
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. LANDASAN TEORI 

1. Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory) 

Teori penetapan tujuan (goal setting theory) ialah sebuah teori 

yang menggambarkan bentuk suatu model individual yang akan bergerak 

dengan tujuan yang jelas dan pasti. Seseorang akan memiliki motivasi 

yang tinggi apabila dia memiliki tujuan yang jelas,  yang artinya individu 

akan  bertekad untuk tidak menurunkan atau meninggalkan tujuan 

tersebut, yang kemungkinan besar  terjadi apabila sasaran tersebut 

ditentukan sendiri dan bukannya ditugaskan. Penetapan tujuan tidak hanya 

berpengaruh pada pekerjaan saja, tetapi juga merangsang karyawan untuk 

mencari atau menggunakan metode kerja yang paling efektif. Namun 

menurut dalam kasus lain, seseorang justru akan memiliki kinerja terbaik 

jika mendapat tugas dari pimpinannya (Robbins, 2006).  

Asumsi dari teori ini terarah kepada perorangan yang memiliki 

komitmen terhadap targetan yang kemungkinan terbesar dapat terealisasi 

jika targetan tersebut ditentukan sendiri dan bukan ditugaskan. Akan tetapi 

dalam kasus lain, perorangan justru dapat mendapatkan kinerja yang lebih 

baik jika berdasarkan upaya sendiri atau memang di haruskan dari 

organisasi sebagai suatu kebijakan (Ramandei, 2009). 

Berdasarkan penjelasan di atas, sasaran yang diterapkan bersama 

umpan balik sehingga akan menunjukkan hasil yang lebih baik dari pada 



tidak adanya umpan balik dan niat bekerja membawa target yang hendak 

dicapai  sehingga hal tersebut merupakan sumber dari adanya motivasi 

kerja. Artinya, target dapat menginformasikan kepada karyawan 

keperluannya untuk di kerjakan dan dapat menunjukan seberapa banyak 

yang harus dilakukan. Dalam teori ini menunjukkan bahwa target yang 

bersifat sulit dan spesifik dapat menimbulkan tingkat kinerja yang lebih 

tinggu jika dibandingkan dengan tidak adanya suatu sasaranyang 

ditetapkan (Robbins, 2006).  Individu berkerja dengan apa yang telah 

ditetapkan dalam bentuk peraturan, maka usaha dalam mencapai tujuan 

tersebut juga besar. Bentuk peraturan dapat memperluas kemungkinan 

dalam pencapaian tujuan jika tujuan tersebut diterapkan sesuai dengan 

nilai yang dimiliki karyawan.  

Dilihat dari uraian diatas dapat diasumsikan  untuk mendapatkan 

kinerja yang bagus maka perlunya diselaras dengan tujuan organisasi dan 

tujuan individu atau perorangan. Yang nantinya tujuan organisasi ini 

berbentuk peraturan-peraturan yang telah tebentuk didalamnya, akan tetapi 

bagi tujuan individu tersebut dapat disesuaikan dengan motivasi tertentu 

yang termotivasi dengan faktor individu itu sendiri. Penelitian ini dalam 

segi penetapan teori tersebut mempertimbangkan  penjelasan hubungan 

variabel, dengan asumsi bahwa faktor-faktor individu dan kepatuhan 

terhadap peraturan dapat meningkatkan gaya kepemimpinan, motivasi 

kerja, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran satuan kerja 

perangkat darah kabupaten Bantul. 



1. Gaya kepemimpinan 

Dalam manajemen organisasi kepemimpinan memiliki peran yang 

sangat  penting. Dalam diri manusia terdapat sebuah kekurangan-

kekurangan dari situlah kepemimpinan dibutuhkan.  Kekurangan tersebut 

nantinya dapat memunculkan kebutuhan untuk dipimpin dan memimpin. 

Wulandari  (2016) menyatakan, setiap pemimpin dalam memimpin 

bawahannya memliki sikap yang berbeda-beda, sikap pemimpin 

tersebutlah yang dinamakan gaya kepemimpinan.  

Proses kepemimpinan terjadi  melalui penetapan tujuan organisasi, 

dalam penetapannya terdapat serangkaian kegiatan yang berperan untuk 

mempengaruhi sehingga dapat meperbaiki kelompok atau budaya dalam 

organisasi. Kepemimpinan berkaitan erat terhadap suatu motivasi. Hal itu 

disebabkan oleh keberhasilan pemimpin dalam mengarahkan bawahannya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Keberhasilan dalam 

memimpin tergantung dengan kewibawaan, dan juga melalui kemampuan 

pimpinan dalam menciptakan suatu motivasi dalam diri setiap bawahan, 

kolega, dan bahkan pimpinanya sendiri.  

