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ABSTRAK 
 

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, AKUNTANSI 

PERTANGGUNGJAWABAN, JOB RELEVANT 

INFORMATION, AKUNTABILITAS PUBLIK, 

DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN 

TERHADAP KINERJA MANAJERIAL 

(Studi Empiris Pada Opd Kabupaten Magelang) 
 

 

Oleh: 

Cleo Yunita 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Partisipasi Anggaran, 

Akuntansi Pertanggungjawaban, Job Relevant Information, Akuntabilitas Publik, 

Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial. Penelitian ini 

menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 23 

OPD di Kabupaten Magelang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 81 

responden, berdasarkan metode purposive sampling, yaitu pegawai OPD yang 

mempunyai jabatan fungsional sebagai kepala dinas, kasubag, bendahara, dan staf 

keuangan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban 

berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Sedangkan partisipasi anggaran, 

job relevant information, akuntabilitas publik, dan kejelasan sasaran anggaran 

tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

 

Kata kunci: partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, job relevant 

information akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, dan kinerja 

manajerial.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Implementasi dari perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah membawa dampak perubahan yang 

mendasar dalam pemerintahan yaitu diberlakukannya otonomi daerah. Hal ini 

menekankan pada desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang dari pusat kepada 

daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Undang-undang 

No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan daerah mengubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah 

daerah dari pertanggungjawaban vertical  (kepada pemerintah pusat) ke 

pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD), karena 

pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola daerahnya dengan baik dan 

akuntabilitas, sehingga dapat mempertanggungjawabkannya kepada 

masyarakat (Fidayati & Yuliani, 2017). 

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2015 - 

2019 asumsi makro yang sebelumnya telah diprediksi meleset dari target. 

Faktor yang menyebabkan meleset yaitu terdiri dari faktor eksternal dan faktor 

domestik. Realisasi asumsi makro yang mengalami perubahan dan tidak 

mencapai target APBN-P yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar 

rupiah, tingkat suku bunga, harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak. 

Realisasi belanja negara terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat dan 

transfer daerah (www.kemenkeu.go.id). 
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Fenomena yang terjadi di daerah Kabupaten Magelang realisasi 

anggaran belanja pemerintah masih di bawah target dan dalam pelaksanaan 

penyerapan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya mengalami 

kegagalan. Menurut Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP, realisasi keuangan 

dan pencapaian fisik masih rendah di bawah target yang telah ditetapkan 

sebelumnya (jogja.tribunnews.com).  

Realisasi triwulan II TA tahun 2015 penyerapan anggaran APBD 

Kabupaten Magelang tidak mencapai target. Realisasi fisik sampai dengan 

akhir triwulan II alokasi belanja langsung APBD Kabupaten Magelang hanya 

tercapai sebesar 15,89% dari target 33,06%. Realisasi fisik tertimbang belanja 

langsung APBD TA 2016 sebesar 31,30% dari target 40,86%, namun terdapat 

kendala pada sisi penyerapan anggaran. Berdasarkan data dari aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) realisasi keuangan belanja 

langsung sebesar 22,82% dari target 44,85%. Sedangkan pada tahun anggaran 

2019 realisasi fisik yang tercapai hanya 58% dari target dan realisasi anggaran 

belanja langsung yang tercapai sebesar 36% dari target 79% 

(magelangkab.go.id)
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Evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten magelang terhadap 

akuntabilitas kinerja OPD kabupaten magelang masih dijumpai kelemahan / 

kekurangan. Beberapa hal yang masih dijumpai kelemahan / kekurangan dalam 

akuntabilitas kinerja opd yaitu, sasaran dalam renstra agar berorientasi hasil 

dengan indikator tujuan yang SMART dan selaras dengan RPJMD, mekanisme 

pengumpulan data kinerja belum tersusun dan agar dikembangkan dengan 

teknologi informasi, rencana aksi atas kinerja belum dievaluasi dan dimonitor 

pencapaian kinerjanya secara berkala baik secara bulanan/triwulan/semester 

(magelangkab.go.id).  

Usaha yang dilakukan pemerintah daerah sebagai salah satu organisasi 

sektor publik yang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah 

yaitu mempertahankan atau meningkatkan kinerja manajerial. Kinerja 

manajerial digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi 

sehingga pencapaian kinerja pemerintah dengan baik.    

Berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terkait 

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial telah banyak 

dilakukan. Faktor pertama yang diduga mempengaruhi kinerja manajerial, 

adalah partisipasi anggaran.  Partisipasi anggaran akan dapat meningkatkan 

kualitas anggaran yang dibuat dan dapat berdampak positif terhadap kinerja 

manajerial dengan adanya partisipasi dari manajer dan bawahan dalam 

memberi masukan untuk penyusunan anggaran.  
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Penelitian yang dilakukan oleh  Natalya & Kusumawardani (2016) 

partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Semakin tinggi 

tingkat partisipasi yang dilakukan oleh para manajer dan bawahan, maka akan 

menghasilkan anggaran yang sesuai dengan target organisasi, sehingga 

meningkatkan kinerja manajerial organisasi. Begitu pula penelitian yang 

dilakukan Aini (2018) dan Ramadhini et al (2019) yang menyatakan bahwa 

partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini berarti 

bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi manajer dan bawahan dalam proses 

penyusunan anggaran maka semakin baik kinerja manajerialnya. Hasil yang 

berbeda diperoleh dari penelitian Nengsy (2019), menunjukkan bahwa 

partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini 

dikarenakan partisipasi dari bawahan belum diterapkan secara efektif di 

instansi terkait, atau pemegang kuasa anggaran cenderung mengambil 

keputusan sendiri dalam menetapkan anggaran. Begitu pula penelitian yang 

dilakukan Silitonga & Astuty (2018), dan Ernawati (2017) menyatakan bahwa 

partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.   

