
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek atau Subjek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk mngetahui pengaruh gaya 

kepemimpinan, motivasi, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran 

anggaran terhadap kinerja manajerial OPD Kabupaten Bantul. Data dalam 

penelitian ini adalah data primer dengan cara menyebaran kuesioner yang  

dilakukan secra langsung pada OPD Kabupaten Bantul yang terditi pada 

20 dinas. Kriteria responden dalam penelitian ini yakni, kepala 

bagian/bidang, dan kepala sub bagian/seksi dari dinas pemerintahan 

Kabupaten Bantul. 

Kuesioner penelitian tersebar sebanyak 100 kesioner dengan total 

kuesioner yang kembali sebayak 72 kuesioner. Kuesioner kembali dengan 

jawaban tidak lengkap berjumlah 3 kuesioner, 13 kuesioner kembali 

dengan jawaban yang tidak sesuai dengan kriteria responden dan 12 

lembar kuesioner tidak kembali. Kuesioner yang dapat diolah sebanyak 72 

kuesioner atau 72% dari total kuesioner yang telah disebarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABEL 4.1 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Microsoft Exel versi 2010 

 Diolah kembali oleh peneliti 

1. Analisis Karakteristik Responden 

 Analisis jarakteristik responden menyajikan informasi penelitian 

yang meliputi: Jenis Kelamin, tingkat pendidikan, pendidikan terakhir, 

jabatan dan lama bekerja yang dapat dilihat dari tabel berikut ini. 

Tabel 4.2  

Data Karakteristik Responden 

 

Profil Kategori Jumlah  Persentase  

Jenis kelamin Laki-Laki 40 56% 

Perempuan 32 44% 

Total 72  

Tingkat 

Pendidikan 

Terakhir 

Strata 1 32 45% 

Strata 2  37 51% 

Strata 3 3 4% 

No Dasar Kualifikasi Jumlah 

1 Jumlah Kuesioner yang disebar 100 

2 Jumlah Kuesioner yang tidak kembali 12 

3 

Jumlah Kuesioner yang kembali 

dengan jawaban yang tidak lengkap 

3 

4 

Jumlah Kuesioner yang kembali 

namun tidak memenuhi kriteria 

responden 

13 

5 Jumlah kuesoner yang dianalisis 72 

Usable Responden Rate 72% 



Total 72  

Jabatan Kabid 28 39% 

Kasubag 44 61% 

Total 72  

Lama Bekerja 6-10 tahun 3 4% 

11-15 tahun 12 17% 

>15 tahun 57 79% 

Total 72  

 

Sumber: Microsoft Exel versi 2010 

Diolah kembali oleh peneliti 

  Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-

laki berjumlah 40 orang atau sebesar 56% dari total jumlah responden 

sedangkan jumlah responden dengan jenis kelamin perempuan 

berjumlah 32 orang atau sebesar 44% dari jumlah total responden. 

Responden dengan pendidikan terakhir yang paling banyak yaitu yang 

berpendidikan Strata 2 dengan jumlah 37 responden atau 51%. 

Responden yang berpendidikan Strata 1 berjumlah 32 responden atau 

45% dan Strata 3 sebanyak 3 responden atau 4%.  

  Responden dengan berdasarkan jabatan yang paling banyak yaitu 

responden dengan jabatan Kasubag (Kepala Subbagian) sebanyak 44 

responden atau 61%. Kabid (Kepala Bidang) sebanyak 28 responden 

atau 39%. Berdasarkan lama bekerja responden yang paling banyak 

yaitu responden yang lama bekerjanya lebih dari 15 tahun sebanyak 57 



atau 79%, 6-10 tahun sebanyak 3 responden atau 4%, responden yang 

lama bekerjanya11-15 tahun sebanyak 12 responden atau 17%. 