Menurut Bass (1990) dalam Pratama (2016) kepemimpinan 

transformasional ini memiliki empat ciri-ciri yaitu :  

1. Kharismatik 

Kharismatik diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin 

dalam memengaruhi para anggota organisasi yang dipimpinnya 



sehingga dapat termotivasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik 

bahkan melebihi ekspektasi.  

2. Inspirasional  

Perilaku inspirasional diartikan sebagai kemampuan seorang 

pimpinan dalam menumbuhkan antusiasme para anggota organisasi 

melalui berbagai komunikasi sehingga para anggota organisasi 

memercayai kemampuannya untuk menyelesaikan tugas yang telah 

diberikan. 

3. Stimulasi Intelektual 

Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional 

akan selalu menyetimulasi para anggota organisasi dalam peningkatan 

kemampuan intelektualnya melalui dorongan-dorongan untuk berpikir 

analitis, kritis, dan juga inovatif sehingga para anggota dapat 

meningkatkan kinerja dalam organisasi tersebut. 

4. Perhatian secara Individual 

Perhatian secara individual ini diartikan sebagai komunikasi antar 

muka kepada tiap-tiap anggota organisasi yang sering dilakukan. Hal 

tersebut dilakukan untuk mengontrol maupun memberikan arahan dan 

saran kepada para anggota organisasi guna ketercapaian tujuan suatu 

organisasi. 

Selanjutnya Bass dan Avolio (1994) dalam Judge dan Piccolo 

(2004) mendeskripsikan empat dimensi gaya kepemimpinan 

transformasional yaitu sebagai berikut : 



1. Kepemimpinan yang Kharismatik 

Pada dimensi ini, pemimpin dapat membuat para anggota yang 

dipimpinnya merasa kagum kepadanya serta menghotmati dan juga 

memercayai sang pemimpin pada tingkatan emosional. 

2. Motivasi dan Inspirasi 

Dalam dimensi ini, pemimpin yang transformatif merupakan 

seorang pimpinan yang dapat mengartikulasi harapan terhadap kinerja 

para anggota, mencontohkan komitmen dirinya terhadap tujuan-tujuan 

organisasi tersebut serta dapat meningkatkan etos kerja dalam tim 

melalui stimulasi-stimulasi. Hal-hal tersebut diharapkan dapat membuat 

anggota organisasi menjadi lebih antusias dan optimis dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. 

3. Stimulasi Intelektual 

Dalam dimensi ini seorang pemimpin yang transformatif dituntut 

untuk dapat menumbuhkan kreatifitas para anggotanya dalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi. 

4. Konsiderasi Individu 

Dalam dimensi konsiderasi individu, pemimpin yang transformatif 

dideskripsikan sebagai pimpinan yang mampu menjadi seorang mentor 

para anggota organisasi. Aktivitas tersebut dilakukan dengan menjalin 

komunikasi dua arah yang terbuka dengan saran dan masukan serta 



memerhatikan kebutuhan para anggota dalam pengembangan 

kemampuan kerjanya. 

Peran pimpinan yang memiliki gaya kepemimpinan 

transfornasional sangat penting dalam menunjang segala aktifitas 

organisasi guna mencapai tujuan organisasi, utamanya ketika sebuah 

organisasi dihadapkan dengan perubahan-perubahan yang ada. Perubahan 

paradigma penganggaran tradisional menuju penganggaran berbasis 

kinerja tentunya membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki gaya 

kepemimpinan transformasional agar perubahan-perubahan yang ada dapat 

terlaksana dengan semestinya dan tercapai sesuai rencana. 

Veolita (2013) menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan melalui 

seorang pemimpin, dasarnya dapat dijelaskan melalui tiga aliran teori yaitu 

sebagai berikut : 

a. Teori Genetis (Keturunan) 

Dalam teori ini menyatakan  bahwa “leader are born 

and not made”  (pemimpin itu dilahirkan sebagai bakat dan 

bukannya dibuat). Penganut dalam aliran teori ini ber 

statement, pemimpin yang nantinya menjadi leader akan di 

sebabkan karena ia sudah membawa bakat kepemimpinannya 

semenjak ia di lahirkan. Sehingga dengan kondisi 

bagaimanapun secara kodratnya ia  ditakdirkan menjadi 

seorang leader. Berbicara mengenai takdir, secara filosofis 



pandangan ini termasuk pada pandangan fasilitas atau 

determinitis. 

b. Teori Sosial 

Teori genetis merupaka teori yang ekstrim terhadap satu 

sisi, sehingga teori ini pun merupakan ekstrim pada sisi lainya. 