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja manajerial yaitu akuntansi 

pertanggungjawaban. Pimpinan instansi maupun organisasi tidak dapat 

mengendalikan pekerjaan bawahannya secara langsung, oleh karena itu 

akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu faktor yang digunakan 

untuk menilai kinerja kepala seksi atau kepala bagian. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nengsy (2019) menunjukkan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sedangkan  
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penelitian yang dilakukan Amalia (2019) menunjukkan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Penelitian 

yang dilakukan Silitonga & Astuty (2018) serta Natalya & Kusumawardani 

(2016) menemukan bahwa akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi akuntansi 

pertanggungjawaban yang ada pada masing-masing individu dalam lingkungan 

pertanggungjawaban, maka dapat menyebabkan kinerja manajerial semakin 

meningkat 

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja manajerial adalah Job 

Relevant Information (JRI). Informasi yang terdapat di Job Relevant 

Information (JRI) dapat meningkatkan pemahaman kondisi kinerja dan 

lingkungan organisasi melalui informasi yang diperoleh baik dari bawahan 

maupun atasan agar tercapai kinerja manajerial yang maksimal.  Penelitian 

yang dilakukan oleh Nengsy (2019) menunjukkan hasil bahwa job relevant 

information (JRI) berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hasil ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidayati & Yuliani (2017) serta 

Nugraheni (2015) menemukan hasil bahwa job relevant information (JRI) 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Namun penelitian yang dilakukan 

oleh Syukri et al., (2019) menemukan hasil bahwa job relevant information 

(JRI) tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  

Akuntabilitas publik merupakan salah satu faktor lain yang dapat 

digunakan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Melia & Sari (2019) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas 
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publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hasil ini konsisten dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Kanji (2018) serta Efrizar (2017) yang 

menemukan hasil bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial.  Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya akuntabilitas publik 

organisasi sektor publik pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban 

atas semua kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat atas dana yang 

berasal dari masyarakat tersebut. Namun penelitian yang dilakukan Heski et al 

(2017) serta Safitri et al (2015) menemukan hasil bahwa akuntabilitas publik 

tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  

Kejelasan sasaran anggaran yang diduga sebagai faktor lain dapat 

mempengaruhi kinerja manajerial. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran 

dalam organisasi sektor publik memberi kemudahan pemerintah dalam 

Menyusun rencana kerja dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah 

daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ufairah & Zamzami (2016) 

menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. Namun Penelitian yang dilakukan oleh Melia & Sari (2019) 

menemukan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kanji 

(2018) serta Heski et al (2017) yang menemukan hasil bahwa kejelasan sasaran 

anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini dikarenakan dengan 

adanya kejelasan sasaran anggaran dalam organisasi, dapat mendorong 

bawahan dan manajer lebih giat dalam mencapai sasaran sehingga kinerja yang 

dihasilkan lebih tinggi dengan adanya tujuan sasaran yang jelas.  
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Penelitian ini mengembangkan penelitian Nengsy (2019), dengan 

persamaan menggunakan semua variabel yang digunakan pada penelitian 

sebelumnya. Sedangkan perbedaannya adalah pertama menambahkan variabel 

akuntabilitas publik berdasarkan penelitian Melia & Sari (2019). Karena 

dengan adanya akuntabilitas publik tentunya dapat meningkatkan kinerja 

manajerial pada organisasi perangkat daerah. Penambahan variabel didukung 

juga oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa dengan adanya akuntabilitas 

publik, pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua 

kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian kinerja pemerintah daerah dapat 

dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal sehingga akuntabilitas 

publik mempengaruhi peningkatan kinerja manajerial pemerintah daerah 

(Asrini, 2017).  

Perbedaan kedua adalah menambahkan variabel kejelasan sasaran 

anggaran berdasarkan penelitian Melia & Sari (2019). Alasan menambahkan 

variabel kejelasan sasaran anggaran, karena dengan adanya sasaran anggaran 

yang jelas dapat memberikan kemudahan organisasi perangkat daerah untuk 

menetapkan target anggaran serta mempermudah pelaksana anggaran dalam 

merealisasikannya. Penambahan variabel didukung juga oleh penelitian lain 

yang menyatakan bahwa tujuan dan sasaran anggaran yang jelas dalam 

organisasi menunjukkan fungsi utama manajemen yang dapat membantu 

meningkatkan kinerja (Juaini et al., 2019). 
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Perbedaan ketiga adalah objek yang diambil pada penelitian ini adalah 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang. Alasannya karena 

pemerintah Kabupaten Magelang dalam realisasi Anggaran Pemerintah Belanja 

Daerah (APBD) masih di bawah target dan pelaksanaan penyerapan anggaran 

yang sudah direncanakan sebelumnya mengalami kegagalan. Selain itu 

realisasi keuangan belanja langsung dan realisasi fisik belum maksimal.   

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial?  

2. Apakah akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial?  

3. Apakah job relevant information (JRI) berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial?  

4. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 

5. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menguji secara empiris pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial.  

2. Menguji secara empiris pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap 

kinerja manajerial.   

3. Menguji secara empiris pengaruh job relevant information (JRI) terhadap 

kinerja manajerial.   
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4. Menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja 

manajerial 

5. Menguji secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap 

kinerja manajerial 

D. Kontribusi Penelitian 

1. Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan pada 

pengembangan teori perilaku di dalam literatur akuntansi.  Berkaitan dengan 

faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah yang lebih 

mengkhususkan pada partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, job 

relevant information (JRI), akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran 

anggaran. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan, 

dan pemahaman bagi aparat pemerintah daerah. Berkaitan dengan faktor-faktor 

yang dapat dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah 

daerah sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika 

pembahasan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisis pokok – pokok masalah 

dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian, terdahulu, hipotesis 

dan model penelitian. 