2. Analisis Statistik Deskriptif 

  Data yang diperoleh kemudian digunakan untul melakukan analisis 

deskriptif untuk mengetahui nilai mean, median, maksimum, minimum 

serta standar devisiasi yang dapat dilihat dari tabel berikut: 

 

 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Deskriptif 

 N Minimu

m 

Maximum Mean Std.Devistion 

GK 72 40 80 65.79 8.222 

M 72 12 25 20.06 2.460 

PA 72 12 25 17.68 2.605 

KSA 72 17 35 28.54 3.738 

KM 72 22 45 36.10 4.746 

Valid N 

(listwise

) 

72     

 

 Sumber: Output SPSS versi 21 

 Diolah kembali oleh peneliti 

 



 Berdasarkan tabel 4.3 Dijelaskan bahwa N sebesar 72 dengan nilai 

minimum untuk gaya kepemimpinan 40 dengan nilai maximum 80 dengan 

standar devisiasi 8.222 dengan nilai mean 65.79. Variabel motivasi 

memiliki nilai minimum 12 dengan nilai maximum 25 dengan nilai mean 

20.06 serta nilai standar devisiasi sebesar 2.460. Variabel partisipasi 

anggaran memniliki nilai minimum sebesar 12 dengan nilia maximum 25 

dengan nilai mean 17.68 serta nilai standar devisisasi sebesar 2.605. 

Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai minimum sebesar 17 

dengan nilai maximum 35 dengan nilai mean 28,54 serta nilai standar 

devisiasi sebesar 3.738. Variabel kinerja manajerial memiliki nilai 

minimum sebesar 22 dengan nilai maximum 45 dengan nilai mean 36.10 

serta nilai standar devisiasi sebesar 4.746.  

 

 

B. Uji Kualitas dan Data 

1. Uji Validitas 

Indikator dikatakan layak ketika penelitian melakukan uji sempel 

besar yakni sebanyak 72 responde. Jika singnifikansi 5%, r hitung >r tabel 

maka peryataan dapat dikatakan valid. Seballiknya jika r hitung < r tabel 

,maka pernyataan dapat dikatakan tidak valid. Hasil dari uji validitas dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.4 



Hasil Uji Validitas dari Item – Item Variabel Penelitian 

Variabel Item Pertanyaan r hitung r table Keterangan 

Gaya 

Kepemimpinan 

X1.1 0.773   0,229 Valid 

X1.2 0.711 0,229 Valid 

X1.3 0.838 0,229 Valid 

X1.4 0.814 0,229 Valid 

X1.5 0.779 0,229 Valid 

X1.6 0.806 0,229 Valid 

X1.7 0.762 0,229 Valid 

X1.8 0.818 0,229 Valid 

X1.9 0.736 0,229 Valid 

X1.10 0.816 0,229 Valid 

X1.11 0.854 0,229 Valid 

X1.12 0.831 0,229 Valid 

X1.13 0.798 0,229 Valid 

X1.14 0.769 0,229 Valid 

X1.15 0.771 0,229 Valid 

X1.16 0.771 0,229 Valid 

Motivasi Kerja 

X2.1 0.745 0,229 Valid 

X2.2 0.852 0,229 Valid 

X2.3 0.816 0,229 Valid 

X2.4 0.684 0,229 Valid 

X2.5 0.791 0,229 Valid 

Partisipasi X3.1 0.768 0,229 Valid 



Variabel Item Pertanyaan r hitung r table Keterangan 

Anggaran X3.2 0.835 0,229 Valid 

X3.3 0.782 0,229 Valid 

X3.4 0.773 0,229 Valid 

X3.5 0.806 0,229 Valid 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran 

X4.1 0.792 0,229 Valid 

X4.2 0.871 0,229 Valid 

X4.3 0.820 0,229 Valid 

X4.4 0.808 0,229 Valid 

X4.5 0.812 0,229 Valid 

X4.6 0.798 0,229 Valid 

X4.7 0.877 0,229 Valid 

Kinerja 

Manajerial 

Y.1 0.753 0,229 Valid 

Y.2 0.840 0,229 Valid 

Y.3 0.832 0,229 Valid 

Y.4 0.866 0,229 Valid 

Y.5 0.872 0,229 Valid 

Y.6 0.828 0,229 Valid 

Y.7 0.717 0,229 Valid 

Y.8 0.824 0,229 Valid 

Y.9 0.867 0,229 Valid 

Sumber: SPSS versi 21 

Diolah kembali oleh peneliti 

Berdasarkan tabel 4.4 uji validitas yang terdiri dari 72 

responden, diketahui bahwa pernyataan keseluruhan dari variabel gaya 



kepemimpinan, motivasi, partisipasi anggaran, kejelasan sasaran 

anggaran dan kinerja manajerial OPD Kabupaten Bantul mendapatkan 

hasil yang valid yang dapat dilihat dari r hitung > r tabel, sehingga 

disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang di ujikan layak untuk 

mengukur penelitian  ini. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji yang dilakukan setelah pernyataan menunjukan 

kelayakannya untuk mengukur penelitian ini adalah uji reliabel. Uji ini 

menggunakan sempel besar sebanyak 72 responden, penyataan 

dikatakan reliabel ketika nilai Cronbach’s Alpha > 0,7. Hasil uji 

reliabelitas dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

 