Dalam aliran teori ini intinya ialah “leader are made and not 

born” (pemimpin itu dibuat atau dididik dan bukannya kodrati). 

Sehingga teori ini ialah kebalikan dari teori genetika. Teori ini 

menjebatani pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa 

setiap individu menjadi sosok pimpinan jika diberikan 

pengalaman dan pendidikan yang memadai.  

c. Teori Ekologis 

Kedua teori yang ekstrim di atas tidak seluruhnya 

mengandung kebenaran, sehingga reaksi hasil dari reaksi 

kedua teori diatas maka timbullah teori ketiga. Teori tersebut 

yakni teori ekologis yang pada intinya seseorang hanya hanya 

akan berhasil dalam memimpin apabila ia telah memiliki bakat 

sebagai seorang pemimpin.  Yang kemudian bakat tersebut 

dikembangkan dengan pendidikan yang konsisten ditambah 

dengan pengalaman yang kemungkinan dikembangkan lebih 

lanjut. Dalam teori ini lebih   kepada menggabungkan 

hubungan positif dari kedua teori sebelumnya sehingga dapat 



dikatakan bahwa teori ekologis ini merupakan teori yang 

mendekati kebenaran. 

Menurut Byrd (1987) seorang pemimimpin setidaknya memiliki 

lima keterampilan, anatara lain: 

a. Pemberi kuasa (empowement) adalah pembagian kuasa oleh 

pemimpin terhadap bawahannya. 

b. Intuisi (intuition) adalah keterlibatan pemimpinan dalam 

menatap situasi, mengatisipasi perubahan, mengambil resiko, 

dan membangun kejujuran. 

c. Pemahaman diri (self undestanding) adalah kemampuan untuk 

mengenali kekuatan-kekuatan atau hal-hal positif yang ada 

pada dirinya dan kemampuan dalam menetapkan upaya 

mengatasi kelemahan yang ada pada dirinya. 

d. Pandangan (vision) adalah keterlibatan dirinya dalam 

mengimajinasikan suatu kondirsi untuk memperbaiki 

lingkungan organisasi. 

e. Keselarasan (congruence value) adalah kemampuan dalam 

mengetahui dan memahami nilai-nilai yang berkembang dalam 

organisasi, nilai-nilai yang dimiliki bawahannya, serta dalam 

memadukan dua nilai tersebut menuju organisasi yang efektif. 

2. Motivasi   

Motivasi merupakan serangkaian proses yang menggambarkan  

intensitas, arah, dan ketekunan seorang dalam upaya mencapai tujuannya. 



Nawawi (2006) menyatakan, motivasi adalah  “dorongan atau kehendak 

yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Thoha (2012) menyatakan, 

perilaku seseorang tersebeut pada dasarnya ditentukan oleh kehendaknya 

untuk mencapai beberapa tujuan. Keinginan tersebut ialah motivasi, 

sehingga motivasi merupakan pendorong  supaya seseorang tersebut 

melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. 

Buhler (2004), memberikan pernyataan mengenai seberapa 

perlunya motivasi yang pada dasarnya merupakan proses yang 

menunjukkan seberapa besar usaha yang akan diberikan dalam 

pelaksanaan pekerjaannya. Motivasi bekerja sangat ditentukan oleh 

tercapainya sesuatu tujuan, sehingga manusia harus dapat mendorong 

motivasi kerja sebaik-baiknya bagi karyawan dalam perusahaannya. 

Hasibuan (2004), menyatakan motivasi merupakan penyebab dari 

prnyaluran dan pendukungan perilaku yang ada dalam diri seseorang 

sehingga bagi yang berkeinginan untuk bekerja giat dan semangat dapat 

mencapai hasil yang maksimal.  

Motivasi ada dikarenakan suatu kebutuhan dan terarah akan 

perbuatan dalam mencapai tujuan tertentu. Jika tujuan tercapai maka akan 

tercapai kepuasan dan kecenderungan untuk pengulangan kembali. 