BAB III METODA PENELITIAN 

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang 

populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, 

pengukuran variabel dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian 

karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan 

program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas 

data, analisis regresi dan pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi 

kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Telaah Literatur 

1. Teori Stewardship 

Teori stewardship pertama kali muncul berbarengan dengan 

perkembangan akuntansi. Teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan 

sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana 

steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai keinginan principal. Teori 

stewardship adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari 

target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap 

kepentingan pribadinya (Donaldson & Davis, 1991).  Pada organisasi sektor 

publik yang dimaksud principal adalah masyarakat dan steward adalah 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  

Stewardship theory menjelaskan bahwa kepentingan bersama 

dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Jika terdapat perbedaan 

kepentingan antara principal dan steward, maka steward akan berusaha 

bertindak sesuai dengan tindakan principal dan demi kepentingan bersama 

dapat menjadi pertimbangan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama. 

Hal penting dalam stewardship theory adalah manajer menyelaraskan 

tujuannya sesuai dengan tujuan principal namun tidak berarti steward tidak 

memiliki kebutuhan.  

Darini (2005) menjelaskan bahwa Amanah, memiliki integritas, 

bertindak jujur dan bertanggungjawab adalah sifat manusia yang dijadikan 
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dasar dalam membangun teori stewardship. Hal ini berarti dalam pandangan 

stewardship theory, manajemen dipercaya untuk bekerja dengan baik bagi 

kepentingan publik dan share holder. Teori stewardship menjelaskan bentuk 

pola kepemimpinan dan hubungan para atasan dengan bawahannya dalam 

sebuah organisasi menggunakan mekanisme situasional. Mekanisme ini 

meliputi filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi, serta 

kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa mengorbankan 

kepentingan masing–masing (Anton, 2010).  

Teori stewardship digunakan karena, dapat menjelaskan tentang 

fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai suatu lembaga yang 

dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat 

pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan, sehingga pelayanan 

publik dapat tercapai secara maksimal. Organisasi perangkat daerah (OPD) 

sebagai wakil dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah 

daerah diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik di pemerintah 

daerah, karena kinerja yang baik akan berdampak pada tata kelola 

pemerintah yang baik.   

2. Kinerja Manajerial  

Menurut Mahsun (2014), 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 Mahoney 
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(1963) , kinerja manajerial adalah kinerja dari individu anggota organisasi 

dalam kegiatan manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, 

koordinasi, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan 

atau presentasi.  

Pada proses pelaksanaan pencapaian suatu tujuan, indikator kinerja 

memeiliki peranan yang penting bagi suatu organisasi, yang menurut 

Bastian (2009) indikator kinerja adalah merupakan suatu ukuran kuantitatif 

dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan 

(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan 

dampak (impacts).  

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong 

terciptanya terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja 

menunjukkan seberapa besar kinerja finansial organisasi, dan kinerja 

lainnya menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Akuntabilitas disini bukan 

sekedar kemampuan menunjukkan uang publik yang dibelanjakan, akan 

tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut 

telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (Mardiasmo, 2009).  

Menurut Mardiasmo (2009), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah 

suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai 

pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.  

Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian 

organisasi, karena pengukuran kinerja didukung reward and punishment 
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system. Mardiasmo (2009) menyebutkan ada tiga maksud dilakukannya 

pengukuran kinerja sektor publik, yaitu: (1) untuk membantu memperbaiki 

kinerja pemerintah, (2) untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan 

keputusan, (3) untuk mewujudkan pertanggungjawban publik dan 

memperbaiki komunikasi kelembagaan. 

3. Partisipasi Anggaran 

Partisipasi merupakan suatu konsep di mana bawahan ikut terlibat 

dalam pengambilan keputusan sampai tingkat tertentu bersama atasannya 

(Robbins, 2008).  Garrison et al (2010) mengemukakan bahwa anggaran 

adalah rencana terperinci tentang pemerolehan dan penggunaan sumber 

daya keuangan dan sumber daya lainnya selama satu periode waktu tertentu. 

Anggaran menunjukkan rencana masa depan yang dinyatakan dalam bentuk 

kuantitatif yang formal.  

Partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan 

individu – individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh 

terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan 

kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka. 

Menurut Kenis (1979) dalam Li et al (2010) partisipasi anggaran merupakan 

keterlibatan seluruh manajer atau pimpinan dan bawahan berpartisipasi 

dalam menyiapkan anggaran dan dapat mempengaruhi tujuan anggaran dari 

pusat pertanggungjawaban mereka masing–masing. Selain itu, menurut 

Nurcahyani (2010) partisipasi anggaran adalah tahap partisipasi pegawai 
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dalam menyusun anggaran dan pengaruh anggaran tersebut terhadap pusat 

pertanggungjawaban.  

Partisipasi anggaran memberikan manfaat dalam mendorong 

kreativitas dan meningkatkan tanggung jawab. Keikutsertaan para manajer 

level menengah dan bawah dalam penentuan anggaran akan bermanfaat 

pada keputusan yang lebih realistis sehingga tercipta kesesuaian tujuan 

organisasi yang lebih baik.  

4. Akuntansi Pertanggungjawaban 

Menurut Hansen & Mowen (2013), akuntansi pertanggungjawaban 

adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat 

pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer 

untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Definisi lain 

menurut Rudianto (2013) akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu 

sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat – pusat tanggung jawab 

pada keseluruhan organisasi itu dan mencerminkan rencana dan tindakan 

dan setiap pusat tanggung jawab itu dengan menempatkan penghasilan dan 

biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab yang bersangkutan.  

