berjumlah 32 

responden atau 34,8% dari keseluruhan responden. Kisaran umur selanjutnya 

adalah 36-50 tahun, responden yang memiliki umur di kisaran tersebut berjumlah 

51 responden atau 55,4%. Responden dengan kisaran umur 36-50 tahun tersebut 

menjadi kisaran umur dengan jumlah responden terbanyak dalam penelitian ini. 

Kisaran umur responden yang terakhir adalah responden dengan umur lebih dari 

50 tahun. Responden dengan umur di atas 50 tahun berjumlah 9 orang atau 9,8%. 

  Karakteristik selanjutnya adalah berdasarkan latar belakang pendidikan, 

dalam karakteristik ini responden yang berlatar belakang SMA sederajat 

berjumlah 11 orang atau 11,9%. Responden dengan latar belakang pendidikan 

diploma mencapai jumlah 18 orang atau 18,6%. Latar belakang S1 memiliki 

jumlah terbanyak dalam karakteristik responden berdasarkan latar belakang. 

Responden dengan latar belakang S1 berjumlah 43 orang atau 46,7%. Lebih lanjut 

responden berlatar belakang pendidikan S2 berjumlah 17 orang atau 18,5% dan 

latar belakang S3 berjumlah 3 orang atau 3,3%. Karakteristik selanjutnya adalah 

lama menjabat responden dalam instansi terkait. Responden delang masa 

menjabat kurang dari 1 tahun berjumlah 4 orang atau 4,3%. Responden dengan 

lama waktu menjabat 1-5 tahun adalah 36 orang atau 39,1%. Responden dengan 

lama waktu menjabat pada kisaran 6-10 tahun berjumlah 35 orang responden atau 
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38,1%. Responden dengan lama waktu menjabat pada kisaran lebih dari 10 tahun 

berjumlah 17 orang atau 18,5%. 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Uji Hipotesis Data 

1. Uji Deskriptif 

  Pengujian ini bertujuan untuk memeroleh deskripsi atas kumpulan 

data penelitian berupa nilai minimum, maksimum, rerata, serta standar 

deviasi dari data yang telah diperoleh tersebut. Analisis deskriptif dapat 

dilihat sebagai berikut : 

a. Statistik Deskriptif Semua Variabel 

Tabel 4.3 
Statististik Deskriptif 

Variabel N Minimum Masimum Rerata 
Std. 

Deviasi 

Gaya Kepemimpinan 

Transformasional 
92 50 90 70,50 7,88 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 
92 17 30 21,26 2,59 

Good Governance 92 14 29 22,18 2,76 

Implementasi 

Anggaran Berbasis 

Kinerja 
92 24 40 31,53 3,32 

 Sumber : Data primer yang diolah 2018 

  Nilai minimum adalah total nilai terendah yang didapatkan untuk 

jawaban per variabel. Nilai maksimum adalah total nilai tertinggi yang 

didapatkan untuk jawaban per variabel. Rerata adalah nilai rata-rata untuk 

seluruh jawaban per variabel yang telah diperoleh.  
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  Menurut tabel 4.3 dapat diperoleh informasi bawasannya nilai 

minimum variabel gaya kepemimpinan transformasional adalah 50, nilai 

maksimumnya adalah 90, reratanya adalah 70,50 dan nilai standar 

deviasinya adalah 7,88. Pada variabel kompetensi sumber daya manusia 

diperoleh informasi bahwa nilai minimumnya adalah 17, nilai 

maksimumnya adalah 30, dan memiliki nilai rerata serta standar deviasi 

sebesar 21,26 dan 2,59. Variabel good governance memiliki nilai 

minimum 14 dan maksimum 29, sedangkan nilai reratanya adalah 22,18 

dengan standar deviasi senilai 2,76. Variabel dependen dalam penelitian 

ini yaitu anggaran berbasis kinerja memiliki nilai minimum 24 dan nilai 

maksimum 40, sedangkan reratanya adalah 31,53 dengan standar deviasi 

senilai 3,32. 

b. Statistik Deskriptif Variabel Dependen 

      Tabel 4.3.1 

Statistik Deskriptif Variabel Dependen 

Tingkat efektifitas 

implementasi anggaran 

berbasis kinerja dalam…. 

