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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh balanced score card, 

motivasi, dan partisipasi anggaran sebagai variabel independen terhadap kinerja 

manajerial sebagai variabel dependen baik secara parsial maupun simultan pada RSUD 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif. 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan 

waktu penelitian selama kurang lebih satu bulan dan menggunakan skala interval. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh manager RSUD Kecamatan Mandau yang 

meliputi manajer, kepala bagian, kepala sub bagian, kepala ruangan dan sampel diambil 

dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga jumlah sampel sebanyak 36 

responden. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui 

observasi dan penyebaran kuesioner kepada staff. Teknik analisis data menggunakan uji 

kualitas data, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik serta uji hipotesis. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variable balanced score card , motivasi, 

dan partisipasi anggaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial. Secara 

simultan baik variabel balanced score card,, motivasi, dan partisipasi anggaran 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada RSUD Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis. 
 
Kata Kunci: Balanced score card, motivasi, partisipasi anggaran, kinerja manajerial. 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to determine the effect of balanced score cards, motivation, 

and budget participation as independent variables on managerial performance as the 

dependent variable either partially or simultaneously at Mandau District Hospital 

Bengkalis Regency. This type of research is quantitative. This research was conducted at 

Mandau District Hospital Bengkalis Regency with a study period of approximately one 

month and using an interval scale. The population of this study was all managers of 

Mandau District Hospital which included managers, section heads, sub section heads, 

room heads and samples taken using purposive sampling method so that the total sample 

was 36 respondents. The data source of this research is primary data obtained through 

observation and distribution of questionnaires to staff. Data analysis techniques using 

data quality testing, descriptive statistical analysis, classic assumption tests and 

hypothesis testing. The results showed that partially balanced score card variables, 

motivation, and budgetary participation had an influence on managerial performance. 

Simultaneously both the balanced score card, motivation, and budget participation 

variables significantly influence managerial performance at Mandau District Hospital 

Bengkalis Regency. 

 

Keywords: Balanced score card, motivation, budget participation, managerial 

performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini, perkembangan bisnis dan persaingan antar 

perusahaan semakin ketat, hal tersebut akan berdampak pada pelanggan, 

persaingan, dan perubahan. Persaingan dalam dunia bisnis merupakan inti 

keberhasilan maupun penyebab kebangkrutan suatu perusahaan. Langkah-langkah 

strategi yang tepat untuk menuju masa depan sangat dibutuhkan pada era globalisasi 

ini. Untuk bertahan dalam dunia bisnis, rumah sakit yang merupakan termasuk ke 

dalam kategori perusahaan jasa harus memikir ulang strategi mereka. Ini 

disebabkan bahwa rumah sakit pada tahun-tahun belakangan ini mengalami 

persaingan yang semakin besar, pengendalian-pengendalian biaya yang semakin 

ketat dan tuntutan yang lebih besar akan akuntabilitas publik. Rumah sakit diberi 

kewenangan dan otonomi yang luas dalam mengelola sumber daya sehingga 

pelayanan dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan cara yang lebih efektif dan 

lebih efisien. 

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang unik dan kompleks karena 

merupakan institusi yang padat karya, mempunyai sifat-sifat, ciri-ciri serta fungsi-

fungsi yang khusus dalam proses menghasilkan jasa medik dan mempunyai 

berbagai kelompok profesi dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh rumah sakit termasuk dalam kategori jasa. Jasa adalah setiap 

tindakan atau kegiatan yang dapat di tawarkan kepada pihak lain, pada dasarnya 

tidak berwujud dan mengakibatkan kepemilikan apa pun. 
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Di dalam rumah sakit terdapat pergeseran paradigma dari organisasi yang 

bukan bisnis menjadi bisnis. Perubahan lingkungan secara alamiah akan 

mendorong rumah sakit menjadi suatu organisasi yang multi produk sehingga 

membutuhkan penanganan dengan konsep manajemen yang tepat. Rumah sakit 

secara keseluruhan merupakan organisasi yang mempunyai berbagai unit bisnis 

strategi. Dalam membangun strategi yang tepat, untuk mencapai cita-cita sebuah 

organisasi bisnis tersebut agar menghasilkan suatu kinerja yang baik dengan 

kualitas terbaik, tentunya diperoleh dengan melakukan upaya perbaikan secara 

terus-menerus terhadap kemampuan sumber daya manusianya, proses dan 

lingkungan. Rumah sakit dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dalam 

pengorganisasiannya sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Untuk 

mengukur suatu kinerja maka diperlukan suatu pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk dapat menilai kinerja 

yang telah dilakukan rumah sakit serta dapat mengevaluasi dan menilai segala 

aktivitas yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja tradisional yang selama ini 

digunakan hanya berfokus pada segi keuangan saja dengan beranggapan bahwa segi 

keuangan mudah untuk diukur. Pengukuran kinerja yang hanya dilakukan dari sisi 

keuangan saja tidak cukup untuk menilai kinerja rumah sakit secara keseluruhan 

karena hanya mampu mengukur kinerja jangka pendek. Saat ini, kinerja tidak hanya 

diukur dari sisi keuangan saja tetapi juga dari segi non keuangan sehingga terjadi 

keseimbangan diantara keduanya. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja rumah sakit baik dari segi keuangan maupun dari sisi non keuangan adalah 

dengan menggunakan metode Balance Score Card. Dengan adanya penerapan 
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metode Balanced Score Card dalam mengukur kemampuan kinerja merupakan 

suatu hal yang sangat tepat agar dapat memperbaiki kemampuan unsur-unsur 

tersebut secara berkesinambungan terlebih di perusahaan jasa. 

Balanced Score Card merupakan konsep manajemen yang diperkenalkan 

pertama kali oleh Robert Kaplan dan Norton pada tahun 1992. Balanced Score Card 

merupakan sebuah sistem pengaturan (tidak hanya sebuah sistem pengukuran) yang 

bisa membantu suatu organisasi untuk mengklarifikasi visi dan strategi mereka 

hingga membuatnya menjadi sebuah tindakan nyata dan mencapai goals 

perusahaan.  Robert Kaplan dan David Norton telah menggabungkan sistem 

pengukuran finansial (tradisional) dan non-finansial, sehingga suatu perusahaan 

tidak lagi hanya berfokus pada hasil finansial saja tetapi juga masalah manusia. 

Dengan menggunakan metode Balance Score Card, rumah sakit dapat melakukan 

evaluasi dan perbaikan kualitas dengan tidak hanya berpatokan pada sisi keuangan 

saja tetapi juga dari sisi non keuangan. 

Kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan jasa ini juga erat kaitannya 

dengan motivasi kerja para karyawan dan manajernya. Perusahaan jasa juga harus 

menyadari akan pentingnya motivasi kerja dan akan selalu mempertahankan faktor-

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja manajer. Di antara faktor-faktor 

yang mempengaruhi motivasi kinerja manajer dalam melaksanakan tugasnya 

adalah lingkungan pengendalian organisasi, sikap keprofesionalan, dan konflik 

peran rasa puas akan mempengaruhi seseorang untuk lebih giat dan bersemangat 

yang tinggi perusahaan akan dapat mencapai hasil yang diinginkan. 
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Motivasi akan sangat berpengaruh pada baik atau buruknya kinerja sebuah 

perusahaan jasa dalam menghadapi ketatnya persaingan dunia bisnis yang semakin 

lama semakin berkembang. Betapa pentingnya motivasi dalam melakukan suatu 

pekerjaan, maka hendaknya perusahaan memberikan motivasi kepada karyawan 

demi tercapainya tujuan bersama. Pemberian motivasi sangat mutlak dilakukan 

oleh perusahaan agar para karyawan dapat terdorong untuk menghasilkan kerja 

yang maksimal sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan dapat 

dikerjakan dengan lancar. 

Selain motivasi terhadap organisasi, peneliti juga menambahkan partisipasi 

anggaran sebagai variabel pada penelitian ini. Banyak penelitian bidang akuntansi 

manajemen yang menaruh perhatian pada masalah partisipasi anggaran, hal ini 

karena partisipasi anggaran dinilai mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan 

perilaku anggota organisasi. Pengaruh partisipasi anggaran pada kinerja manajerial 

dinilai dapat meningkatkan kinerja anggota organisasi dan berbagai penelitian yang 

menguji hubungan antara partisipasi dan kinerja manajerial hasilnya saling 

bertentangan. 