Karakteristik akuntansi pertanggungjawaban Mulyadi (2012), untuk 

dapat diterapkannya sistem akuntansi pertanggungjawaban yang memadai 

ada lima syarat yang harus dipenuhi yaitu: 

1. Struktur organisasi yang harus menggambarkan tanggung jawab, 

wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja serta pembagian 

tugas yang jelas.  
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2. Dalam penyusunan anggaran setiap pusat pertanggungjawaban harus 

ikut serta dalam penyusunan anggaran. 

3. Penggolongan biaya dipisahkan menjadi biaya yang terkendali dan biaya 

yang tak terkendali. 

4. Terdapatnya susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan 

kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban. 

5. Sistem pelaporan biaya untuk tiap-tiap pusat biaya kepada manajer yang 

bertanggungjawab. 

5. Job Relevant Information  

Job Relevant Information diartikan sebagai informasi yang 

memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. 

Menurut Kren dalam Umayah (2015) mengidentifikasi dua tipe utama dari 

informasi dalam organisasi, yaitu: (1) informasi perilaku manajerial dalam 

pengambilan keputusan untuk evaluasi kinerja; dan (2) informasi untuk 

mengambil tindakan agar tercapai hasil lebih baik. Sementara itu 

Yusfaningrum & Ghozali (2005) menambahkan bahwa Job Relevant 

Information membantu bawahan dalam meningkatkan pilihan tindakannya 

melalui informasi usaha yang berhasil dengan baik. Kondisi ini memberikan 

pemahaman yang lebih baik pada kepala bidang tiap-tiap pusat 

pertanggungjawaban mengenai alternatif keputusan dan tindakan yang perlu 

dilakukan dalam mencapai tujuan. 

Job Relevant Information meningkatkan kinerja melalui pemberian 

perkiraan yang lebih akurat mengenai lingkungan sehingga dapat dipilih 
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rangkaian tindakan efektif yang terbaik (Kren (1992) dalam Nugraheni (2015). 

Tersedianya informasi yang berhubungan dengan tugas akan meningkatkan 

pilihan terhadap tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Job 

Relevant Information merupakan Informasi yang membantu manajer untuk 

meningkatkan kinerjanya dengan informasi lebih baik. Informasi yang 

diberikan manajer dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan 

kemampuan individual terhadap kinerja (Yusfaningrum & Ghozali, 2005). 

Sehingga dengan adanya informasi yang relevan dengan tugas maka tujuan 

yang diharapkan akan tercapai. Menurut Kren (1992) dalam Rison (2017) job 

relevant information diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 

a. Mendapat informasi yang jelas. 

Informasi harus dapat dibaca dan dipahami dengan baik agar informasi 

tersebut berguna bagi para pembuat keputusan. 

b. Mempunyai informasi yang memadai. 

Informasi yang tersedia harus lengkap dan sesuai dengan kuantitas dan 

kualitas yang dibutuhkan pengguna informasi pada waktu tertentu. 

c. Memperoleh informasi yang strategis. 

Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan 

jangka Panjang dan memberikan kontribusi bagi tujuan organisasi.  

d. Mencari informasi yang tepat. 

Informasi haruslah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dapat 

diperoleh pada saat yang tepat dan berhubungan dengan kemajuan dan 

perkembangan organisasi. 
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6. Akuntabilitas Publik 

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009)  adalah sebagai bentuk 

kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan 

secara periodik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang 

amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki 

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 

2006). Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002)  terdiri atas dua 

macam, yaitu: 

a. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability) 

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas 

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya 

pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, 

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan 

pemerintah pusat kepada MPR. 

b. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal accountability) 

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada 

masyarakat luas. Beberapa bentuk dimensi pertanggungjawaban publik oleh 

pemerintah daerah disampaikan oleh Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2002)  
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Menurutnya terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi 

organisasi sektor publik, yaitu:  

1. Akuntabilitas program, yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan 

yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah 

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang 

optimal dengan biaya yang minimal.  

2. Akuntabilitas manajerial, adalah pertanggungjawaban lembaga publik 

untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. 

3. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu terkait dengan penghindaran 

penyalahgunaan jabatan (abuse of power). Sedangkan akuntabilitas hukum 

terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 

4. Akuntabilitas keuangan, adalah pertanggungjawaban Lembaga – Lembaga 

publik untuk menggunakan uang publik (money public) secara ekonomi, 

efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta 

korupsi. 

7. Kejelasan sasaran anggaran 

Salah satu karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran 

anggaran. Kenis (1979) dalam Putra (2013) menjelaskan bahwa kejelasan 

sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara 

jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh 

orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.  

Selain itu, menurut  Locke (1968) sasaran anggaran yang spesifik akan lebih 



20 

 

 

 

produktif bila dibandingkan dengan tidak adanya sasaran yang spesifik, karena 

akan menyebabkan para pegawai merasa kebingungan, tertekan, dan merasa 

tidak puas. Menurut Locke dan Latham (1984) dalam Samuel (2008), agar 

pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan: 

1. Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang harus 

dikerjakan. 

2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur. 

3. Standar, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai. 

4. Jangka Waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk 

pengerjaan. 

5. Sasaran Prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas. 

6. Tingkat Kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan 

pentingnya.  

7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi. 

B. Telaah Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.1 

Telaah Penelitian Sebelumnya 

No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1.  Iswahyudi 

(2019) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran Terhadap 

Kinerja Manajerial 

Dengan Motivasi Kerja 

Sebagai Variabel 

Pemoderasi (Studi Kasus 

Pada Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) Di Kota 

Jayapura)  

Partisipasi anggaran 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. 
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Tabel 2.1 

 Telaah Penelitian Sebelumnya (lanjutan) 

 Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

2. Melia & Sari 

(2019) 

Pengaruh Akuntabilitas 

Publik, Kejelasan Sasaran 

Anggaran Dan Partisipasi 

Anggaran Terhadap 

Kinerja Manajerial (Studi 

Empiris Pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Solok Selatan) 

Akuntabilitas publik dan 

kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial.  

Partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. 

3.  Silitonga & 

Astuty  (2018) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran dan Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Terhadap Kinerja 

Manajerial Dengan 

Pengendalian Diri (Locus 

Of Control) Sebagai 

Variabel Moderasi (Studi 

Kasus Pada (OPD) Kota 

Pematangsiantar) 

Partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. 

Akuntansi 

pertanggungjawaban 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. 

4. Fidayati & 

Yuliani  (2017) 

Analisis Determinasi 

Kinerja Manajerial 

dengan Job Relevant 

Information (JRI) Sebagai 

Variabel Intervening 

(Studi Pada OPD di 

Kabupaten Magelang) 

Kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 

Kejelasan sasaran anggaran, 

akuntabilitas publik 

berpengaruh terhadap Job 

Relevant Information (JRI) 

dan Job Relevant 

Information berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial. 

45.  Fidayati & 

Yuliani  (2017) 

Analisis Determinasi 

Kinerja Manajerial 

dengan Job Relevant 

Information (JRI) Sebagai 

Variabel Intervening 

(Studi Pada OPD di 

Kabupaten Magelang) 

Kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 

Kejelasan sasaran anggaran, 

akuntabilitas publik 

berpengaruh terhadap Job 

Relevant Information (JRI) 

dan Job Relevant 

Information berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial. 
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Tabel 2.1 

Telaah Penelitian Sebelumnya (lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

76. Candrakusuma 

& Jatmiko 

(2017) 

 

Dampak Komitmen 

Organisasi, Sistem 

Pengendalian Intern 

Pemerintah, Akuntabilitas 

Publik, Partisipasi 

Anggaran, Dan Kejelasan 

Sasaran Anggaran Terhadap 

Kinerja Manajerial 

Akuntabilitas publik dan 

partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. 

Kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. 

7. Ernawati 

(2017) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran Terhadap Kinerja 

Manajerial Dengan 

Motivasi Kerja Sebagai 

Variabel Pemoderasi (Studi 

Kasus Skpd Kabupaten 

Pati) 

Partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. 

8. Khoriah & 

Wiratno (2017) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran, Komitmen 

Organisasi, Kecukupan 

Anggaran, dan Job Relevan 

Information Terhadap 

Kinerja Manajerial 

Partisipasi anggaran dan job 

relevant information tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial 

9.  Darmawan et 

al (2016) 

Pengaruh Akuntabilitas 

Publik, Kejelasan Sasaran 

Anggaran, Desentralisasi 

Dan Sistem Pengendalian 

Intern Terhadap Kinerja 

Manajerial 

Akuntabilitas publik dan 

kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. 

10. Lukito & Dwi 

(2015) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran Dan Akuntansi 

Pertanggung jawaban 

Terhadap Kinerja 

Manajerial  

Partisipasi anggaran dan 

akuntansi 

pertanggungjawaban 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial.  

11. Saraswati & 

Aisyah (2015) 

Pengaruh Partisipasi 

Penyusunan Anggaran 

Terhadap Kinerja 

Manajerial Dengan Job 

Relevant Information 

Sebagai Variabel 

Moderating (Studi Pada 

Dinas Pemerintah Kota 

Yogyakarta) 

Partisipasi anggaran 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial 

dan job relevant 

information tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. 

Sumber: data penelitian terdahulu 2020 
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C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. 

Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan seluruh manajer atau 

pimpinan dan bawahan berpartisipasi dalam menyiapkan anggaran dan dapat 

mempengaruhi tujuan anggaran dari pusat pertanggungjawaban mereka 

masing–masing (Kenis (1979) dalam (Li et al., 2010). Partisipasi anggaran 

yang melibatkan bawahan dan manajer akan mendorong tercapainya 

kesepakatan sehingga akan meningkatkan kinerja manajerial.  

Pada organisasi perangkat daerah, partisipasi anggaran terdiri atas 

tingkat manajer dan bawahan. Kaitannya teori stewardship dengan partisipasi 

anggaran pada organisasi perangkat daerah yaitu di mana situasi dijelaskan 

para manajer tidak termotivasi atas tujuan individu tetapi lebih termotivasi 

untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer dikondisikan sebagai pelayan 

(steward) yang termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemilik 

(principal) dan manajer tersebut berperilaku tidak akan meninggalkan 

organisasinya sebab steward akan berusaha mencapai sasaran organisasi 

(Donaldson & Davis, 1991).  

Penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudi (2019), menunjukkan hasil 

bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan adanya keterlibatan antara manajer dengan 

bawahan dalam ke ikut sertaannya menyusun anggaran akan meningkatkan 

kinerja manajerialnya. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Khoriah & 

Wiratno (2017), Lukito & Dwi (2015), dan Suparmun (2015) yang juga 
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menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 

Partisipasi anggaran memberikan kesempatan bagi para manajer dan 

bawahan untuk ikut menyusun anggaran. Pada umumnya tujuan menyeluruh 

dari anggaran dikomunikasikan kepada para manajer, kemudian bawahan 

membantu mengembangkan anggaran yang dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Partisipasi tingkat manajer dan bawahan dalam keikutsertaan untuk 

menyusun anggaran dapat berpengaruh pada anggaran tersebut terhadap pusat 

pertanggungjawaban manajer yang bersangkutan sehingga dengan adanya 

keterlibatan tersebut akan mendorong tercapainya kesepakatan antara manajer 

atau kuasa anggaran dengan bawahan atau pelaksana anggaran sehingga akan 

meningkatkan kinerjanya.  

H1. Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial. 