N STE&TE KE&KTE E&SE MEAN 

Memerbaiki efektivitas 

program-program. 

92 1,1% 25% 73,9% 3,85 

Memerbaiki pengambilan 

keputusan. 

92 2,2% 18,5% 79,3% 3,92 

Mengurangi pelayanan 

yang tumpang tindih. 

92 0% 16,3% 83,7% 3,91 

Meningkatkan koordinasi 

antara instansi anda dengan 

legislatif (DPR). 

92 0% 26,1% 73,9% 3,85 

Menghemat biaya. 92 0% 17,4% 82,6% 3,96 

Meningkatkan tingkat 

kelayakan. 

92 0% 9,8% 90,2% 4,06 
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Tingkat efektifitas 

implementasi anggaran 

berbasis kinerja dalam…. 

N STE&TE KE&KTE E&SE MEAN 

Meningkatkan evaluasi 

pada program & kegiatan 

92 0% 12% 88% 4,02 

Meningktkan akuntabilitas 

publik. 

92 1,1% 18,5% 80,4% 3,95 

Sumber : Data primer yang diolah 2018 

 Dari table 4.3.1 di atas dapat diperoleh informasi mengenai statistik 

deskriptif dari setiap item pertanyaan variabel independen. Data tersebut diperoleh 

dari olahan data kuesioner yang didapatkan dari para responden yang berjumlah 

92 orang. Dapat dilihat pada pertanyaan pertama tentang bagaimana tingkat 

efektifitas implementasi anggaran berbasis kinerja dalam memerbaiki efektifitas 

program-program dalam instansi memiliki persentase sebesar 1,1% dalam 

kategori sangat tidak efektif dan tidak efektif (STE&TE). Pada kategori kadang 

efektif kadang tidak efektif (KE&KTE) memiliki persentase sebesar 25%. Pada 

kategori efektif dan sangat efektif (E&SE) memiliki persentase sebesar 73,9%. 

Poin pertanyaan ini memiliki rata-rata jawaban yang jatuh pada angka 3,85. 

 Poin pertanyaan kedua tentang bagaimana tingkat efektifitas implementasi 

anggaran berbasis kinerja dalam memerbaiki pengambilan keputusan memiliki 

nilai persentase 2,2% dalam kategori sangat tidak efektif dan tidak efektif 

(STE&TE). Pada kategori kadang efektif kadang tidak efektif (KE&KTE) 

memiliki persentase sebesar 18,5%. Pada kategori efektif dan sangat efektif 

(E&SE) memiliki persentase sebesar 79,3%. Poin pertanyaan ini memiliki rata-

rata jawaban yang jatuh pada angka 3,92. 
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 Poin pertanyaan ketiga tentang bagaimana tingkat efektifitas implementasi 

anggaran berbasis kinerja dalam mengurangi pelayanan yang tumpang tindih 

memiliki nilai persentase 0% dalam kategori sangat tidak efektif dan tidak efektif 

(STE&TE). Pada kategori kadang efektif kadang tidak efektif (KE&KTE) 

memiliki persentase sebesar 16,3%. Pada kategori efektif dan sangat efektif 

(E&SE) memiliki persentase sebesar 83,7%. Poin pertanyaan ini memiliki rata-

rata jawaban yang jatuh pada angka 3,91. 

Poin pertanyaan keempat tentang bagaimana tingkat efektifitas 

implementasi anggaran berbasis kinerja dalam Meningkatkan koordinasi antara 

instansi anda dengan legislatif (DPR) memiliki nilai persentase 0% dalam kategori 

sangat tidak efektif dan tidak efektif (STE&TE). Pada kategori kadang efektif 

kadang tidak efektif (KE&KTE) memiliki persentase sebesar 26,1%. Pada 

kategori efektif dan sangat efektif (E&SE) memiliki persentase sebesar 73,9%. 

Poin pertanyaan ini memiliki rata-rata jawaban yang jatuh pada angka 3,85. 