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan yang dibuat dalam bentuk 

keuangan. Anggaran berisi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan selama periode 

waktu tertentu sebagai acuan kegiatan pemerintah dan menunjukkan tujuan 

kegiatan operasi. Pemahaman terhadap tujuan anggaran dan informasi tentang 

seberapa banyak tujuan anggaran memberi dasar bagi pembuat anggaran dalam 

mengukur efisiensi, mengidentifikasi masalah, dan dalam pengendalian biaya. 

Anggaran juga merupakan alat penentuan bagi pemerintah dalam melakukan 
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pengendalian, koordinasi, komunikasi, pengendalian kinerja, dan motivasi. Dimana 

fungsi anggaran itu antara lain adalah sebagai dasar pengukuran kinerja yang dapat 

mempengaruhi perilaku pihak penyusunan anggaran untuk tujuan anggaran itu 

sendiri (Mardiana, 2011). 

Anggaran membantu manajemen dalam melakukan koordinasi dan 

penerapannya dalam upaya memperoleh tujuan yang tertuang di dalam anggaran. 

Anggaran memberikan gambaran kepada manajemen tentang sumber daya yang 

dibutuhkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan 

dalam anggaran.  

Adanya partisipasi anggaran, akan meningkatkan tanggung jawab serta 

kinerja dari manajer level bawah dan menengah. Manajer dapat menyampaikan ide-

ide kreatif yang dimilikinya kepada manajer atas, yang mana ide tersebut 

mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari adanya keikutsertaan 

para manajer level menengah dan bawah dalam penentuan anggaran, maka akan 

didapatkan keputusan yang lebih realistis sehingga tercipta kesesuaian tujuan 

perusahaan yang lebih besar (Oktavia, 2009).   

Partisipasi yang baik membawa beberapa keuntungan, diantaranya memberi 

pengaruh yang sehat terhadap adanya inisiatif, moralisme, dan antusiasme, 

memberikan hasil yang lebih baik dari sebuah rencana karena adanya kombinasi 

pengetahuan dari beberapa individu, dapat meningkatkan kerja sama antar divisi, 

serta para karyawan dapat lebih mengetahui situasi dimasa yang akan datang yang 

berkaitan dengan sasaran dan pertimbangan lain. 
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Penyusunan anggaran yang baik memerlukan partisipasi dari anggota 

organisasi. Anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu tahun, 

membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya 

tertentu yang diperhitungkan. Partisipasi penganggaran merupakan proses dimana 

individu-individu, baik atasan maupun bawahan, terlibat dan mempunyai pengaruh 

dalam menentukan target anggaran. 

Dalam menyusun anggaran, manajer cenderung membuat anggaran yang 

terlalu ketat atau terlalu longgar. Tujuan anggaran cenderung menjadi tujuan 

manajer ketika menyusun anggaran. Penetapan anggaran yang terlalu ketat 

merupakan tantangan bagi manajer yang agresif dan kreatif, sedangkan anggaran 

yang terlalu longgar merupakan kesempatan bagi manajer yang ingin menimbulkan 

suasana di mana manajer tersebut akan mencapai. anggarannya dan akhirnya akan 

dapat mengurangi risiko yang harus dicapai. (Sujana, 2009). 

Banyak penelitian yang menemukan hasil yang bertentangan mengenai 

hubungan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja manajerial. Dalam 

penelitian Ni Putu Medhayanti dan Ketut Alit Suardana (2015) penelitian-penelitian 

mengenai partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial tidak berpengaruh. 

Pada penelitian kali ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

RSUD Mandau Kabupaten Bengkalis. RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis merupakan rumah sakit umum yang berada di Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis dan merupakan rumah sakit umum kelas B. Dengan 

pelayanan medik dasar seperti dokter umum, adanya pula pelayanan medik 
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spesialisnya seperti dokter gigi, dan beberapa dokter spesialis lainnya, juga ada 

pelayanan ruang rawat inap dengan kapasitas kurang lebih 200 tempat tidur. 

Sertifikat nomor KARS-SERT/396/X/2016 berlaku mulai 14 Oktober 2016 s/d 23 

Agustus 2019. Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa RSUD Kecamatan 

Mandau telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit yang meliputi administrasi 

dan manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan 

keperawatan, rekam medis, pelayanan farmasi. 

Peneliti tertarik untuk mengambil RSUD Kecamatan Mandau ini sebagai 

objek penelitian, dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada 

rumah sakit dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini yang mengenai 

kurang baiknya manajemen di rumah sakit yang berhubungan dengan kinerja 

manajerial di rumah sakit ini. Dapat dilihat dari beberapa kasus yang sudah terjadi 

pada rumah sakit ini seperti salah satu permasalahan yang baru-baru ini terjadi yaitu 

kasus tertukarnya bayi yang di lahirkan di rumah sakit itu, bayi yang diberikan 

sesudah proses persalinan berbeda dengan bayi yang ditunjukkan diruang 

perawatan (RiauLantang.com, Edisi 16 Juli 2017). Kendati permasalahan ini dapat 

diselesaikan secara kekeluargaan, di sini pihak manajer harus kembali berbenah 

agar kasus yang sama tidak terjadi kembali. Selain kasus di atas masalah lain yang 

ada di RSUD Kecamatan Mandau adalah terjadinya transaksi ilegal 3 kantong darah 

yang di lakukan oknum rumah sakit (KompasRiau.com, Edisi 19 Mei 2017). 

Fenomena lainnya mengenai buruknya kinerja manajerial di RSUD ini 

dapat dilihat pada tahun 2017 di mana RSUD Mandau dan RSUD Bengkalis diduga 

melakukan penggelapan uang negara sebesar Rp. 1.705.516.667,70,-. Pada tahun 
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2015 BPK-RI menemukan kelebihan pembayaran intensif pemungutan retribusi 

daerah sebesar Rp.1.705.516.667,70 (Rp.358.299.055,00 + Rp.992.790.107,45 + 

Rp.354.427.505,25) yang seharusnya kelebihan dana tersebut dapat disetor ke kas 

daerah (RadarPekanbaru.com, Edisi 10 April 2017). Di sini tentu saja diketahui 

adanya kesalahan yang dilakukan pihak manajemen rumah sakit tersebut dalam 

mengelola dana atau keuangan yang ada pada RSUD Kecamatan Mandau ini. 

Dengan anggaran yang besar setiap tahunnya hingga milyaran rupiah RSUD 

Mandau seharusnya bisa meningkatkan fasilitas maupun konsentrasi pelayanan 

terhadap pasien. Tapi kenyataannya masalah fasilitas pada rumah sakit ini masih 

dapat dikatakan kurang dan tak berbanding dengan anggaran yang di dapatkan yang 

seharusnya dapat di kelola oleh pihak manajer rumah sakit demi meningkatkan 

kualitas rumah sakit itu sendiri. 

Menurut Bapak Bupati Amril Mukminin dalam kunjungannya ke RSUD 

Kecamatan Mandau ia banyak menerima masukan serta keluh kesah dari pasien 

maupun karyawan rumah sakit tersebut. Mulai dari permasalahan yang kerap sekali 

dikeluhkan pasien yaitu seperti di dalam ruangan rawat inap terdapat lampu, 

pendingin ruangan, peralatan pendukung hingga tenaga medis dan dokter yang 

kurang memadai. Dan juga kekurangan fasilitas juga di sampaikan staf yang berada 

di ruang scan rumah sakit dan ruang poli dan jumlah dokter spesialis yang juga 

masih di rasakan kurang, mengingat setiap hari jumlah pasien sangat banyak yang 

menyebabkan pihak RSUD masih kewalahan dalam mengatasinya (Go Riau, Edisi 

08 Maret 2016). 
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Dan dari beberapa di antaranya kasus yang terdapat di rumah sakit ini dapat 

diambil kesimpulan bahwa terjadinya kesenjangan pada rumah sakit ini, yang di 

mana dalam bentuk pengelolaan manajerialnya dapat dikatakan belum baik karena 

masih banyaknya pengaduan serta keluhan terkait kualitas kinerja petugas maupun 

pelayanan dari rumah sakit, baik itu kualitas sumber daya manusianya, kurangnya 

tenaga medis serta alat atau fasilitas yang masih belum memadai. Dalam hal ini 

pihak manajemen harus mengevaluasi dan meninjau ulang kejadian yang terjadi 

agar tak terjadi lagi ke depannya. Karna timbulnya permasalahan di rumah sakit 

yang diketahui pasien atau masyarakat dapat memperburuk citra rumah sakit itu 

sendiri dan menyebabkan pasien atau masyarakat enggan untuk menggunakan jasa 

dari RSUD Mandau. Maka dari itu pihak manajemen dituntut untuk dapat 

memperbaiki atau mengembalikan simpati dari masyarakat terhadap rumah sakit 

dengan cara memperbaiki kinerja dan kemampuan dibidangnya masing-masing 

serta tingkat pengkoordinasian, pengawasan, dan pengaturan staff agar dapat 

ditingkatkan lagi. 