Motivasi merupakan keinginan dalam perjuangan/usaha dalam tingkatan 

yang lebih tinggi menuju vapaian tujuan organisasi dengan syarat tidak 

mengabaikan kemampuannya untuk memperoleh kepuasan dalam 

memenuhi kebutuhan pribadi (Muchlas, 2004). Untuk tingkat kebutuhan 



paling bawah merupakan kebutuhan fisiologis atau disebut kebutuhan 

untuk hidup terus contohnya kebutuhan untuk makan, udara, tidur dan 

sebagainya. Setelah kebutuhan tersebut telah terpenuhi , makan 

selanjutnya akan ada kebutuhan akan keselamatan dan keamanan.  

Berdasarkan uraian diatas dapat diasumsikan bahwa motivasi ialah 

aktivitas yang terdapat keterlibatan, penyaluran, pemeliharaan dan 

pendorongan terhadap perilaku manusia. Seorang pemimpin diperlukan 

adanya sifat yang memahami orang-orang  sehingga dapat mempengaruhi 

bawahan dalam bekerja sesuai dan selaras dengan organisasi. 

Menurut Siagian (2002), terdapat enam aplikasi teori motivasi, yakni:  

1. Manajemen berdasarkan sasaran atau management by 

objectives (MBO). 

2. Program penghargaan karyawan. 

3. Program ketertiban karyawan. 

4. Program imbalan bervariasi. 

5. Rencana pemberian imbalan berdasarkan keterampilan. 

6. Manfaat yang fleksibel.  

Menurut Rivai (2005), terdapat beberapa perilaku yang dapat 

memotivasi karyawan:  

1. Cara berinteraksi. 

2. Menjadi pendengar aktif. 

3. Penyusunan tujuan yang menantang. 



4. Pendekatan penyelesaian masalah dan tujuan yang berfokus 

pada perilaku bukan pada pribadi. 

5. Informasi yang menggunakan teknik penguatan. 

3. Anggaran 

Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak 

dicapai dalam kurun waktu atau periode tertentu yang ukuran finansialnya 

dapat dilihat dari estimasi tersebut, sedangkan penganggaran merupakan 

motode atau proses dalam menyiapkan suatu anggaran (Mardiasmo,2002). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan istrumen 

kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.  

Abdullah (2005), menyatakan bahwa peran anggaran dalam sektor 

publik dapat dilihat berdasarkan tujuh fungsi utamnya, yaitu: 

a. Sebagai Alat Perencana  

Dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dijalankan oleh 

pemerintah daerah, berkaitan dengan jumlah biaya dan hasil yang akan 

diperoleh dari belanja pemerintah daerah. 

b. Sebagai Alat Pengendalian 

Selalu memberikan  rencana dari pendapatan dan pengeluaran yang 

dilakukan oleh daerah. Sehingga dengan adanya rencana tersebut segala 

pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Adanya 

anggaran juga dapat dijadikan sebagai pengendalian atas segala 

pengeluaran menjadikan pemborosan dapat dikendalikan. 

 



c. Sebagai Alat Kebijakan Fiskal 

Dalam aktivitas pengubahan prioritas dan alokasi dana, anggaran 

daerah dapat dijadikan sebagai penstabilan ekonomi, mendukung 

pertumbuhan ekonomi, menyediakan fasilitas dan pengkoordinasian 

aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat teruntuk mempercepat 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. 

d. Instrument Publik 

Anggaran daerah merupakan salah satu instrumen formal yang 

menghubungkan eksekutif daerah dengan tuntunan dan kebutuhan publik 

yang diwakili oleh legislatif daerah. 

e. Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi 

Anggaran digunakan untuk koordinasi antar unit kerja dalam 

organisasi pemerintahan dan sebagai alat komunikasi antar unit kerja 

dalam lingkungan eksekutif. Anggaran merupakan wujud komitmen 

pemerintah kepada pemberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan 

pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kinerja pemerintah daerah akan 

dinilai berdasarkan target anggaran yang dapat direalisasikan.  

f. Sebagai Alat Evaluasi Kinerja 

Komitmen merupakan anggaran pemerintahan yang ditujukan kepada 

penyedia wewenang dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan dan 

pelayanan masyarakat. Kinerja pemerintahan ternilai berdasarkan sasaran 

anggaran yang terealisasi. 

 



g. Sebagai Alat Untuk Memotivasi Manajemen  

Pemerintah agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien 

dalam mencapai target kinerja dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Sebagai alat untuk memotivasi pegawai, target kinerja hendaknya 

ditetapkan dalam batas rasional. 

h. Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik.  

Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan 

berbagai organisasi masyarakat harus terlibat dalam proses penganggaran 

daerah. Kelompok masyarakat yang terorganisir lebih efektif dalam 

mempengaruhi anggaran pemerintah. Kondisi kelompok masyarakat yang 

tidak terorganisir dengan baik akan ceadalah nderung mempercayakan 

aspirasinya melalui proses publik yang ada. Karena itu, anggaran daerah 

harus difungsikan sebagai sarana penciptaan ruang publik yang sehat dan 

efektif dengan membuka ruang bagi partisipasi publik. 

4. Partisipasi Anggaran 

Anggaran merupakan pernyataan formal dari manajemen 

mengenai susunan rencana masa yang akan datang dalam masa periode 

tertentu (Hanson dan Mowen, 2001). Rencana tersebut merupakna 

pedoman yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan masa 

periode tersebut. Menurut Brownell (1982), partisipasi merupakan 

suatu proses pengevaluasian kinerja terhadap seseorang  dan penetapan 

penghargaan terhadap dasar targetan yang telah tercapai  serta 



keterlibatan  dan pengaruh pada individu terhadap pembuatan 

anggaran. 

 Partisipasi dalam penyusunan anggaran memiliki keterkaitan 

dengan seberapa besar keterlibatan manjer dalam penentuan atau 

penyusunan  periodik atau tahunan yang berlaku di bagian atau 

departemen (Milani , 1975).  Dalam penyusunan anggaran manajer 

(sebagai bawaha) akan lebih memungkinkan untuk melangsungkan 

negosiasi untuk mendapatkan sasaran suatu anggaran yang hendak 

dicapai. Bangun (2017) menyatakan, partisipasi dalam penyusunan 

anggaran merupakan keterlibatan yang meliputi pemberian pendapat, 

pertimbangan dan usulan dari bawahan kepada pimpinan dalam 

mempersiapkan dan merevisi anggaran. 

Schiff dan Lewin (1970), menyatakan bahwa anggaran yang 

telah disusun memiliki dua peran, yaitu: 

a. Anggaran berperan sebagai perencanaan, yaitu bahwa anggaran 

yang berisi tentang ringkasan rencana keuangan organisasi dimasa 

yang akan datang. 

b. Anggaran berperan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai 

sebagai pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. 

Partisipasi anggaran ialah bentuk kerjasama memalui 

partisipasi penuh yang melingkupi manajer – manajer pada setiap 

tingkatan (Garrison dan Noreen, 2000). Supomo dan Indriantoro 

(1998) menyatakan, anggaran yang disusun secara partisipatif lebih 



mencerminkan bahwa keputusan-keputusan yang penting dalam proses 

penyusunan anggaran dibuat secara kelompok dari pada dibuat secara 

individual. Partisipasi anggaran secara langsung dapat mendorong 

pemerintah untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan suatu 

kebijakan melalui negosiasi terhadap target anggaran. Hal tersebut 

nantinya akan berimbas pada aparat pemerintah tersebut dengan cara ia 

akan merasa lebih produktif dan puas terhadap kinerja pekerjaannya 

sehingga memungkinkan adanya perasaan berprestasi yang akan 

meningkatkan kinerjanya. 

5. Kejelasan Sasaran Anggaran 

Bustami dan Nurlela (2006) menyatakan, kejelasan dan 

spesifikasi sasaran anggaran mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap komitmen pencapaian sasaran dan timbulnya kepuasan 

terhadap karyawan. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan 

individu untuk menyusun target-target anggaran (Pengumbalerang dan 

Pinatik, 2014). Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

diwajibkan untuk menyusun anggaran yang disusun dalam format 

Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA). SKPD  dalam menyediakan 

informasih harus benar- benar menyediakan informasi yang jelas 

tentang tujuan, sasaran serta korelasi antara besarnya anggaran dengan 

manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari 

suatu kegiatan yang dianggarkan. 



Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan sejauhmana tujuan 

anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar 

anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung 

jawab (Sari dkk, 2014). Kejelasan sasaran anggaran dapat digunakan 

untuk mengatur perilaku manajer karena adanya ketidakjelasan sasaran 

anggaran akan dapat menyebabkan pelaksanaan anggaran akan 

menjadi tidak terarah, pelaksana anggaran akan bingung dan akan 

merasa tidak puas dalam bekerja, sehingga akan menyebabkan 

pelaksana anggaran tidak termotivasi dalam mencapai kinerja yang 

diharapkan. Selain itu, ketidakjelasan sasaran anggaran akan 

mengakibatkan kegagalan dan kesulitan dalam pelaksanaanya (Hazmi 

dkk, 2012). Sebaliknya, apabila dalam penyusunan anggaran terdapat 

kejelasan sasaran anggaran maka akan dapat mendorong manajer 

untuk mempunyai tanggung jawab, sehingga lebih efektif dan akan 

termotivasi untuk memberikan kinerja yang baik.  