Poin pertanyaan kelima tentang bagaimana tingkat efektifitas 

implementasi anggaran berbasis kinerja dalam menghemat biaya instansi memiliki 

nilai persentase 0% dalam kategori sangat tidak efektif dan tidak efektif 

(STE&TE). Pada kategori kadang efektif kadang tidak efektif (KE&KTE) 

memiliki persentase sebesar 17,4%. Pada kategori efektif dan sangat efektif 

(E&SE) memiliki persentase sebesar 82,6%. Poin pertanyaan ini memiliki rata-

rata jawaban yang jatuh pada angka 3,96. 
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Poin pertanyaan keenam tentang bagaimana tingkat efektifitas 

implementasi anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan tingkat kelayakan 

memiliki nilai persentase 0% dalam kategori sangat tidak efektif dan tidak efektif 

(STE&TE). Pada kategori kadang efektif kadang tidak efektif (KE&KTE) 

memiliki persentase sebesar 9,8%. Pada kategori efektif dan sangat efektif 

(E&SE) memiliki persentase sebesar 90,2%. Poin pertanyaan ini memiliki rata-

rata jawaban yang jatuh pada angka 4,06. 

Poin pertanyaan ketujuh tentang bagaimana tingkat efektifitas 

implementasi anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan evaluasi pada 

program dan kegiatan memiliki nilai persentase 0% dalam kategori sangat tidak 

efektif dan tidak efektif (STE&TE). Pada kategori kadang efektif kadang tidak 

efektif (KE&KTE) memiliki persentase sebesar 12%. Pada kategori efektif dan 

sangat efektif (E&SE) memiliki persentase sebesar 88%. Poin pertanyaan ini 

memiliki rata-rata jawaban yang jatuh pada angka 4,02. 

Poin pertanyaan kedelapan tentang bagaimana tingkat efektifitas 

implementasi anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas publik 

memiliki nilai persentase 1,1% dalam kategori sangat tidak efektif dan tidak 

efektif (STE&TE). Pada kategori kadang efektif kadang tidak efektif (KE&KTE) 

memiliki persentase sebesar 18,5%. Pada kategori efektif dan sangat efektif 

(E&SE) memiliki persentase sebesar 80,4%. Poin pertanyaan ini memiliki rata-

rata jawaban yang jatuh pada angka 3,95. 
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2. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

1) Uji Validitas 

a) Validitas Konvergen (Convergent Validity) 

 Uji validitas konvergen berhubungan dengan prinsip-

prinsip bahwa pengukur-pengukur (manifest variable) dari suatu 

konstruk harusnya berkorelasi tinggi. 

Tabel 4.4 

  Outer Loading 

Variabel ABK GG GT KS Keterangan 

ABK1 0,833 
   

Valid 

ABK2 0,633 
   

Valid 

ABK3 0,711 
   

Valid 

ABK4 0,842 
   

Valid 

ABK5 0,745 
   

Valid 

ABK6 0,706 
   

Valid 

ABK7 0,553 
   

Valid 

ABK8 0,746 
   

Valid 

GG1 
 

0,824 
  

Valid 

GG2 
 

0,925 
  

Valid 

GG3 
 

0,640 
  

Valid 

GG4 
 

0,579 
  

Valid 

GG5 
 

0,594 
  

Valid 

GG6 
 

0,939 
  

Valid 

GT1 
  

0,566 
 

Valid 

GT10 
  

0,885 
 

Valid 

GT11 
  

0,829 
 

Valid 

GT12 
  

0,943 
 

Valid 

GT13 
  

0,708  Valid 

GT14 
  

0,644  Valid 

GT15 
  

0,741  Valid 

GT16 
  

0,769  Valid 

GT17 
  

0,909  Valid 

GT18 
  

0,867  Valid 

GT2 
  

0,807  Valid 
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Variabel ABK GG GT KS Keterangan 

GT3 
  

0,712  Valid 

GT4 
  

0,847  Valid 

GT5 
  

0,873  Valid 

GT6 
  

0,644  Valid 

GT7 
  

0,620  Valid 

GT8 
  

0,595 
 

Valid 

GT9 
  

0,708 
 

Valid 

KS1 
   

0,762 Valid 

KS2 
   

0,712 Valid 

KS3 
   

0,679 Valid 

KS4 
   

0,739 Valid 

KS5    0,793 Valid 

KS6    0,662 Valid 

   Sumber : Data primer yang diolah PLS 3.0, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulakn bahwa 

keseluruhan nilai loading factor dari ABK 1 hingga KS6 dapat 

dikatakan valid karena nilai loading factor tersebut diatas 0,5 atau 

dapat diartikan validitas konstruk terpenuhi. Hal tersebut 

memerjelas jika pernyataan instrumen kuesioner mampu serta 

akurat dalam mengukur tiap-tiap pertanyaan variabel yang diteliti. 