 

 Tabel 4.5  

Hasil Uji Reliabilitas Item-Item Variabel Penelitian  

 Variabel  Cronbach’s Alpha Keterangan 

Gaya Kepemimpinan 0.959 Reliabel 

Motivasi Kerja 0.837 Reliabel 

Partisipasi Anggaran 0.852 Reliabel 

Kejelasan Sasaran Anggaran 0.921 Reliabel 

Kinerja Manajerial 0.940 Reliabel 

Sumber: SPSS versi 21 

Diolah kembali oleh peneliti 



Tabel 4.5 menunjukkan, variabel gaya kepemimpinan 

sebesar 0.959, Motivasi Kerja sebesar 0.837, Partisipasi Anggaran 

sebesar 0.852, Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar 0.921 dan 

Kinerja Manajerial sebesar 0.940, maka dapat diartikan bahwa 

semua variabel yang di uji dalam pernyataan terkait dinyatakan 

reliabel karena telah memenuhi ketentuan nilai yang disyaratkan 

yakni Cronbach’s Alpha> 0,7. 

3. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas 

  Uji ini adalah untuk menguji apakah pengamatan 

berdistribusi secara normal atau tidak, uji ini mengunakan 

kolmogorov smirnov. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

 

Tabel 4.6 

Uji Normalitas 

 

 Unstandardized Residual 

N 72 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

2.53314677 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .136 

Positive .073 



Negative -.136 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.154 

Asymp. Sig. (2-tailed) .140 

Sumber: SPSS versi 21 

Diolah kembali oleh peneliti 

Berdasarkan tabel 4.6 Dapat diketahui nilai asymp.sig 

sebesar 0,140 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation 

Factor (VIF) dan tolerance (α).  

 

Tabel 4.7 

Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keteranngan 

Gaya Kepemimpinan 0.224 4.465 
Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Motivasi Kerja 0.321 3.113 
Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Partisipasi Anggaran 0.857 1.166 Tidak terjadi 



multikolinieritas 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran 
0.194 5.142 

Tidak terjadi 

multikolinieritas 

  Sumber : SPSS versi 21 

  Diolah kembali oleh peneliti 

 

Berdasarkan tabel 4.7 Dapat diketahui bahwa nilai 

tolerance value > 0,01 atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah 

bahwa gangguan (disturbance) yang muncul dalam regresi adalah 

homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian 

yang sama. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.8 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel Sig Batas Keterangan 

Gaya Kepemimpinan 
0.130 

>0,05 
Tidak terjadi 

heterokedasitas 



Variabel Sig Batas Keterangan 

Motivasi Kerja 
0.067 

>0,05 
Tidak terjadi 

heterokedasitas 

Partisipasi Anggaran 
0.403 

>0,05 
Tidak terjadi 

heterokedasitas 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran 
0.495 >0,05 

Tidak terjadi 

heterokedasitas 

Sumber: SPSS versi 21 

Diolah kembali oleh peneliti 

Berdasarkan tabel 4.8 Dapat diketahui bahwa nilai 

probabilitas lebih besar dari 5% dengan demikian variabel yang 

duajukan dalam penelitian tidak terjadi heterosledastisitas. 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Analisis Regresi Liniear Berganda  

Pengujian pengaruh dari Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, 

Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja 

Manajerial menggunakan analisis regresi linier berganda.  Analisis ini 

akan diuji secara simultan (uji F) dan Parsial (uji t) dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Menerima Ha: jika probabilitas (p) ≤ 0,05 artinya Gaya Kepemimpinan, 

Motivasi Kerja, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran 

Anggaran terhadap Kinerja Manajerial secara simultan maupun 

parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja 

Manajerial. 



Hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan adala sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel B t hitung Sig t Keterangan 

(Constant) 1.602    

Gaya Kepemimpinan 0.166 2.081 0.041 Signifikan 

Motivasi Kerja 0.579 2.609 0.011 Signifikan 

Partisipasi Anggaran 0.062 0.480 0.633 Tidak Signifikan 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran 
0.382 2.035 0.046 Signifikan 

F  hitung 42.012 
 

  

Sig F 0.000 
 

 Signifikan 

Adjusted R Square 0.698 
 

  

             Sumber: SPSS versi 21 

   Diolah kembali oleh peneliti 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas perhitungan regresi linear berganda 

dengan menggunakan program SPSS versi 21.0 for windows didapat hasil 

sebagai berikut: 

Y= 1.602 + 0.166X1 + 0.579X2 + 0.062X3 + 0.382X4+e 

a. Nilai konstanta 1.602 yang artinya jika tidak ada variabel Gaya 

Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan 

Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial, maka Kinerja 

Manajerial sebesar 1.602 satuan. 



b. Nila B1 0.166 yang artinya jika variabel Gaya Kepemimpinan 

meningkat sebesar satu satuan maka Kinerja Manajerial akan 

meningkat sebesar 0.166 dengan anggapan variable bebas lain tetap. 

c. Nilai B2 0,579 yang artinya jika variabel Motivasi Kerja meningkat 

sebesar satu satuan maka Kinerja Manajerial akan meningkat sebesar 

0.579 dengan anggapan variable bebas lain tetap. 

d. Nilai B3 0.062 yang artinya jika variabel Partisipasi Anggaran 

meningkat sebesar satu satuan maka Kinerja Manajerial akan 

meningkat sebesar 0.062 dengan anggapan variable bebas lain tetap. 

e. Nilai B4 0.382 yang artinya jika variabel Kejelasan Sasaran Anggaran 

meningkat sebesar satu satuan maka Kinerja Manajerial akan 

meningkat sebesar 0.382 dengan anggapan variable bebas lain tetap. 

2. Uji koefisien Parsial (Uji t) 

Uji ini dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh parsial antara 

variabel independen yakni gaya kepemimpinan, motivasi kerja, partisipasi 

anggaran dan kejelasan sasaran anggaran dengan variabel dependen yaitu 

kinerja manajerial. 

 

 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Hipotesis 

 



Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.602 2.983  .537 .593 

Gaya Kepemimpinan .166 .080 .287 2.081 .041 

Motivasi Kerja .579 .222 .300 2.609 .011 

Partisipasi Anggaran .062 .128 .034 .480 .633 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran 

.382 .188 .301 2.035 .046 

Dependent Variable: Kinerja Manajerial 

Sumber: SPSS versi 21 

 

a. Berdasarkan tabel 4.10, diketahui bahwa hasil uji dikatakan 

signifikan jika terdapat nilai probabilitas 0.041 (0,041≤0,05). 

Nilai tersebut dapat membuktikan Ha1 diterima, yang berarti 

bahwa “Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Manajerial”. 

b. Berdasarkan tabel 4.10, diketahui bahwa hasil uji dikatakan 

signifikan jika terdapat nilai probabilitas 0.011 (0,011≤0,05). 

Nilai tersebut dapat membuktikan Ha2 diterima, yang berarti 

bahwa “Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Manajerial”.  

c. Berdasarkan tabel 4.10, diketahui bahwa hasil uji dikatakan 

signifikan jika terdapat nilai probabilitas 0.633 (0,633>0,05). 

Nilai tersebut dapat membuktikan dapat membuktikan Ha3 

ditolak, yang berarti bahwa “Partisipasi Anggaran tidak 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial”. 

d. Berdasarkan tabel 4.10, diketahui bahwa hasil uji dikatakan 

signifikan jika terdapat nilai probabilitas 0.046 (0,046≤0,05). 



Nilai tersebut dapat membuktikan tersebut dapat membuktikan 

Ha4 diterima, yang berarti bahwa “Kejelasan Sasaran 

Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial”. 