 

2. Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja 

Manajerial 

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai 

hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggung jawaban menurut informasi 

yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat 

pertanggungjawaban mereka (Hansen & Mowen, 2013).  Akuntansi 

pertanggungjawaban terdapat empat elemen penting, yaitu pemberian tanggung 

jawab, pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, pengevaluasian kinerja, 
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dan pemberian penghargaan. Adanya laporan pertanggungjawaban setiap unit 

dapat digunakan untuk menilai kinerja kepala seksi atau kepala bidang. 

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan 

bahwa pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang berada di bawah 

kepemimpinan pemerintah pusat, memiliki kewajiban untuk membuat laporan 

dari setiap kegiatan yang dilakukan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan 

wewenang kepada pemerintah pusat. Sehingga dengan adanya akuntansi 

pertanggungjawaban, akan meningkatkan kinerja manajerialnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Kartika (2019), menunjukkan 

bahwa akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban akan meningkatkan kinerja manajerial. Sejalan dengan 

penelitian Silitonga & Astuty (2018), Natalya & Kusumawardani (2016), dan 

Lukito & Dwi (2015) menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Akuntansi pertanggungjawaban dapat memberikan kemudahan manajer 

puncak dalam mengontrol setiap hierarki pusat pertanggungjawaban. 

Akuntansi pertanggungjawaban juga dapat mengkoordinasi setiap aktivitas dari 

pusat-pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dan melakukan evaluasi atas 

kemampuan manajer sebagai pusat pertanggungjawaban. 

H2. Akuntansi Pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial 
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3. Pengaruh Job Relevant Information (JRI) Terhadap Kinerja 

Manajerial 

Job relevant information (JRI) diartikan sebagai informasi yang 

memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. Menurut 

Yusfaningrum & Ghozali (2005) job relevant information membantu bawahan 

dalam meningkatkan pilihan tindakannya melalui informasi usaha yang 

berhasil dengan baik.  Tersedianya informasi yang relevan dengan tugas maka 

umpan balik di dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran akan dirasakan 

manfaatnya sehingga mempertinggi kinerja manajerial. 

Teori stewardship, telah memunculkan asumsi dasar yang menyatakan 

bahwa kepentingan bersama dijadikan sebagai dasar dari tindakan seorang 

manajer. Oleh karena itu dengan adanya job relevant information dapat 

membantu manajer dalam memilih tindakan yang terbaik melalui upaya yang 

diinformasikan secara lebih baik.  

Penelitian, Sari et al (2017) menunjukkan hasil bahwa job relevant 

information (JRI) berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin banyak informasi yang didapatkan maka akan 

semakin efektif dan efisien kinerja manajerial. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fidayati & Yuliani ( 2017), Ilah & Yanto (2016), dan Sawitri et 

al. (2015) menunjukkan hasil bahwa job relevant information (JRI) 

berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 

Job relevant information memfasilitasi pembuatan keputusan para 

manajer atau bawahan untuk memilih tindakan yang terbaik agar tercapai hasil 
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yang baik. Job relevant information juga memberikan pemahaman yang lebih 

baik mengenai alternatif keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam 

mencapai tujuan.  

H3. job relevant information (JRI) berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial. 

 

4. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial 

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006). Adanya 

akuntabilitas publik tentunya dapat meningkatkan kinerja manajerial karena 

semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang 

dilaksanakan semakin baik pula kinerjanya mencapai tujuan organisasi. 

Berdasarkan teori stewardship, pemerintah daerah adalah steward yang 

memiliki fungsi pengelolaan sumber daya dan masyarakat selaku principal 

sebagai pemilik sumber daya. Oleh karena itu pemerintah selaku steward 

memberikan pertanggungjawabannya kepada publik dengan pengungkapan, 

penyajian, dan pelaporan atas seluruh kegiatan dan aktivitas kepada masyarakat 

selaku pihak principal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Melia & Sari (2019), menunjukkan hasil 

bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini 

membuktikan bahwa dengan adanya akuntabilitas publik tentunya dapat 

meningkatkan kinerja manajerial karena semakin tinggi tingkat 
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pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan semakin tinggi 

pula kinerja mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh  Nurchasanah & Mildawati (2018), Fidayati & Yuliani (2017), 

dan Darmawan et al. (2016) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial. 

Akuntabilitas publik sangat penting dalam peningkatan kinerja 

manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, 

masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui 

pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah akan berusaha 

dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kinerja. Akuntabilitas publik 

dapat meningkatkan kinerja manajerial, karena semakin tinggi tingkat 

pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan semakin baik pula 

kinerjanya dalam mencapai tujuan organisasi.  

H4. Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial. 

 

5. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial 

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran 

ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat 

dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran 

anggaran  tersebut (Kenis (1979) dalam Putra (2013). Tujuan dan sasaran 

anggaran yang jelas dalam organisasi menunjukkan fungsi utama manajemen 

yang dapat membantu meningkatkan kinerja manajerial.  

Teori stewardship menjelaskan situasi di mana manajer yang 

termotivasi dari target tujuan utama kepentingan organisasi bukan termotivasi 
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dari kepentingan pribadinya, sehingga kedua belah pihak antara steward dan 

principal memiliki tujuan yang sama maka steward akan bertindak sesuai 

dengan keinginan principal. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya 

kejelasan sasaran anggaran dapat mengetahui apakah anggaran sudah sesuai 

sasaran yang diharap atau belum. 

Penelitian yang dilakukan oleh Natalia et al (2019), menunjukkan hasil 

bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Efrizar (2017), Candrakusuma 

& Jatmiko (2017), dan Murhaban & Helmiyah (2016), menunjukkan hasil 

bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  

Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah para manajer dan 

bawahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam 

mencapai tujuan – tujuan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran 

anggaran harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh 

mereka yang bertanggung jawab dalam mengelola anggaran.  