Gambar 4.1 

Hasil Algorithm 

 

Sumber : Data primer yang diolah PLS 3.0, 2018 
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b) Validitas Diskriminan (Descriminant Validity) 

1) AVE (Average Variance extracted) 

 Cara yang digunakan melihat validitas diskriminan dalam 

penelitian ini adalah dengan melihat nilai AVE, kriteria yang 

digunakan adalah apabila nilai AVE > 0,5 maka validitas 

diskriminan tercapai. 

Tabel 4.5 

  Average variance Extracted 

Variable Rata-rata Varians Diekstrak (AVE) 

ABK 0,528 

GG 0,586 

GT 0,589 

KS 0,527 

   Sumber : Data primer yang diolah PLS 3.0, 2018 

 

 Dari tabel di atas maka dapat didapatkan informasi 

mengenai validitas diskriminan pada penelitian ini. Jika nilai 

akar AVE > 0,50, maka validitas diskriminannya telah tercapai. 

Berdasarkan tabel 4.5 tampak nilai AVE pada variabel laten 

Anggaran Berbasis Kinerja (0,528), Good Governance (0,586),  

Gaya Kepemimpinan Transformasional (0,589), dan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia (0,527) bernilai > 0,5 maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa model pengukuran telah valid 

secara validitas diskriminan. 
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2) Fornell-Larcker Kriteria 

 Validitas diskriminan juga dilakukan berdasarkan 

pengukuran Fornell-Larcker Kriteria dengan konstruk. Apabila 

korelasi konstruk pada setiap indikator lebih besar dari 

konstruk lainnya, artinya konstruk laten dapat memprediksi 

indikator lebih baik dari konstruk lainya. 

Tabel 4.6 

Discriminant Validity Kolom Fornell-Larcker Kriteria 

Variabel ABK GG GT KS 

ABK 0,727       

GG 0,463 0,765     

GT 0,392 0,272 0,768   

KS 0,584 0,210 0,129 0,726 

           Sumber : Data primer yang diolah PLS 3.0, 2018 

 

 Berdasarkan tabel 4.6 diatas, tampak bahwa masing-masing 

indikator pertanyaan mempunyai nilai loading factor tertinggi pada 

setiap konstruk laten yang diuji dari pada konstruk laten lainnya, 

artinya bahwa setiap indikator pertanyaan mampu diprediksi dengan 

baik oleh masing-masing konstruk laten dengan kata lain validitas 

diskriminan telah valid. 
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2) Uji Reliabilitas 

a) Reliabilitas Komposit 

  Reliabilitas komposit adalah untuk menentukan apakah 

konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi atau tidak. Nilai reliabilitas 

komposit diatas 0,7 maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut 

telah reliabel. 

Tabel 4.7 

Composite Reliability 

 

 

 

 

 

 

  Dari Tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa konstruk ABK 

(0,898), GG (0,891), GT (0,962), dan KS (0,869) lebih besar dari 0,7, 

maka reliabilitas komposit telah terpenuhi, yang artinya tidak ada 

masalah reliabilitas/undimensional pada model, sehingga dengan kata 

lain konstruk dapat dikatakan reliabel. 