Dengan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi dengan pihak manajer 

harus memikirkan strategi yang baik untuk keberlangsungan rumah sakit ke 

depannya. Penerapan Balanced Score Card, menganalisis pengaruh motivasi dan 

partisipasi anggaran yang dilakukan peneliti untuk penelitian di rumah sakit semoga 

dapat menjadi solusi bagi rumah sakit agar rumah sakit dapat terkelola lebih baik 

lagi oleh manajernya dan mampu bersaing dengan rumah sakit lainnya dalam 

persaingan global ini. 
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Penelitian ini melakukan studi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis. Populasi dalam penelitian adalah seluruh manajer 

yang bekerja di RSUD Kecamatan Mandau. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 36 orang. Kriteria penentuannya yaitu manajer pada posisi kepala bagian, 

kepala sub bagian, kepala ruangan yang bekerja di RSUD Kecamatan Mandau. 

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode Purposive 

sampling, Sugiyono (2010:122) menjelaskan Purposive sampling yaitu penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek 

penelitian dan memakai variabel yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada 

penelitian sebelumnya peneliti melakukan penelitian pada RSUD Arifin Achmad 

dan RSUD Bangkinang sedangkan dengan penelitian saat ini, peneliti 

menggunakan RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagai objek 

penelitian. Dan juga dengan mengganti variabel dari penelitian sebelumnya yang 

berjudul analisis pengukuran kinerja rumah sakit umum arifin achmad provinsi riau 

dengan pendekatan balanced score card oleh (Ahmadya Adham, 2019) dan 

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja dengan Motivasi, Kepuasan Kerja, 

dan Pengetahuan Tentang Penyusunan Anggaran sebagai Variabel Moderating 

(Studi Empiris Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang oleh (Ratih Purwasih 

Purnama Sari, 2015). 

Peneliti mengganti variabelnya menjadi pengaruh balanced score card, 

motivasi dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel balanced 
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score card yang peneliti ambil dari judul penelitian (Ahmadya Adham, 2019) dan 

variabel motivasi dan partisipasi anggaran yang peneliti ambil dari judul penelitian 

(Ratih Purwasih Purnama Sari, 2015). Peneliti mengambil objek penelitian di 

RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis karena ingin mengetahui apakah 

terdapat pengaruh antara, balanced score card, motivasi dan partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini 

peneliti mengangkat judul : “Pengaruh Balanced Score Card, Motivasi dan 

Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi pada RSUD 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)”. 

1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah Balanced Score Card secara parsial berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial ? 

2. Apakah motivasi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial ? 

3. Apakah partisipasi anggaran secara parsial berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial ? 

4. Apakah Balanced Score Card, motivasi, partisipasi anggaran secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial ? 
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1.3.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Balanced Score Card secara parsial terhadap 

kinerja manajerial. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi secara parsial terhadap kinerja 

manajerial. 

3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran secara parsial terhadap 

kinerja manajerial. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Balanced Score Card, motivasi, partisipasi 

anggaran secara simultan terhadap kinerja manajerial. 

1.4.   Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak, antara lain: 

1. Kontribusi Teoritis 

a. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu akuntansi 

manajemen, sehingga dapat mengetahui seberapa besar pengaruh 

Balanced Score Card, motivasi dan partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya    

Dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak lain untuk 

menambah pengetahuan, atau digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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c. Bagi Universitas 

Dapat menambah bahan literatur dan acuan penelitian pada bidang 

akuntansi manajemen, terutama yang ingin meneliti lebih lanjut tentang 

pengaruh Balanced Score Card, motivasi dan partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial. 

2. Kontribusi Praktisi 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak 

perusahaan, baik pimpinan dan karyawan tentang pentingnya Balanced 

Score Card, motivasi, partisipasi anggaran sebagai salah satu alat strategi 

yang baik untuk pencapaian tujuan perusahaan dan manajemen 

perusahaan yang diterapkan oleh pihak manajemen perusahaan. 

1.5.   Sistematika Penulisan 

Agar diperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam tiap-

tiap bagian penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas masing-masing 

bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan uraian mengenai 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang telaah pustaka yang mendasari 

penelitian ini, seperti: Balanced Score Card, motivasi, partisipasi 

anggaran dan kinerja manajerial yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti serta penelitian terdahulu, dan pada akhir akan 

menguraikan hipotesis dan variabel penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang 

lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, populasi dan sampel, operasional variabel, serta 

metode analisis data. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini membahas tentang analisis hasil penelitian dan 

pembahasan 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan yang berisikan 

kesimpulan penulis atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

Disamping itu disertakan beberapa keterbatasan dari penelitian ini 

serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat dan dapat dipakai 

sebagai bahan perbandingan agar tidak salah dalam pengambilan 

keputusan selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.   Teori Entitas 

Menurut (Suwardjono, 2010:117) teori entitas memandang entitas sebagai 

sesuatu yang terpisah dan berbeda dengan pihak yang menanamkan modal ke dalam 

perusahaan dan unit usaha itulah yang menjadi pusat perhatian dan menyajikan 

informasi yang harus dilayani, bukan pemilik. Unit usaha (entity) itulah yang 

dianggap memiliki kekayaan dan kewajiban perusahaan baik kepada kreditor 

maupun kepada pemilik. 

2.2.   Balanced Score Card 

2.2.1.  Pengertian Balanced Score Card 

Balanced Score Card merupakan salah satu model pengukuran kinerja yang 

dikembangkan oleh Drs. Robert Kaplan (1992), kemudian dikembangkan oleh 

David Norton pada (1996). Balanced Score Card ini merupakan kerangka agar 

organisasi dapat melaksanakan program-program yang memfokuskan pada strategi 

yang disusun oleh organisasi tesebut (Suci,2017:28). 

Balanced Score Card merupakan sistem pengukuran yang efektif yang 

menjadi bagian integral proses manajemen yang dapat memotivasi peningkatan 

dibidang-bidang penting seperti produk, proses produksi, kepuasan konsumen, 

serta pengembangan pasar (Veitzhal dkk,2015:444). 
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Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja 

seseorang. Kartu skor juga digunakan untuk merencanakan skor yang hendak 

diwujudkan oleh personel dimasa depan. Melalui kartu skor, skor yang akan 

diwujudkan personel dimasa depan dibandingkan dengan hasil kinerja yang 

sesungguhnya.  

Hasil perbandingan ini digunakan untuk mengevaluasi atas kinerja yang 

bersangkutan. Karta berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja 

personel diukur secara berimbang dari dua aspek: keuangan dan non keuangan, 

jangka pendek dan jangka panjang, serta antara kinerja yang bersifat intern dan 

yang bersifat ekstern jika kartu skor personel digunakan untuk merencanakan skor 

yang hendak diwujudkan dimasa depan (Veitzhal dkk,2015:451). 

Seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa pengukuran 

kinerja dengan balanced score card tidak hanya memfokuskan pada bidang 

financial, tapi juga manusia yang menjadi titik tolak naik turunnya kinerja dalam 

suatu organisasi. Dengan memanfaatkan balanced score card, akan dapat 

memberikan gambaran bagi organisasi yang memanfaatkan pengukuran kinerja ini 

terhadap tindakan tujuan jangka panjang. 