H5. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial.  
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D. Model Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah para manajerial yang bekerja pada 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Magelang. Populasi diambil 

pada wilayah tersebut karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan 

organisasi sektor publik yang bertindak sebagai manajerial pemerintah daerah. 

2. Sampel 

Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 

pemilihan sampel non probabilitas yaitu dengan pemilihan sampel bertujuan 

(purposive sampling). Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel 

secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan 

pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah 

penelitian). Berdasarkan metode tersebut maka penentuan sampel akan dipilih 

berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: 

1) Memiliki masa jabatan minimal satu tahun pada OPD Kabupaten 

Magelang. 

2) Menduduki posisi jabatan sebagai Kepala UPT, Sekretaris, Kasubag 

Keuangan, Staf Keuangan, Kepala sie, Kepala bidang, Kepala bagian, 

Kasubag dan Kepala sub bidang.  
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B. Teknik Pengambilan Sampel 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian ini adalah menggunakan data primer. Data primer 

adalah data yang langsung diambil dari sumber asli tanpa adanya perantara 

yang didapat langsung dari responden (Sugiyono, 2012). Data primer ini 

diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yaitu aparatur yang 

menduduki jabatan yang terdiri dari Kepala UPT, Sekretaris, Kasubag 

Keuangan, Staf Keuangan, Kepala Sie, Kepala bidang, Kepala bagian, Kasubag 

dan kepala sub bidang di OPD Kabupaten Magelang. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

angket yang berisi kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada responden yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu pihak – pihak yang ikut serta dalam 

penyusunan anggaran pada setiap dinas/OPD pemerintah Kabupaten Magelang. 

Kemudian kuesioner akan diambil pada waktu dan tanggal yang disepakati 

oleh peneliti dan responden. Kuesioner yang diisi oleh responden, diseleksi 

terlebih dahulu sesuai dengan kriteria dalam penelitian. 
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C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

Tabel 3.1 

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Pengukuran Skala 

Variabel Dependen    

1 Kinerja Manajerial Kinerja manajerial adalah 

kinerja dari individu 

anggota organisasi dalam 

kegiatan manajerial yang 

meliputi perencanaan, 

investigasi, koordinasi, 

evaluasi, pengawasan, 

pemilihan staf, negosiasi, 

dan perwakilan atau 

presentasi (Mahoney et al 

(1963) dalam (Warisno., 

2008).  

Instrumen yang 

digunakan mengadopsi 

hasil yang dikembangkan 

oleh Putra (2013) dan 

terdiri dari 8 pernyataan. 

Indikator yang digunakan 

adalah: 

1. Perencanaan 

2. Investigasi 

3. Pengkoordinasian 

4. Evaluasi 

5. Pengawasan 

6. Pemilihan staff 

7. Negosiasi Perwakilan 

Skala Likert 

1-5. 

Variabel Independen    

1. Partisipasi 

Anggaran 

Partisipasi anggaran adalah 

tahap partisipasi pegawai 

dalam menyusun anggaran 

dan pengaruh anggaran 

tersebut terhadap pusat 

pertanggungjawaban 

(Nurcahyani, 2010).    

Instrumen yang 

digunakan mengadopsi 

hasil yang 

dikembangkan oleh 

Milani (1975) dan terdiri 

dari 6 pernyataan. 

Indikator yang 

digunakan adalah:  

1. keikutsertaan di 

dalam penyusunan 

anggaran 

2. kepuasan di dalam 

penyusunan anggaran 

3. kebutuhan 

memberikan 

pendapat 

4. kerelaan dalam 

memberikan 

pendapatan 

5. besarnya pengaruh 

terhadap penetapan 

anggaran akhir 

 Skala Likert 

1-5. 
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Tabel 3.1 

 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel (lanjutan) 

 Variabel Definisi Indikator 

Variabel 

Skala 

   6. seringnya atasan 

atau  

rekan sejawat 

meminta pendapat 

saat anggaran 

disusun. 

Skala Likert   

1-5. 

 

2. Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Akuntansi 

pertanggungjawaban 

adalah sistem yang 

mengukur berbagai 

hasil yang dicapai 

oleh setiap pusat 

pertanggungjawaban 

menurut informasi 

yang dibutuhkan para 

manajer untuk 

mengoperasikan pusat 

pertanggungjawaban 

mereka (Hansen, 

2013). 

Instrumen yang 

digunakan 

mengadopsi hasil yang 

dikembangkan oleh 

Trisnawati (2006). 

Terdiri dari 24 item 

pernyataan. Indikator 

yang digunakan yaitu: 

1. struktur organisasi 

2. perencanaan atau 

anggaran 

3. sistem akuntansi 

4. pelaporan 

 

Skala Likert  

1-5. 

3. Job Relevant 

Informaation 

Job Relevant 

Information adalah 

informasi yang 

memfasilitasi 

pembuatan keputusan 

yang berhubungan 

dengan tugas (Kren 

dalam Umayah (2015) 

) 

 

 

 

Instrumen yang 

digunakan 

mengadopsi hasil yang 

dikembangkan oleh 

Kren (1992). Terdiri 

dari 10 pertanyaan. 

Indikator yang 

digunakan yaitu: 

1. mendapat 

informasi yang 

jelas 

2. mempunyai 

informasi yang 

memadai. 

3. Memperoleh 

informasi yang 

strategi 

4. Mencari informasi 

yang tepat 

Skala Likert  

 1-5. 
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Tabel 3.1 

  Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel (lanjutan) 

No Variabel Definisi Indikator Variabel Skala 

4. Akuntabilitas 

Publik 

Akuntabilitas Publik 

adalah kewajiban pihak 

pemegang amanah 

(agent) untuk 

memberikan 

pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan 

dan mengungkapkan 

segala aktivitas dan 

kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya 

kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang 

memiliki hak dan 

kewenangan untuk 

meminta 

pertanggungjawaban 

tersebut (Mahsun, 2006).  