Anggaran adalah pernyataan dalam kuantitas yang dinyatakan 

secara formal, disusun secara sistematis, dinyatakan dalam unit 

moneter, dan berlaku untuk jangka waktu tetentu dimasa yang akan 

dating (Bustami dan Nurlela, 2006). Bentuk anggaran adalah 

penyataan yang berisikan perincian penerimaan dan belanja 

operasional maupun belanja modal yang bersamaan dengan rencana 

untuk yahun selanjutnya. Pangubalerang dan Pinatik (2014), 

menyatakan anggaran merupakan rancangan kegiatan dalam bentuk 



finansial dalam wujud usulan perkiraan pengeluaran  dalam periode 

masa tertentu beserta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. 

Putra (2013) menyatakan bahwa dalam menentukan sasaran 

anggaran terdapat dua karakteristik utama, meliputi: 

a. Sasaran harus lebih spesifik, jelas dan tidak samar-samar 

b. Sasaran harus lebih menantang, tetapi masih dapat dicapai 

Abdullah (2005) mengatakan bahwa tujuan dan sasaran APBD 

tersebut disesuaikan dengan lima kriteria berikut : 

a. Spesifik, yakni tercapainya targetan secara spesifik dan jelas. 

Target tersebut harus dapat memberikan inspirasi kepada unit kerja 

dalam merumuskan strategi. 

b. Terukur, yakni dinyatakan dalam ukuran tertentu untuk 

memudahkan pengukuran tingkat pencapaiannya.  

c. Menantang tapi realistis, yakni harus bersifat menantang dalam 

artian tetap realistis dan memunkinkan untuk dicapai.  

d. Berorientasi pada hasil akhir, yakni sasaran difokuskan pada hasil 

akhir yang hendak dicapai, bukan terhadap proses atau cara 

pencapaiannya.  

e. Memiliki batas waktu, yakni menetapkan sasaran secara jelas 

kapan hasil atau pengaruh akhir akan tecapai. 

Anggaran daerah dituntut keharusannya dalam memberikan 

gambaran yang konkrit mengenai tuntunan tingginya pembiayaan terhadap 



berbagai target yang akan dicapai, tugas dan fungsi harus sesuai dengan 

keadaan dan potensi di masyarakat. 

6. Kinerja Manajerial 

Kinerja jika dilihat dari bahasa artinya adalah performance yang 

berarti prestasi. Jadi, kinerja merupakan prestasi kerja yang dicapai oleh 

seorang individu/pegawai. Menurut Mahsun (2006), kinerja (performance) 

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 

visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. 

Menurut Pabundu (2006), mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil 

fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi 

yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi 

dalam periode tertentu. Menurut Indra (2006) kinerja adalah gambaran 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. 

Menurut Mahoney et. al (1963), kinerja manajerial adalah kinerja 

para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain 

perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, 

pengaturan staf, negosiasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. 

Pengukuran kinerja memiliki peranan yang signifikan pengendalian 

internal atau manajerial, guna menjamin bahwa organisasi dapat dikelola 

sesuai dengan keinginan semua stakeholders.  Tujuan pengukuran kinerja 

pemerintah daerah adalah untuk memotivasi pemerintah daerah 



meningkatkan kinerjanya khususnya dalam merealisasikan good 

governance serta memberikan pelayanan public. 

7. Penelitian Terdahulu  

a. Penelitian yang dilakukan oleh Veolita (2013) Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, Motivasi, Disiplin Kerja dan Pemahaman 

Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial Satuan 

kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintahan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan hasil penelitian 

terdapat pengaruh positif antara gaya kepemimpinan dan motivasi 

kerja terhadap Kinerja manajerial SKPKD di pemerintahan DIY. 

b. Penelitian yang dilakukan Aditya  (2010) Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, Motivasi dan Disiplin  Kerja terhadap  Kinerja 

Karyawan PT Sinar Santosa Semarang, dengan hasil penelitian 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Gaya 

Kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

c. Penelitian yang dilakukan Sari (2008) Pengaruh Partisipasi 

Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan adalanya Vabe Or 

Innovation Manajer sebagai Variabel Antara, dengan hasil terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara Partisipasi Anggaran dengan 

Kinerja Manajerial. 

d. Penelitian yang dilakukan Juliana (2011) Pengaruh Komitmen 

Organisasi,Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran 

Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Studi 



Empiris pada Pemerintahan Kota Yogyakarta, dengan hasil 

terdapat pengaruh positif  antara partisipasi anggaran dan kejelasan 

sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. 

8. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan antara Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Manajerial. 

Gaya kepemimpinan merupakan cara bagi pemimpin untuk 

mempengaruhi orang lain atau bawahannya dengan sedemikian 

rupa, sehingga yang dipengaruhi dapat melakukan apa yang 

pemimpin inginkan sehingga mencapai tujuan organisasi meskipun 

secara individu hal tersebut kurang disegani.  Menurut hasil 

penelitian Arumsari dan Buadiarta (2014) dan  Susanty dan 

Bagaskoro (2012) gaya kepemimpinan berpengaruh positif kuat 

terhadap kinerja. Dengan temuan ini telah memberikan indikasi 

bahwa gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja 

karyawannya, dilihat dari sisi lain  untuk memperoleh kinerja yang 

baik maka diperlukan pemberian pembelajara terhadap 

karyawannya.   

Kepemimpinan yang bersifat transformasional berfokus 

pada bagaimana seorang pemimpin dapat menciptakan visi serta 

motivasi pada anggotanya untuk berprestasi lebih dari apa yang 

diharapkan (Andiarso dan Putranti, 2017). Apabila telah dapat 

memotivasi para anggota maka tercapainya tujuan akan lebih 



mudah. Hal tersebut didukung oleh teori penetapan tujuan yang 

menyatakan bahwa guna mencapai kinerja atau tujuan dengan 

optimal diperlukannya dorongan atau motivasi yang kuat yang 

dilandasi oleh niat baik dari seseorang. 

Penelitian yang dilakukan Veolita  (2013) membuktikan 

bahwa secara empiris gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Adanya 

pengaruh yang positif ini menunjukan adanya pengaruh yang sama 

atara gaya kepemimpinan dengan kinerja manajerial, atau dengan 

kata lain jika gaya kepemimpinan baik maka memiliki kinerja yang 

baik pula. Misalnya, sejauh mana seorang pimpinan bersifat tegas  

terhadap bawahannya. Apabila tingkat ketegasan baik maka kinerja 

baik pula. Menurut Nimpuno (2015) pemimpin yang menciptakan 

hubungan yang terlalu dekat dengan bawahannya akan membuat 

ketidaknyamanan dalam aktivitas pekerjaan. Hal tersebut jurstru 

akan menurunkan tingkatam kinerja yang dilakukan, yakni 

menghambat prosedur kegiatan dan mempersulit pencapaian suatu 

target yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika seorang pemimpin 

dapat memberi ketegasan dan punisment terhadap bawahan yang 

tidak taat terhadap suatu peruturan, kemudian ketika pemimpin 

mendapatkan keprcayaan dari bawahannya berserta kenyaman 

kepada bawahannya saat bekerja maka, hal ini akan dapat membuat 



bawahan merasakan kesenangan sekaligus kenyamanan dalam 

bekerja. 

Uraian tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara 

gaya kepemimpin terhadap kinerja manajerial. Situasi dan kondisi 

suatu organisasi akan dapat berpengaruh secara positif terhadap 

kinerja melalui gaya kepemimpinan, dengan demikian target 

organisasi akan dapat tercapai. 

Dari peryataan yang telah disebutkan di atas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis pertama yaitu: 

H1: Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial. 

b. Hubungan antara Motivasi terhadap Kinerja Manajerial 

Motivasi adalah suatu kemahiran yang menggerakkan 

karyawan terhadap tujuan yang dimiliki organisasi supaya karyawan 

mau bekerja dan berusaha sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

Seseorang yang memiliki motivasi dalam melakukan pekerjaanya 

disebabkan timbulnya kebutuhan yang harus terpenuhi. Kebutuhan 

tersebut dapat berupa kebutuhan ekonomis untuk mendapatkan uang, 

di sisi lain kebutuhan yang non ekonomis dapat dimaknai sebagai 

suatu kebutuhan sehingga mendapatkan suatu penghargaan dan 

keinginan untuk lebih kedepan. Adanya kebutuhan maka seseorang 

dituntut untuk menjadi tekun dan aktif dalam menjalankan tugasnya. 