Jika selama ini penilaian kinerja organisasi dilakukan hanya pada area 

penilaian kinerja keuangan, ternyata hal tersebut tidak dapat memberikan gambaran 

kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itulah, dibutuhkan suatu system 

pengukuran kinerja yang akan dapat memberikan penilaian pada aspek keuangan 

dan non keuangan yang lebih dikenal dengan Balance Score Card. Pertimbangan 
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suatu organisasi dalam memilih balance score card sebagai alat pengukuran kinerja, 

didasarkan pada berbagai kelebihan dan kekurangan yang telah dipelajari 

sebelumnya (Suci,2017:34). 

 BSC memungkinkan organisasi berfokus pada strategi dengan cara 

menerjemahkan strategi organisasi menjadi berbagai macam tujuan dan kinerja 

operasional dalam empat perspektif: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

(infrastruktur). BSC merupakan cara yang efektif untuk mengimplementasikan dan 

mengelola strategi perusahaan (Baldrick dkk,2013:538). 

Secara strategi BSC berfungsi dalam  membangun kesatuan kerja di 

lingkungan perusahaan. Secara lebih detail dapat kita jelaskan dibawah ini. Kinerja 

keuangan sering mengalami kondisi yang fluktuatif dan kondisi fluktuatif tersebut 

terjadi sangat mungkin disebabkan oleh ketiga factor lainnya dalam BSC itu sendiri. 

Kinerja keuangan akan mengalami penurunan jika penjualan mengalami 

penurunan. Penurunan penjualan terjadi karena salah satunya pihak konsumen 

merasa kecewa atau tidak terpuaskan terhadap produk yang dipakainya. Secara 

realita setiap konsumen menginginkan kepuasan, dan kepuasan konsumen hanya 

dapat diperoleh jika produsen mampu melakukan identifikasi pada setiap 

segmentasi produk yang dituju secara akurat. 

 Kepuasan konsumen tersebut dipengaruhi oleh kualitas kinerja internal 

perusahaan dalam mengembangkan produk yang memiliki nilai kompetitif di pasar. 

Research and development (R&D) bertugas dalam melakukan penelitian dan 
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pengembangan produk secara berkelanjutan. Sebuah produk memiliki nilai rendah 

di mata konsumen jika ada sisi  cacat, dan begitu pula sebaliknya. 

 Untuk menciptakan produk yang berkualitas maksimal harus didukung 

untuk pembentukan manajemen kinerja yang baik. Artinya para karyawan harus 

diberikan pelatihan dan pengembangan. Contohnya bagi para karyawan yang 

bekerja pada perusahaan bidang furniture diberikan pelatihan tentang  bagaimana 

mendesain, memilih, menilai, dan lain-lainnya tentang furniture beserta berbagai 

ruang lingkupnya. 

 Pada saat kualitas telah tercapai sesuai keinginan konsumen, maka 

penjualan akan terjadi peningkatan, peningkatan penjualan ini akan mampu 

mendorong peningkatan dalam perolehan laba perusahaan. Artinya kinerja 

keuangan terjadi peningkatan, lebih jauh peningkatan kinerja keuangan akan 

mampu memberikan kepuasan kepada dewan komisaris yaitu peningkatan pada 

perolehan deviden. 

Para stakeholders adalah mereka yang berkepentingan terhadap suatu 

organisai, karena itu para stakeholders memerlukan informasi yang maksimal. 

Dengan perolehan informasi tersebut diharapkan para stakeholders tersebut akan 

memiliki banyak dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Salah satu kelemahan 

dalam pengambilan keputusan karena perolehan informasi yang tidak maksimal. 

Contoh pada saat perusahaan akan menciptakan produk baru, tentu didahului oleh 

tindakan melakukan riset pasar. Kebijakan riset itu dilakukan atas dasar agar 

penciptaan produk tersebut sesuai dengan harapan konsumen. Namun ternyata hasil 
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perolehan riset tidak member dampak pada kena ikan penjualan produk dipasar, 

tentu ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh lemahnya riset pasar yang 

dilakukan, terutama penggunaan metologi riset yang tidak sesuai atau dengan kata 

lain bias yang dihasilkan adalah terlalu besar (Irfan,2013:2014). 

2.2.2. Balanced Score Card sebagai alat ukur kinerja 

Pengukuran kinerja merupakan tahap yang vital dalam akuntansi 

manajemen, sebab di dalamnya disampaikan tujuan yang ingin dicapai oleh atasan 

dan bagi bawahan berfungsi untuk melaporkan prestasinya kepada atasannya. 

Dalam menetapkan kinerja sebagai ukuran oleh perusahaan, mereka harus 

memahami key succes factors dari badan usahanya. Pengukuran kinerja yang 

dilakukan harus dipantau terus menerus untuk  mengetahui keefektifannya agar 

informasi yang didapat relevan dengan keadaan saat itu. Bila informasi yang 

didapat sudah tidak relevan lagi maka pengukuran kinerja tersebut menjadi tidak 

efektif lagi. 

 Pengukuran kinerja merupakan alat perencanaan dan pengendalian 

perusahaan untuk menilai kinerja dalam  periode waktu tertentu. Selain itu dengan 

mengukur kinerja suatu perusahaan maka dapat diperoleh data untuk membantu 

mengkordinasikan proses pengambilan keputusan dalam organisasi dan dapat 

memberikan dasar yang baik bagi manajemen perusahaan untuk menentukan 

bagaimana unit usaha dapat memperbaikinya sehingga tujuan perusahaan secara 

keseluruhan dapat dicapai. Program pengukuran kinerja dengan Balanced Score 

card yang bersifat komprehensif, koheren, simbang dan terukur dapat bermanfaat 
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bagi para pemakainya karena mengidentifikasi umpan balik (feedback) yang 

membantu manajer dalam mengidentifikasi masalah yang timbul, mengevaluasi 

dan membantu dalam pemecahannya sehingga dapat berguna untuk membantu 

operasi perusahaan. Adapun tujuan Balanced Score Card menurut Rangkuti 

(2011:124) antara lain: 

a) Mengadakan pengukuran untuk semua kegiatan yang bersifat kritis. 

b) Menyediakan sistem manajemen strategis yang dapat memantau 

implementasi perencanaan strategis. 

c) Memfasilitasi komunikasi kepada semua stakeholder khususnya kepada 

para karyawan. 

Balanced Score Card menerjemahkan visi dan strategi ke dalam berbagai 

tujuan dan ukuran, yang tersusun ke dalam empat perspektif keuangan, pelanggan, 

proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Empat perspektif 

Balanced Score Card memberi keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan 

jangka panjang, antara hasil yang diinginkan dengan faktor pendorong tercapainya 

hasil tersebut, dan antara ukuran objektif yang keras dengan faktor pendorong 

tercapainya hasil tersebut, dan antara ukuran objektif yang keras dengan ukuran 

subjektif yang lebih lunak. Balanced Score Card sebagai alat pengukuran kinerja 

yang didasari oleh perspektif  pada Key Success Factors. 
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2.2.3. Perspektif Balanced Score Card 

Balanced Score Card memperluas perspektif yang harus di perhatikan 

dalam pengukuran kinerja. Selain perspektif keuangan, paling tidak ada tiga 

perspektif lain yang juga harus mendapatkan perhatian yakni Perspektif Balanced 

Score Card yang di buktikan dengan strategi perusahaan yaitu (1) Perspektif 

finansial (Shareholders-pemegang saham),  (2) Perspektif pelanggan (customer),  

(3) Perspektif proses bisnis internal (Internal  Business Proccess) dan (4) Perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan karyawan, manajamen dan organisasi (Learning 

And Growth) (veithzal dkk,2015:422). 

 Pembahasan ini akan mencoba memberikan gambaran mengenai CSFs yang 

diterapkan pada tiap Perspektif. 

1. Perspektif Keuangan 

Perspektif keuangan tetap digunakan dalam Balanced Score Card, karena 

ukuran keuangan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi 

perusahaan memberikan perbaikan atau tidak bagi peningkatan keuntungan 

perusahaan. 

Perbaikan-perbaikan ini tercermin dalam sasaran-sasaran yang secara 

khusus berhubungan dengan keuntungan yang terukur, pertumbuhan usaha, dan 

nilai pemegang saham. Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan adanya 

tahapan dari siklus kehidupan bisnis, yaitu: growth, sustain, dan harvest (Kaplan 
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dan Norton, 2011). Tiap tahapan memiliki sasaran yang berbeda, sehingga 

penekanan pengukurannya pun berbeda pula.  