3. Uji Koefisien Simultan (Uji F) 

Pengujian koefisien simultan Uji Koefisien Simultan (Uji-F) 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan bersama-sama 

antara variabel independen terhadapa variabel dependen, dengan 

kriteria nilai sig < 0,05 maka dapat dikatakan variabel dependen 

meemiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Hasil uji dari uji Koefisien Simultan (Uji-F) adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Koefisien Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1142.724 4 285.681 42.012 .000
b
 

Residual 455.595 67 6.800   

Total 1598.319 71    

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial 

b. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran, 

Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan 

       Sumber: SPSS versi 21 

   Berdasarkan tabel 4.11  hasil uji F pada tabel 4.8 diperoleh F 

hitung sebesar 42.012 dan probabilitas sebesar 0,000. Karena sig 

Fhitung<5% (0,000 < 0,05), dapat disimpulkan bahwa Gaya 

Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan 



Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial OPD Kabupaten 

Bantul. 

4. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar proporsi 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 

keseluruhan yang dilihat dari nilai koefisien determinasi Hasil uji 

koefisien determinasi sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.12  

Hasil Uji Koefisien Determinasi  

 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .846
a
 .715 .698 2.608 

a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, 

Partisipasi Anggaran, Motivasi Kerja, Gaya 

Kepemimpinan 

 Sumber: SPSS versi 21 

 

 Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan besarnya koefisien 

determinasi (Adjusted R
2
) = 0,698, artinya variabel bebas secara 

bersama–sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 69,8% sisanya 

sebesar 30,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model penelitian. 

 

D. Pembahasan  

1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Manajerial OPD 



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial. Hal tersebut terbukti 

dengan nilai t hitung sebesar 2.081 dengan probabilitas 0,041 dimana 

angka tersebut signifikan karena (p<0,05). 

Gaya kepemimpinan merupakan gaya normal perilaku yang 

dipergunakan oleh seseorang pada saat mencoba mempengaruhi perilaku 

orang lain atau bawahan. Pemimpin tidak dapat menggunakan gaya 

kepemimpinan yang sama dalam memimpin bawahannya, namun harus 

disesuaikan dengan karakterkarakter tingkat kemampuan dalam tugas 

setiap bawahannya (Mariam, 2009). 

Menurut Baihaqi (2010) gaya kepemimpinan (leadership style) 

merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi orang lain atau 

bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan 

kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara 

pribadi hal tersebut tidak disenangi. Gaya kepemimpinan ini erat 

hubungannya dengan kinerja, karena sering kali betah atau tidaknya 

seseorang terhadap pekerjaan itu ditentukan dari bagaimana cara 

memimpin perusahaan tersebut dan perlakuan terhadap bawahan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 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, sejauhmana pemimpin dapat 

menciptakan visi serta motivasi pada anggotanya untuk berprestasi. 

2. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Manajerial 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Motivasi Kerja 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial. Hal tersebut terbukti 

dengan nilai t hitung sebesar 2.609 dengan probabilitas 0,011 dimana 

angka tersebut signifikan karena (p<0,05). 

Suatu motivasi individu dapat timbul dari dalam diri individu dan 

dapat timbul dari luar individu. Menurut Elwisa (2017), menyatakan 

bahwa motivasi merupakan hal atau sesuatu yang mendorong seseorang 

berbuat sesuatu. Mengarahkan dan memotivasi orang lain adalah 

pekerjaan para manajer. Manajer akan selalu berusaha agar bawahannya 

selalu rajin bekerja, dan mau bekerja dengan giat. 

Motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal 

atau eksternal bagi seorang individu, yang menyebebkan timbulnya 

keinginan dan beberapa faktor pendukung dalam hal melaksanakan 

kegiatan-kegiatan tertentu. Dengan memiliki motivasi yang tinggi maka 

akan mudah meningkatkan kinerja manajerial. Implementasi penaruh 

motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja managerial pad 

pegawai diwujudkan dengan adanya kegiatan-kegiatan dan instansi 



seperti adanya penghargaan bagi pegawai yang di berikan secara berkala 

seperti kenaikan jabatan, pemberian reward dan pelatihan-pelatihan 

kepemimpinan dalam rangka meningkatkan kinerja managerial nantinya 

(Andina, 2013) 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 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. 

3. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Anggaran 

tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. Hal tersebut terbukti 

dengan nilai t hitung sebesar 0.480 dengan probabilitas 0,633, angka 

tersebut tidak signifikan karena (p>0,05). 