Untuk mencapainya maka adanya motivasi untuk melakukan 



pekerjaannya sehingga dapat terdorong pribadi untuk bekerja dan 

selalu  berkeinginan untuk maju.  

Bangun (2012) mengatakan bahwa motivasi didefinisikan 

sebagai suatu tindakan untuk mempengaruhi orang lain agar 

berperilaku secara teratur. Robbins dan Coulter (2012) menjelaskan 

“Motivation refers to process by which a person’s efforts are 

energized, directed, and sustained toward attaining a goal”. 

Sedangkan menurut Rivai dan Sagala (2009), “Motivasi adalah 

serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk 

mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu”. 

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa motivasi kerja adalah suatu sikap yang mendorong seseorang 

melakukan tindakan untuk sesuatu dalam mencapai tujuan. 

 Berdasarkan hasil penelitian Sajangbati (2013), menyimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang positif antara motivasi dengan kinerja. 

Hal tersebut diakibatkan karena jika pimpinannya mempunyai 

motivasi kerja yang tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi 

pula. Sehingga pemimpin dapat memberikan motivasi terhadap 

bawahannya seperti pimpinan mempunyai tingkat semangat kerja yang 

tinggi, maka kinerja juga tinggi. 

Dari peryataan yang telah disebutkan di atas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis kedua yaitu: 

H2 : Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 



c. Hubungan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial 

Pertisipasi aparat pemerintahan daerah dengan perannya dalam 

penyususnan anggaran daerah, terdapat kemungkinan komunikasi yang 

terjalin dengan baik, interaksi satu sama lain dan kerjasama tim. 

Supriyono (2004) menyatakan, di indonesia terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara partisipasi anggaran dengan kinerja 

manajerial. Pernyataan tersebut dikarenakan seorang manajer dinilai 

berdasarkan target anggaran yang dapat tercapai sehingga, manajer 

akan lebih bersungguh-sungguh dalam menyusun anggaran yang dapat 

berpengaruh terhadap performent dari pekerjaannya. Dengan adanya 

suatu partisipasi dalam penyusunan anggaran, maka para manajer 

merasa terlibat dan harus bertanggung jawab pada pelaksanaan 

anggaran sehingga diharapkan para manajer dapat melakukan 

penyusunan anggaran dengan lebih baik, sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai.  Hal ini di dukung oleh Moheri dan Arifah (2015) yang 

menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial.  

Argyris (1952) menyatakan, partisipasi anggaran dapat 

meningkatkan suatu kinerja, yang artinya anggara tersebut dapat 

menjadi sebuat penghargaan bagi seseorang yang berakibatkan 

seseorang tersebut bukan hanya merasa memiliki tangung jawab 

melaikan juga merasakan konsekuesi moral berdasarkan target 

anggaran (Halik, 2013).  



Dari peryataan yang telah disebutkan di atas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis ketiga yaitu: 

H3 : Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial. 

d. Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja 

Manajerial 

Anggaran daerah harus bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam 

pencapaian kinerja yang diinginkan, sehingga perencanaan anggaran 

daerah dapat menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan 

dan spesifikasi sasaran anggaran mempunyai dampak yang positif 

terhadap komitmen pencapaian sasaran dan timbulnya kepuasan 

terhadap karyawan Bastian (2006). 

Penelitian Putra (2013), menunjukan adanya hubungan 

mengenai kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial 

dengan hasil yang positif. Hal tersebut berarti bahwa penentuan 

sasaran anggaran yang spesifik  adalah lebih produktif dibandingkan 

jika ada penentuan sasaran. Adanya hubungan antara kejelasan sasaran 

anggaran dengan kinerja dalam konteks pemerintahan Darma (2004). 

Hal ini didukung oleh Kenis dalam Perwitasari (2006) yang menyataan 

bahwa kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku 

karyawan. 

Sasaran yang tidak jelas atau membingungkan dapat 

mengakibatkan adanya ketegangan dan ketidakpuasan yang dirasakan 



oleh para karyawan, dalam implikasinya adanya penurunan kinerja 

organisasi. Apabila sasaran anggaran dibuat secara jelas maka para 

karyawan akan lebih dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. 

Dari peryataan yang telah disebutkan di atas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis kedua yaitu: 

H4 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial. 

e. Kerangka Pemikiran  

Pemaparan uraian pemikiran diatas menjukan penjelasan 

melalui variabel pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, partisipasi 

anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial 

yang secara skematis digambarkan dengan gambar dibawah ini: 
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