1.  Growth (bertumbuh)  

Tahap pertumbuhan menjadi tahap awal dalam siklus kehidupan bisnis. 

Pada tahap ini perusahaan berusaha untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki 

untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya. Selain itu, perusahaan akan 

menanamkan investasi sebanyak-banyaknya, meningkatkan produk baru, 

membangun fasilitas produksi, meningkatkan kemampuan beroperasi, merebut 

pangsa pasar, dan membuat jaringan distribusi. Di dalam tahap ini kemungkinan 

besar perusahaan akan selalu dalam keadaan rugi, karena tahap ini perusahaan 

memfokuskan untuk penanaman investasi yang dinikmati dalam jangka panjang 

nanti.  

2. Sustain (bertahan)  

adalah tahapan kedua di mana perusahaan masih melakukan investasi dan 

reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. Pada tahap ini 

perusahaan masih mempunyai daya tarik yang bagus bagi para investor untuk 

menanamkan modalnya. Dalam tahap ini perusahaan harus mampu 

mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki dan harus memperhatikan 

kualitas produk dan pelayanan yang lebih baik sehingga secara bertahap akan 

mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.  

Tujuan keuangan pada tahap ini biasanya lebih berorientasi pada 

profitabilitas. Tujuan yang berkaitan dengan profitabilitas dapat dinyatakan dengan 
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menggunakan ukuran yang berkaitan dengan laba operasional. Untuk mendapatkan 

profitabilitas yang baik tentunya para manajer harus bekerja keras untuk 

memaksimalkan pendapat yang dihasilkan dari investasi modal, sedangkan untuk 

unit bisnis yang telah memiliki otonomi diminta tidak hanya mengelola arus 

pendapatan, tetapi juga tingkat investasi modal yang telah ditanamkan dalam unit 

bisnis yang bersangkutan. Tolak ukur lain yang kerap digunakan pada tahap 

ini,misalnya ROI, profit margin, dan operating ratio. 

3. Harvest (Menuai)  

Tahap ini merupakan tahap pendewasaan bagi sebuah perusahaan, karena 

pada tahap ini perusahaan tinggal menuai dari investasi yang dilakukan pada tahap-

tahap sebelumnya, yang harus dilakukan pada tahap ini adalah perusahaan tidak 

lagi melakukan investasi, tetapi hanya memelihara supaya perusahaan berjalan 

dengan baik (Veithzal dkk,2015,453).  

2. Perspektif Pelanggan 

Dalam perspektif customer, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana 

perusahaan berusaha untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kemauan 

customer. Kata kunci yang digunakan adalah bagaimana dan kapan (waktu). 

Bagaimana artinya disini lebih didefinisikan kepada proses untuk memahami pasar 

dan kemauan (behaviors) dari si customer itu sendiri dan apakah target dari 

segmentasi perusahaan yang selama ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh mereka? Sedangkan waktu disini lebih berperan kepada bagaimana kepuasan 

daripada customer dapat diketahui atau diukur.  
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Dalam perspektif ini perusahaan melakukan identifikasi pelanggan dan 

segmen pasar yang akan dimasuki. Perusahaan biasanya memilih dua kelompok 

ukuran untuk perspektif pelanggan. Kelompok ukuran pertama merupakan ukuran 

generik yang digunakan oleh hampir semua perusahaan. Kelompok ini meliputi: (1) 

pangsa pasar, (2) akuisisi pelanggan, (3) kepuasan pelanggan, dan (4) profabilitas 

pelanggan. Kelompok ukuran kedua merupakan faktor pendorong kinerja-pembeda 

(differentiator) – hasil pelanggan. 

Semua ukuran ini memberi jawaban atas pertanyaan apa yang harus 

diberikan perusahaan pada pelanggan agar tingkat kepuasan, retensi, akuisisi, dan 

pangsa pasar yang tinggi dapat tercapai. Pengukuran ini akan memberikan sebuah 

gambaran atau lebih tepatnya nilai kepada perusahaan apakah mereka akan tetap 

mempertahankan strategi dan modus operasinya atau harus berganti arah karena 

adanya hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan keadaan pasar dan customer. Oleh 

karena itu, indikator perspektif pelanggan dapat meliputi: kualitas pelayanan, 

kepuasan pelanggan, sistem pemilihan publik, sistem informasi pelanggan, sistem 

keluhan pelanggan, jaminan mutu (Veitzhal dkk,2015:455).  

Perspektif pelanggan adalah suatu indikasi yang cukup menentukan 

organisasi meraih tujuan. Suatu organisasi memiliki suatu produk atau jasa yang 

dapat memberikan keuntungan/nilai lebih bagi konsumen/pelanggan apabila 

manfaat yang diterimanya relatif lebih tinggi daripada pengorbanan yang dilakukan 

untuk mendapatkan produk/jasa tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, organisasi 

harus dapat menciptakan dan memberikan produk/jasa yang bernilai apabila ingin 

mencapai kinerja keuangan yang baik dalam jangka yang cukup panjang. Suatu 
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produk atau jasa dikatakan memiliki nilai bagi konsumennya jika manfaat yang 

diterima konsumen relatif lebih tinggi daripada pengorbanan yang dikeluarkan oleh 

konsumen untuk mendapatkan produk dan jasa itu. 

Produk atau jasa tersebut akan semakin mempunyai nilai apabila 

manfaatnya mendekati atau melebihi dari apa yang diharapkan oleh konsumen. 

Secara singkat, perspektif pelanggan memandang bahwa dalam melakukan 

perhitungan kinerja suatu organisasi dengan melihat seberapa besar angka kepuasan 

pelanggan yang didapatkan dari pelayanan yang diberikan organisasi. Dengan 

mengetahui angka ini, organisasi dapat mengetahui agar tingkat kepuasan 

konsumen karena besar kecilnya tingkat kepuasan konsumen akan menentukan 

apakah konsumen akan beralih/tidak beralih dalam menggunakan produk/jasa yang 

ditawarkan organisasi (Suci,2017:62). 

Dalam perspektif balanced score card, untuk mencapai hal ini dapat 

dilakukan dengan cara seperti berikut: 

a. Mengukur kinerja perspektif pelanggan 

Dalam melakukan hal ini, organisasi selayaknya mengetahui tolak ukur kinerja 

perspektif pelanggan yang terbagi pada dua kelompok yaitu: 

1) Kelompok inti  

Pada kelompok ini, organisasi akan mengidentifikasi: 

a. Pangsa pasar  
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Organisasi akan mengukur seberapa besar perbandingan segmen pasar 

tertentu yang dikuasai oleh organisasi. 

b. Tingkat perolehan pelanggan yang baru 

Organisasi yang bergerak dibidang bisnis atau jasa tentunya 

menginginkan dapat menarik pelanggan-pelanggan baru. 

c. Kemampuan organisasi untuk tetap dapat mempertahankan pelanggan 

yang lama 

Tidak hanya  memiliki strategi untuk mendapatkan pelanggan baru, 

organisasi juga harus dapat mempertahankan pelanggan-pelanggan 

lamanya. 

d. Tingkat kepuasan pelanggan  

Organisasi akan mengukur kepuasan pelanggan atau produk/jasa yang 

telah disediakan oleh organisasi penyedia. Ketidakpuasan pelanggan 

hendaknya menjadi perhatian penting bagi organisasi. Tidak hanya 

akan mencari sumber ketidakpuasan pelanggan yang mungkin dapat 

terjadi karena produk yang cacat atau pelayanan jarang yang kurang 

memuaskan. Konsumen yang tidak puas tentunya akan bereaksi dengan 

cara yang berbeda beda. Ada konsumen yang diam saja atau bahkan ada 

pula konsumen yang komplain atas kualitas produk yang diterimanya 

atau pelayanan jasa yang dirasakannya. Ada beberapa cara pelanggan 

melakukan komplain yaitu: 

1. Privat response 
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Pelanggan yang mengalami kekecewaan atau produk/jasa yang 

digunakan biasanya akan memberikan pengaruh kepada orang lain 

untuk tidak menggunakan produk/jasa serupa. Hal ini tentunya 

akan berpengaruh besar terhadap citra organisasi 

2. Voice response  

Cara ini biasanya ditempuh pelanggan dengan cara menghubungi 

langsung organisasi penyedia barang/jasa untuk kemudian 

dimintakan ganti rugi atas produk/jasa yang dilaporkan. Konsumen 

yang melakukan komplain dengan cara ini biasanya menghubungi 

saluran bebas pulsa yang biasanya disediakan oleh organisasi 

penyedia produk/jasa untuk langsung terhubung dengan customer 

service organisasi yang bersangkutan. Dengan cara demikian, 

tindakan pelanggan akan sangat menguntungkan citra organisasi. 