Partisipasi anggaran merupakan proses dalam menyusun 

anggaran dengan cara melibatkan pejabat OPD dari level kepala 

bagian/bidang, dan kepala sub bagian/seksi dari dinas pemerintahan 

Kabupaten Bantul. Penentuan berapa jumlah anggaran yang 

dibutuhkan oleh masing-masing OPD dalam menjalankan 

organisasinya selama satu tahun.  



Proses yang melibatkan banyak pihak ini akan berdampak 

bagus untuk pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain proses 

penyusunan anggaran yang melibatkan berbagai pihak akan 

meningkatkan prestasi kerja organisasi (Julyalahi, 2017). 

Dalam penelitian ini partisipasi anggaran tidak sejalan dengan 

penelitian Sari 2008 dan Juliana 2011 yang menyatakan bahwa 

Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 

Partisipasi anggaran adalah keikutsertaan, keterlibatan dan pengaruh 

manajer tingkat bawahan dan tingkat menengah dalam proses 

penyusunan anggaran Chong et.al (2002). Partisipasi anggaran dapat 

meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja manajerial pada satuan 

kerja perangkat daerah. Manajer yang ikut terlibat dalam penyusunan 

anggaran akan berusaha untuk lebih memahami dan berusaha untuk 

mencapai tujuan anggaran. Partisipasi anggaran dalam pemerintah 

akan sangat penting bagi para manajer karena manajer akan merasa 

produktif, dihargai dan merasa puas terhadap pekerjaanya. Adanya 

keinginan manajer untuk berusaha memahami dan mencapai tujuan 

organisasi serta adanya sikap dan sifat manajer yang positif maka 

manajer yang mempunyai partisipasi anggaran yang tinggi akan 

termotivasi untuk meningkatkan kinerja manajerialnya dengan cara 

lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran supaya tujuan 

pemerintah dapat tercapai. 



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran 

tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial OPD atau dapat dikatakan 

bahwa partisipasi anggaran di OPD Kabupaten Bantul masih rendah. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosnaena (2015) 

menunjukkan bahwa Partisipasi Anggaran tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja Manajerial.  

 Rendahnya partisipasi anggaran diduga disebabkan ketika 

penyusunan anggaran dilakukan, manajer tingkat bawah tidak ikut 

serta dalam pengambilan keputusan dan hanya memberikan informasi 

mengenai keadaan dilapangan yang dapat mendukung proses 

penyusunan anggaran. Kurangnya keterlibatan dalam penganggaran 

menyebabkan manajer kurang memahami anggaran dan merasa kurang 

produktif sehingga menyebabkan kinerja manajer rendah dan  kinerja 

manajerial OPD ikut rendah. Dugaan lain yaitu aplikasi terkait sistem 

perencanaan belum terintegrasi sehingga menyebabkan masih 

rendahnya partisipasi anggaran. Jawaban responden  atas pernyataan  

dari hasil jawaban kuesioner mengenai partisipasi anggaran 

menunjukkan ketidaksetujuan, hal ini menunjukkan rendahnya 

partisipasi dari manajer terhadap suatu anggaran yang dapat 

berdampak terhadap kinerja menjadi rendah. 

4. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran 

Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial. Hal tersebut 



terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2.035 dengan probabilitas 0,046 

dimana angka tersebut signifikan karena (p<0,05). 

Menurut Bangun (2009), kejelasan sasaran anggaran merupakan 

sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan 

tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang 

bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. 

Kejelasan sasaran anggaran akan memberikan kemudahan bagi 

OPD untuk menetapkan target anggaran serta mempermudah pelaksana 

anggaran dalam merealisasikannya. Secara langsung ini akan 

mempengaruhi kinerja dan akan membantu pegawai untuk mencapai 

kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran 

tingkat kinerja dapat tercapai (Annisa, 2013). 

Menurut Putra (2013), kejelasan sasaran anggaran akan 

membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana 

dengan mengetahui sasaran anggaran yang jelas ini, maka adanya 

kemudahan dalam mempertanggungjawabkan berhasil atau gagalnya 

pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan anggaran akan 

menyebabkan pelaksana anggaran bingung, tidak tenang serta tidak puas 

dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak 

termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. 



Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 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.. 

 