Instrumen yang digunakan 

mengadopsi hasil yang 

dikembangkan oleh Putra 

(2013). Terdiri dari 9 

pernyataan. Indikator yang 

digunakan yaitu: 

1. Akuntabilitas kejujuran 

2. Akuntabilitas hukum 

3. Akuntabilitas program 

4. Akuntabilitas proses 

5. Akuntabilitas kebijakan 

 

Skala Likert 

1-5. 

5. Kejelasan Sasaran 

Anggaran 

Kejelasan sasaran 

anggaran merupakan 

sejauh mana tujuan 

anggaran ditetapkan 

secara jelas dan spesifik 

dengan tujuan agar 

anggaran tersebut dapat 

dimengerti oleh orang 

yang bertanggung jawab 

atas pencapaian sasaran 

anggaran tersebut (Kenis 

1979). 

Instrumen yang digunakan 

mengadopsi hasil yang 

dikembangkan oleh Bangun 

(2009) yang berpedoman 

pada peraturan Menteri 

Dalam Negri No.13 Tahun 

2006. Terdiri dari 6 

pernyataan.  Indikator yang 

digunakan yaitu: 

1. Pemberian kewenangan 

dalam menentukan 

jumlah anggaran 

2. Program dan kegiatan  

3. Keterlibatan pegawai 

4. Skala prioritas 

5. Penambahan dan mutasi 

pegawai. 

Skala Likert  

1-5. 
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D. Alat Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah suatu metode-metode pengumpulan, 

penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang 

jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan 

interpretasi. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin, 

umur, jenjang Pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Menurut 

Ghozali (2018), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, minimum, 

maksimum, sum, range, kurtosis dan swekness (kemencengan distribusi). 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2018). Uji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan 

uji validitas dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA). Confirmatory 

Factor Analysis digunakan untuk menguji apakah pengelompokkan indikator 

berdasarkan variabel latennya konsisten berada dalam konstruknya atau tidak.   

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah 

data matriks harus memiliki korelasi yang cukup (sufficient correlation). Uji 

Barlett of Spheriicity merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya 
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korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan Barlett test 

semakin sensitive untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain 

yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat 

tidaknya dilakukan analisis faktor adalah Kaiser Meyer Olkin Measure of 

Sampling Adequancy (KMO MSA). Nilai KMO MSA bervariasi dari 0 sampai 

dengan 1. Nilai cross loading yang dikehendaki harus > 0,50 untuk dapat 

dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2018).  

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji 

reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian dilakukan dengan menghitung 

Cronbach Alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0,70 (Ghozali, 2018). 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel dependen dan beberapa variabel independen (Ghozali, 

2018). Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:  
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Keterangan: 

    KM     = Kinerja Manajerial 

     α     = Konstanta 

  β1 - β5…    = Koefisien Korelasi 

  PA     = Partisipasi Anggaran 

  AP     = Akuntansi Pertanggungjawaban 

  JRI     = Job Relevant Information 

  AP     = Akuntabilitas Publik 

  KSA     = Kejelasan Sasaran Anggaran 

     e     = Eror 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Menurut Ghozali (2018), Koefisien determinasi (  ) mengukur 

seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

independen. Uji    menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen 

yaitu Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban, Job Relevant 

Information, Akuntabilitas Publik, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap 

variabel dependen yaitu Kinerja Manajerial. Nilai koefisien determinasi yaitu 

antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin 

kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 

besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel 

bebas (Ghozali, 2018). 

b. Uji F (Goodnes of fit test) 

Ghozali (2018) Uji statistik F digunakan untuk mengukur ketepatan 

fungsi regresi sampel dalam menaksir suatu nilai aktual (goodness of fit). Uji F 

menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen 

secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau 

tidak. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikan 5% 
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dengan derajat kebebasan pembilang df = k dan derajat kebebasan penyebut 

(df) = n-k-1 di mana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan kriteria: 

1) Jika         >        atau P value < α = 0,05, maka model yang digunakan 

dalam penelitian bagus (fit). 

2) Jika         <        atau P value > α = 0,05, maka model yang digunakan 

dalam penelitian tidak bagus (tidak fit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Uji F 

c. Uji Statistik t (t-test) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk 

mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan 

berdasarkan perbandingan nilai         masing-masing koefisien regresi dengan 

       (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. 

Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 

5% dengan derajat kebebasan df = n-1 (Ghozali, 2018). Dasar kriteria 

penerimaan hipotesis positif: 
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1) Jika thitung> ttabel atau p value < 0,05 maka Ho tidak diterima dan Ha diterima, 

artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2) Jika thitung< ttabel atau p value > α = 0,05 maka Ho diterima dan Ha tidak 

diterima, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap 

variablel dependen. 

 
Gambar 3.2 

Uji t Kriteria Positif 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 

partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, job relevant information, 

akuntabilitas publik, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja 

manajerial pada OPD Kabupaten Magelang. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 81 responden. Temuan hasil penelitian ini partisipasi 

anggaran, dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial. Sedangkan job relevant information, akuntabilitas publik, 

dan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dengan menggunakan metode 

kuesioner oleh karena itu terkadang jawaban yang diberikan oleh 

responden tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya. 

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel, karena variabel yang 

diteliti hanya partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, job 

relevant information, akuntabilitas publik, dan kejelasan sasaran 

anggaran. sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau 

kembali yang mempengaruhi kinerja manajerial.  
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C. Saran 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode 

pengumpulan data berupa wawancara secara langsung sehingga data 

yang dihasilkan lebih akurat dan responden dapat memahami 

pertanyaan yang diajukan. 

2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel 

lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

pemerintah daerah misalnya komitmen organisasi dan gaya 

kepemimpinan.  
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