Hal ini karena organisasi diberikan kesempatan untuk mengetahui 

keluhan pelanggan ataupun kesalahannya tetapi tidak diketahui 

publik secara langsung. 

3. Third party response 

Pelanggan akan melakukan komplain atas pelayanan 

jasa/penerimaan produk dengan mengumumkannya melalui media 

massa (surat pembaca) atau media sosial. Hal ini banyak ditempuh 

oleh konsumen karena merasa bahwa melakukan hal ini sangat 

memuaskan dan sepadan dengan kerugian yang diterima. 
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e. Tingkat profitabilitas pelanggan 

Tingkat profitabilitas pelanggan akan mengukur dan menilai berapa 

besar keuntungan yang telah diperoleh organisasi dari penjualan 

produk/jasa kepada pelanggan. 

2) Kelompok penunjang 

Yang termasuk dalam kelompok penunjang antara lain: 

a. Hubungan dengan pelanggan 

Setiap organisasi, baik bidang bisnis maupun jasa diharapkan mampu 

memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Untuk itu dibutuhkan 

penampilan fisik dan pelayanan terbaik dalam menawarkan produk/jasa 

kepada pelanggan. 

b. Reputasi organisasi 

Reputasi organisasi atas produk yang dikeluarkannya akan turut 

menjadi penentu bagi banyak konsumen dalam menentukan pemilihan 

pemakaian tersebut. 

c. Atribut produk 

Atribut produk yang melekat pada produk yang ditawarkan sebagai 

fungsi, harga, mutu produk, tingkat daya guna, tingkat pengembalian 

produk/jaminan, serta efisiensi produk merupakan beberapa hal yang 

menentukan apakah suatu produk menjadi pilihan konsumen untuk 

dijadikan sebagai produk pilihannya. 
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Pengukuran kepuasan pelanggan menjadi hal yang penting untuk dilakukan 

oleh setiap organisasi. Kepuasan pelanggan menurut teori service quality dari 

Valerie Zaithamal dalam Ririn (2015)  dipengaruhi oleh lima dimensi yaitu:  

1. Tangibel. 

Dimensi ini merupakan berbagai fasilitas yang dapat dilihat dan digunakan 

perusahaan dalam upaya memenuhi kepuasan pelanggan, seperti:  

a) Bangunan gedung/kantor. 

b) Peralatan yang dimiliki perusahaan.  

c) Penampilan karyawan/ petugas perusahaan.  

d) Usaha dalam mempromosikan perusahaan.  

2.Reliability. 

Merupakan kehandalan karyawan/petugas dalam melayani pelanggan sesuai 

yang dijanjikan, seperti: 

a) Kemampuan dalam menepati janji.  

b) Kemampuan dalam memecahkan masalah pelanggan.  

c) Kemampuan dalam memberikan pelayanan pertama yang baik.  

d) Tidak melakukan kesalahan yang berarti.  

3. Responsiveness. 

Dimensi ini dimaksudkan sebagai sikap tanggap, mau mendengarkan, 

merespon pelanggan dalam usaha memuaskan pelanggan, seperti:  

a) Kemampuan perusahaan untuk memberikan informasi secara tepat.  

b) Berusaha memberikan pelayanan dengan segera ketika diperlukan.  
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c) Berusaha memberikan pertolongan kepada pelanggan. 

d) Tidak menunjukkan sikap sok sibuk.  

4. Assurance. 

Rasa aman/kenyamanan dirasakan atau diterima pelanggan, meliputi:  

a) Kredibilitas perusahaan.  

b) Perusahaan menghargai bisnis pelanggan.  

c) Memperlakukan pelanggan secara sopan santun.  

d) Karyawan memiliki pengetahuan di bidangnya.  

5. Emphaty  

a) Karyawan mampu memberikan perhatian yang bersifat pribadi kepada 

pelanggan.  

b)  Perusahaan mengerti kemampuan dan keinginan pelanggan.  

c)  Kenyamanan jam operasional perusahaan bagi pelanggan. 

d) Mempelajari kebutuhan pelanggan sebelum mengambil tindakan apapun.  

3. Perspektif Kinerja Karyawan 

Analisis proses bisnis internal perusahaan dilakukan dengan menggunakan 

analisis value-chain. Disini manajemen mengidentifikasi proses internal bisnis 

yang kritis yang harus diunggulkan perusahaan. Balanced Score Card dalam 

perspektif ini memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis 

mereka berjalan dan apakah produk dan atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi 

pelanggan. Perspektif ini harus didesain dengan hati-hati oleh mereka yang paling 

mengetahui misi perusahaan yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh konsultan 

luar.  
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Kaplan dan Norton (1996) membagi proses bisnis internal ke dalam tiga tahapan, 

yaitu: 

1. Proses inovasi  

Dalam proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan, proses inovasi 

merupakan salah satu kritikal proses, dimana efisiensi dan efektifitas serta 

ketepatan waktu dari proses inovasi ini akan mendorong terjadinya efisiensi biaya 

pada proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan. Dalam proses ini, unit bisnis 

menggali pemahaman tentang kebutuhan dari pelanggan dan menciptakan produk 

dan jasa yang mereka butuhkan. Proses inovasi dalam perusahaan biasanya 

dilakukan oleh bagian marketing sehingga setiap keputusan pengeluaran suatu 

produk ke pasar telah memenuhi syarat-syarat pemasaran dan dapat 

dikomersialkan (didasarkan pada kebutuhan pasar). Aktivitas marketing ini 

merupakan aktivitas penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan, terutama 

untuk jangka panjang. 

2. Proses Operasi  

Proses operasi adalah proses untuk membuat dan menyampaikan produk atau 

jasa. Aktivitas di dalam proses operasi terbagi ke dalam dua bagian: 1) proses 

pembuatan produk, dan 2) proses penyampaian produk kepada pelanggan. 

Pengukuran kinerja yang terkait dalam proses operasi dikelompokkan pada waktu, 

kualitas, dan biaya. 
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3. Proses Pelayanan Purna Jual  

Proses ini merupakan jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan 

produk/jasa tersebut dilakukan. Aktivitas yang terjadi dalam tahapan ini, misalnya 

penanganan garansi dan perbaikan penanganan atas barang rusak dan yang 

dikembalikan serta pemrosesan pembayaran pelanggan. Perusahaan dapat 

mengukur apakah upayanya dalam pelayanan purna jual ini telah memenuhi 

harapan pelanggan, dengan menggunakan tolak ukur yang bersifat kualitas, biaya, 

dan waktu seperti yang dilakukan dalam proses operasi. Untuk siklus waktu, 

perusahaan dapat menggunakan pengukuran waktu dari saat keluhan pelanggan 

diterima hingga keluhan tersebut diselesaikan.  

Proses ini mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahaan 

untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja jangka panjang. Proses pembelajaran 

dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem, dan 

prosedur organisasi. Yang termasuk dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai 

dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan 

organisasi.  

Hasil dari pengukuran ketiga perspektif balanced score card sebelumnya 

biasanya akan menunjukkan kesenjangan yang besar antara kemampuan orang, 

sistem, dan prosedur yang ada saat ini dengan yang dibutuhkan untuk mencapai 

kinerja yang diinginkan. Inilah alasan mengapa perusahaan harus melakukan 

investasi di ketiga faktor tersebut untuk mendorong perusahaan menjadi sebuah 

organisasi pembelajar (learning organization).  
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Dalam perspektif ini, ada faktor-faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu:  

1. Kapabilitas pekerja  

Dalam hal ini manajemen dituntut untuk memperbaiki pemikiran pegawai 

terhadap organisasi, yaitu bagaimana para pegawai menyumbangkan segenap 

kemampuannya untuk organisasi. Untuk itu perencanaan dan upaya implementasi 

reskilling pegawai yang menjamin kecerdasan dan kreativitasnya dapat 

dimobilisasi untuk mencapai tujuan organisasi.  