 

 

 

Variabel Reliabilitas Komposit 

ABK 0,898 

GG 0,891 

GT 0,962 

KS 0,869 

Sumber : Data primer yang diolah PLS 3.0, 2018 



14 
 

 
 

b) Cronbachs Alpha 

Tabel 4.8 

Cronbach’s Alpha 
 

 

 

 

 

 

                          Sumber : Data primer yang diolah PLS 3.0, 2018 

 

  Pada tabel 4.8 diatas terlihat bahwa konstruk ABK (0,873), 

GG (0,850), GT (0,957), dan KS (0,821) lebih besar dari 0,6, maka 

Cronbach's Alpha telah terpenuhi. Nilai Cronbach's Alpha yang valid 

akan memperkuat dan mendukung nilai reliabilitas komposit, yang 

berarti bahwa tidak terdapat masalah reliabilitas/undimensionalitas 

pada model. Sehingga dengan kata lain konstruk telah reliabel. 

3. Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

 Teknik analisis selanjutnya setelah dilakukan pengukuran model 

(outer model) telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, berikutnya 

dilakukan pengujian model struktural (inner model) untuk melihat 

hubungan antar konstruk laten dengan melakukan 

calculatebootsrapping untuk menguji hipotesis, sebagai berikut: 

 

 

Variable Cronbach's Alpha Keterangan 

ABK 0,873 Reliabel 

GG 0,850 Reliabel 

GT 0,957 Reliabel 

KS 0,821 Reliabel 
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1) Uji R-Square 

 Uji R-square dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan model variabel independen untuk 

menjelaskan variabel dependen. 

Tabel 4.9 

R-Square 

Variabel Dependen Adjusted R Square 

ABK 0,504 

              Sumber : Data primer yang diolah PLS 3.0, 2018 

 

  Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh hasil dari nilai Adjusted R 

Squaresebesar 0,504 atau 50,4%. Artinya variabel efektifitas 

implementasi anggaran berbasis kinerja dapat dijelaskan sebesar 

50,4% oleh variabel gaya kepemimpinan transformasional, kompetensi 

sumber daya manusia, dan good governance. Sisanya sebesar 49,6% 

dijelaskan oleh variabel independen diluar penelitian ini. 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

 Pengijian hipotesis untuk melihat signifikansi suatu hubungan variabel 

yaitu melalui koefisien atau arah hubungan variabel yang ditunjukan oleh nilai 

original sample sejalan dengan yang dihipotesiskan, nilai t statistik dan nilai 

probability value (p-value) pada path coefficient. Hasil uji path coefficient 

disajikan pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.10 

Path Coefficient 

Variable 
Sampel 

Asli (O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standar 

Deviasi 

(STDEV) 

T Statistik 

(| 

O/STDEV 

|) 

P 

Values 
Kesimpulan 

GG -> ABK 0,293 0,293 0,093 3,146 0,002 Diterima 

GT -> ABK 0,250 0,252 0,081 3,072 0,002 Diterima 

KS -> ABK 0,491 0,491 0,073 6,714 0,000 Diterima 

    Sumber : Data primer yang diolah PLS 3.0, 2018 

 

1) Pengujian Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Transformasional 

(GT) terhadap Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja 

(ABK) 

 Hipotesis 1 menunjukan nilai original sample 0,293 yang sejalan 

dengan yang dihipotesiskan, nilai t-statistik 3,146 > 1,96, dan p-values 

0,002 < 0,05. Maka H1 diterima. 

2) Pengujian Hubungan Antara Kompetensi Sumber Daya Manusia 

(KS) terhadap Efektifitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja 

(ABK) 

 Hipotesis 2 menunjukan nilai original sample 0,491 yang sejalan 

dengan yang dihipotesiskan, nilai t-statistik 6,714 > 1,96, dan p-values 

0,000 < 0,05. Maka H2 diterima. 

3) Pengujian Hubungan Antara Good Governance (GG) terhadap 

Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) 
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 Hipotesis 3 menunjukan nilai original sample 0,293 yang sejalan 

dengan yang dihipotesiskan, nilai t-statistik 3,146 > 1,96, dan p-values 

0,002 < 0,05. Maka H3a diterima. 

Gambar 4.2 

Model Pengukuran Bootstrapping 

Sumber : Data primer yang diolah PLS 3.0, 2018 

D. Pembahasan (Interprestasi) 

1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap 

Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja 

 Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif terhadap efektifitas implementasi 

anggaran berbasis kinerja. Hasil penelitian ini Wulandari (2013) dan 

Fitri dkk. (2013) serta Pratama (2016) yang menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan transforasional berpengaruh positif terhadap anggaran 

berbasis kinerja.  