2. Kapabilitas sistem informasi  

Bagaimanapun juga, meski motivasi dan keahlian pegawai telah 

mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan, masih diperlukan informasi-

informasi yang terbaik. Dengan kemampuan sistem informasi yang memadai, 

kebutuhan seluruh tingkatan manajemen dan pegawai atas in formasi yang akurat 

dan tepat waktu dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. 

3. Motivasi, kekuasaan dan keselarasan  

Perspektif ini penting untuk menjamin adanya proses yang 

berkesinambungan terhadap upaya pemberian motivasi dan inisiatif yang sebesar-

besarnya bagi pegawai. Paradigma manajemen terbaru menjelaskan bahwa proses 

pembelajaran sangat penting bagi pegawai untuk melakukan trial and error 

sehingga turbulensi lingkungan sama-sama dicoba-kenali tidak saja oleh jenjang 

manajemen strategis tetapi juga oleh segenap pegawai di dalam organisasi sesuai 

kompetensinya masing-masing.  
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Upaya tersebut perlu didukung dengan motivasi yang besar dan 

pemberdayaan pegawai berupa delegasi wewenang yang memadai untuk 

mengambil keputusan. Selain itu, upaya tersebut juga harus dibarengi dengan upaya 

penyesuaian yang terus menerus yang sejalan dengan tujuan organisasi.  

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan mengembangkan tujuan dan 

ukuran yang mendorong pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan yang 

ditetapkan dalam perspektif fiansial, pelanggan, dan proses bisnis internal 

mengidentifikasikan apa yang harus dikuasai perusahaan untuk menghasilkan 

kinerja yang istimewa. 

Tujuan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ialah menyediakan 

infrastruktur yang memungkinkan tujuan ambisius dalam perspektif lainnya dapat 

dicapai. Tujuan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan faktor 

pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam tiga perspektif Balanced 

Score Card yang pertama. Balanced Score Card menekankan pentingnya 

menanamkan investasi bagi masa datang, dan bukan dalam bidang investasi 

tradisional saja, seperti peralatan baru, riset, dan pengembangan produk baru. 

Perusahaan juga harus melakukan investasi dalam infrastruktur; para pekerja, 

sistem dan prosedur jika ingin mencapai tujuan pertumbuhan keuangan jangka 

panjang yang ambisius. 
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Tiga kategori utama untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan : 

1. Kapabilitas pekerja 

Dewasa ini, hampir semua pekerjaan rutin telah dilakukan secara otomatis, 

dan perusahaan jasa semakin memberi pelanggannya akses langsung kepada 

pemrosesan transaksi melalui sistem informasi dan komunikasi yang canggih. 

Selain itu, melakukan pekerjaan yang sama terus-menerus, dengan tingkat efisiensi 

dan produktivitas yang sama, tidak lagi cukup untuk mencapai keberhasilan. 

Gagasan untuk meningkatkan proses dan kinerja untuk pelanggan harus 

datang dari pekerja lini depan yang paling dekat dengan proses internal dan 

pelanggan perusahaan. Pergeseran ini memerlukan pelatihan kembali para pekerja 

sehingga kepandaian dan kreativitas dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

Dalam kapabilitas pekerja ini terdapat tiga kelompok pengukuran utama pekerja, 

yaitu : 

a. Kepuasan Pekerja 

Tujuan kepuasan pekerja menyatakan bahwa moral pekerja dan kepuasan 

kerja secara keseluruhan saat ini dipandang sangat penting oleh sebagian besar 

perusahaan. Pekerja yang puas merupakan pra-kondisi bagi meningkatnya 

produktivitas, daya tanggap, mutu, dan layanan pelanggan. 
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b. Retensi Pekerja 

Tujuan retensi pekerja adalah untuk mempertahankan selama mungkin para 

pekerja yang diminati perusahaan. Teori yang menjelaskan ukuran ini adalah 

bahwa perusahaan membuat investasi jangka panjang dalam diri pekerja, 

sehingga setiap kali ada pekerja yang berhenti yang bukan atas keinginan 

perusahaan merupakan suatu kerugian modal intelektual bagi perusahaan. 

c. Produktivitas pekerja 

Sedangkan produktivitas pekerja adalah suatu ukuran hasil dampak 

keseluruhan usaha peningkatan moral dan keahlian pekerja, inovasi, bisnis 

internal, dan kepuasan pelanggan. Tujuannya adalah membandingkan keluaran 

yang dihasilkan oleh para pekerja dengan jumlah pekerja yang dikerahkan 

untuk menghasilkan keluaran tersebut. 

2. Kapabilitas sistem informasi 

Jika ingin agar para pekerja bekerja efektif dalam lingkungan kompetitif dunia 

bisnis dewasa ini, perlu didapat banyak informasi mengenai pelanggan, proses 

internal, dan konsekuensi finansial keputusan perusahaan. Para pekerja garis depan 

perlu mendapat informasi yang akurat dan tepat waktu tentang setiap hubungan 

yang ada antara perusahaan dengan pelanggan. 
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3. Motivasi, Pemberdayaan, dan Keselarasan 

Meskipun pekerja yang terampil dilengkapi dengan akses kepada informasi 

yang luas, tidak akan memberi kontribusi bagi keberhasilan perusahaan jika mereka 

tidak termotivasi bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan, atau jika mereka 

tidak diberikan kebebasan membuat keputusan dan mengambil tindakan. Oleh 

karenanya, faktor enabler yang ketiga bagi tujuan pembelajaran dan pertumbuhan 

terfokus kepada iklim perusahaan yang mendorong timbulnya motivasi dan inisiatif 

pekerja. 

2.2.4. Keunggulan Balanced Score Card 

Hasil evaluasi pengukuran kinerja berdasarkan Balanced Score Card yang 

mencakup keempat perspektifnya baik keuangan maupun non-keuangan ternyata 

mampu menimbulkan rencana strategis yang bisa dirumuskan, ditetapkan dan 

dicapai di masa yang akan datang dalam usaha memperbaiki atau meningkatkan 

kinerja perusahaan.  

Keunggulan Balanced Score Card ini tertuang dalam empat karakteristik 

(Mulyadi, 2011:11-15) yaitu komprehensif, koheren, seimbang dan terukur. 

Keempat karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Komprehensif  

Balanced Score Card memperluas perspektif yang dicakup dalam 

perencanaan strategik, yaitu dari yang sebelumnya hanya terbatas pada 
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perspektif keuangan, meluas ketiga perspektif yang lain seperti pelanggan, 

proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif rencana 

strategik ke perspektif non keuangan tersebut menghasilkan manfaat, yaitu 

menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berkesinambungan 

serta memampukan organisasi untuk memasuki lingkungan bisnis yang 

kompleks. Strategi-strategi yang ditetapkan ke dalam tiap perspektif 

memperluas lingkup bisnis perusahaan dalam mencapai misi dan visi 

perusahaan. Kekomprehensifan atas sasaran strategis ini adalah respon yang 

tepat bagi perusahaan dalam menghadapi lingkungan bisnis yang kompleks. 

2. Koheren  

Balanced score card mewajibkan personel untuk membangun 

hubungan sebab-akibat (causal relationship ) di antara berbagai sasaran 

strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran 

strategik yang ditetapkan dalam perspektif non keuangan harus mempunyai 

hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Kekoherenan antara strategi dan sasarannya di berbagai 

perspektif akan mampu memperbaiki kinerja keuangan yang sangat 

dibutuhkan oleh perusahaan yang berada atau yang akan memasuki iklim 

bisnis yang turbulen. 
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3. Seimbang  

Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem 

perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan 

berkesinambungan. 

4. Terukur  

Keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem 

perencanaan strategik menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik 

yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Balanced Score Card mengukur 

sasaran-sasaran strategik yang sulit untuk diukur  

 

Sedangkan (Rangkuti, 2012: 94) beberapa keunggulan utama sistem Balanced 

Score Card dalam mendukung proses manajemen strategi antara lain: 

1. Memotivasi personel untuk berpikir dan bertindak strategis. Untuk 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, personel perlu menempuh 

langkah-langkah strategis dalam hal pemodalan yang memerlukan langkah 

besar berjangka panjang. Selain itu sistem ini juga menuntut personel untuk 

mencari inisiatif-inisiatif strategis dalam mewujudkan sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan.  