Gaya kepemimpinan tentu sangat berpengaruh terhadap 

penganggaran berbasis kinerja. Pada masa transisi metode 
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penganggaran membutuhkan sebuah motor penggerak (transformir) 

agar dapat menghadapi perubahan demi perubahan dengan baik. 

Peneltian ini membuktikan bahwa melalui gaya kepemimpinan 

transformasional dapat meningkatkan keberhasilan penerapan 

anggaran berbasis kinerja yang efektif yang direfleksikan melalui sikap 

kharismatik seorang pemimpin mampu membuat para anggotanya 

memiliki rasa bangga dan menghargai pimpinan dalam organisasi 

tersebut. Selain itu sikap perhatian terhadap anggota, stimuasi 

intelektual yang mampu mendorong anggota untuk berfikir kreatif 

menyelesaikan masalah dalam setiap situasi dalam organisasi, 

memberikan penghargaan atas prestasi anggota, dan tidak terlalu 

banyak melakukan intervesi terhadap anggota dalam mengendalikan 

tugas menjadi penentu keberhasilan pimpinan dalam memengaruhi 

anggota untuk membentuk kesamaan dan keselarasan tujuan dalam 

organisasi. 

 Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Magelang telah diterapkan gaya kepemimpinan 

transformasional secara baik dan mendukung tercapainya efektifitas 

implementasi anggaran berbasis kinerja. 

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap 

Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja 

 Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh positif terhadap efektifitas implementasi 
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anggaran berbasis kinerja. Hasil ini mendukung penelitian-penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Nawastri dan Rohman (2015) yang 

menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

terhadap efektifitas anggaran berbasis kinerja. Hal serupa dinyatakan 

oleh Cholifah (2013) serta Fitri dkk. (2013) yang menyatakan bahwa 

berpengaruh positif terhadap anggaran berbasis kinerja. Nalareasson 

dkk. (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia yang kompeten 

adalah faktor penting terlaksananya implementasi anggaran berbasis 

kinerja dengan baik. Hal ini dikarenakan proses penerapan anggaran 

berbasis kinerja tidak hanya melibatkan komponen mesin semata 

namun juga melibatkan sumber daya manusia yang ada.  

Dari keterangan tersebut mengindikasikan bahwa pegawai 

Pemerintah Kabupaten Magelang telah memiliki sumber daya manusia 

yang kompeten dalam upaya meningkatkan Efektifitas Anggaran OPD. 

3. Pengaruh Good Governance terhadap Efektivitas Implementasi 

Anggaran Berbasis Kinerja  

 Hasil uji hipotesis  menunjukan bahwa good governance 

berpengaruh positif terhadap efektifitas implementasi anggaran 

berbasis kinerja. Hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian 

sebelumnya yaitu Meutia dan Nurfitriana (2016) Nalareasson dkk. 

(2014) serta Sriharioto dan Ratna (2012) yang menyatakan bahwa 

good governance berpengaruh terhadap implementasi anggaran 

berbasis kinerja.  
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Pengelolaan yang baik atau good governance merupakan hal yang 

esensial dalam mengatasi keluhan serta tuntutan dari masyarakat 

(Nalarreason dkk, 2014). Penerapan good governance dirasa mampu 

untuk menunjang suksesnya implementasi anggaran berbasis kinerja. 

Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip dasar good governance yang 

sejalan dengan anggaran berbasis kinerja yaitu transparansi, partisipasi, 

dan akuntabilitas (Ulum dan Sofyani, 2016). Tanpa melibatkan 

prinsip-prinsip dalam good governance tersebut maka akan sulit 

didapatkan output, dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat (Meutia dan Nurfitriana, 2016). Dari uraian tersebut di atas 

dapat diindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah 

menerapkan tata kelola yang baik khususnya dalam penerapan 

anggaran berbasis kinerja. Diterapkannya tata kelola yang baik tersebut 

dapat mendukung tercapainya penerapan anggaran berbasis kinerja 

yang efektif pada pemerintahan Kabupaten Magelang. 

 