2. Menghasilkan program kerja yang menyeluruh. Sistem Balanced Score 

Card merumuskan sasaran strategis melalui keempat perpektif. Ketiga 

perspektif non keuangan hendaknya dipicu dari aspek keuangan.  

3. Menghasilkan business plan yang terintegrasi. Sistem Balanced Score Card 

dapat menghasilkan dua macam integrasi, yaitu (1) Integrasi antara visi dan 
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misi perusahaan dengan program , dan (2) Integrasi program dengan 

rencana meningkatkan profit bersih. 

4. Dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki Balanced Score Card maka 

dewasa ini semakin banyak perusahaan mulai menerapkan metode ini 

sebagai dasar pengukuran kinerja perusahaannya, otomatis kebutuhan atas 

para ahli yang menguasai metode ini pun turut meningkat. 

Ada beberapa faktor yang memacu perlunya perusahaan untuk 

mengimplementasikan Balanced Score Card. Faktor-faktor tersebut yakni:  

1. Lingkungan bisnis yang dimasuki oleh organisasi sangat kompetitif dan 

turbulen. Lingkungan bisnis ini menuntut kemampuan organisasi untuk (a) 

Membangun keunggulan kompetitif (b) Membangun dan secara 

berkelanjutan mewujudkan masa depan organisasi (c) Menempuh langkah-

langkah strategik dalam membangun masa depan organisasi (d) 

Mengerahkan dan memusatkan kapabilitas dan komitmen seluruh personel 

dalam membangun masa depan organisasi. 

2. manajemen yang digunakan oleh perusahaan tidak pas dengan tuntutan 

lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan. 

2.3 Motivasi 

2.3.1. Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata lain yaitu “movere” yang berarti 

“dorongan atau daya penggerak”. Dalam konteks sekarang ini motivasi 
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adalah “proses-proses psikologis meminta mengarahkan, arahan, dan 

menetapkan tindakan suka rela yang mengarah pada tujuan”. Para manajer 

perlu memenuhi proses psikologis ini jika mereka ingin berhasil memandu 

karyawan dalam mencapai sasaran organisasi. (Umam, 2010:160) motivasi 

adalah sekelompok pendorong yang mempunyai ciri-ciri: berasal dari dalam 

atau pun dari luar individu, dapat menimbulkan perilaku kerja, dan dapat 

menentukan bentuk, tujuan intensitas, dan lamanya perilaku bekerja. 

Motivasi oleh Robin (2003) dalam Haryanto didefinisikan sebagai proses 

yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam 

usaha untuk mencapai satu tujuan. 

Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali 

diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang (Edy Sutrisno, 

2011:109).motivasi mempersoalkan bagaimana mengarahkan daya dan 

potensi bawahan agar bekerja sama secara produktif dan mencapai serta 

mewujudkan tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Dengan demikian 

motivasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam 

memberikan inspirasi, semangat dan dorongan kepada orang lain (Nuraini, 

2013:104).  

Motivasi merupakan sebuah proses psikologis melalui keinginan 

yang belum terpuaskan yang diarahkan ke pencapaian tujuan/insentif, hal 

ini memperlihatkan bahwa motivasi muncul karena adanya kekurangan 

yang dialami individu. Kekurangan itu dapat bersifat fisiologis (kebutuhan 
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dasar manusia), psikologis (kebutuhan akan harga diri) atau sosiologis 

(kebutuhan berinteraksi sosial). Kebutuhan tersebut didorong dan diarahkan 

untuk mengurangi kekurangan akan kebutuhan. Motivasi juga merupakan 

kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai 

tujuan kepuasan dirinya(Nuraini, 2013:104). 

Motivasi terbentuk dari kebutuhan manusia. Manusia berusaha 

untuk memuaskan kebutuhannya dan mereka memahami bahwa memenuhi 

tujuan tersebut harus ada keinginan yang sangat kuat untuk mencapainya.Ini 

mengindikasikan bahwa tujuan harus ditetapkan secara jelas dan pasti. 

Untuk mencapai tujuan diperlukan suatu usaha, agar bisa mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kemampuan untuk mencapainya. 

Apabila usaha tersebut berhasil (tujuan dapat tercapai), maka kebutuhan 

akan menjadi kurang kuat dan motivasi seseorang juga akan berkurang. 

Motivasi juga merupakan hasrat di dalam diri seseorang yang 

menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan untuk mencapai tujuan. 

Pada dasarnya motivasi kerja merupakan suatu keadaan yang 

mencerminkan kondisi kerohanian atau perilaku individu-individu yang 

menimbulkan suasana senang, di mana akan merangsang setiap individu 

untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik serta lebih antusias dalam 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Dari uraian di atas, motivasi kerja merupakan sikap mental kerja 

karyawan sikap mental kerja karyawan untuk bekerja sama lebih giat dan 

konsekuen dengan disiplin sehingga dapat tercapainya hasil kerja secara 
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optimal dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan 

bersama. 

Ada berbagai faktor yang menyebabkan turunnya motivasi kerja 

karyawan, seperti upah yang terlalu rendah, insentif yang kurang terarah, 

lingkungan kerja yang buruk dan sebagainya. Selain itu, menurunnya 

motivasi kerja juga disebabkan oleh ketidakpuasan dari karyawan yang 

bersumber dari hal yang bersifat material atau non material. Berikut 

beberapa cara yang bisa diaplikasikan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

motivasi : 

1. Memberikan gaji yang cukup ( di atas UMR/UMK). 

2. Lebih memperhatikan kebutuhan rohani ( keagamaan). 

3. Menciptakan suasana rileks/santai. 

4. Memberi perhatian lebih terhadap harga diri. 

5. Menempatkan karyawan pada posisi yang tepat. 

6. Memberikan kesempatan untuk maju (aktualisasi). 

7. Memberikan perhatian akan rasa aman menghadapi masa pensiun 

8. Meningkatkan loyalitas karyawan. 

9. Memberikan insentif yang terarah. 

10. Memberikan fasilitas yang menyenangkan. 

2.3.2 Tujuan Motivasi 

Echa siska (2017) Tujuan motivasi antara lain sebagai berikut: 

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 

Kepuasan kerja karyawan merupakan kunci pendorong moral, 
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kedisipinan, dan prestasi kerja karyawan dalam mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan. 

b. Meningkatkan produktivitas karyawan 

Dengan produktivitas yang tinggi, aktivitas yang dilakukan 

akan terselesaikan dengan baik, sehingga akan memberikan 

keuntungan pada perusahaan. 

c. Meningkatkan kedisiplinan karyawan 

Kedisiplinan menjadi kunci keberhasilan perusahaan. Dengan 

disiplin yang baik, berarti karyawan sadar akan tanggung 

jawabnya. 

d. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

Atasan serta rekan kerja yang ramah, memahami, dan 

menghargai akan menciptakan hubungan yang baik. 

e. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi. 

Karyawan ikut berpartisipasi dan mempunyai kesempatan 

untuk mengajukan ide-ide rekomendasi dalam mengambil 

keputusan. 

f. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas- 

tugasnya 

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang akan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan 

atas faktor intern dan ekstern yang berasal dari karyawan. 
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a. Faktor Intern 

1) Keinginan Untuk Dapat Hidup. 

Keinginan untuk dapat hidup merupakan kebutuhan setiap manusia yang 

hidup di muka bumi ini. Untuk mempertahankan hidup ini orang mau 

mengerjakan apa saja, apakah pekerjaan itu baik atau jelek, apakah halal 

atau haram, dan sebagainya. 

2) Keinginan Untuk Dapat Memiliki. 

Keinginan untuk dapat memiliki benda dapat mendorong seseorang 

untuk mau melakukan perkerjaan. Hal ini banyak kita alami dalam 

kehidupan kita sehari-hari, bahwa keinginan yang keras untuk dapat 

memiliki itu dapat mendorong orang untuk mau bekerja. 

3) Keinginan Untuk Memperoleh Penghargaan. 

Seseorang mau bekerja disebabkan adanya keinginan untuk diakui, 

dihormati oleh orang lain. Untuk memperoleh status sosial yang lebih 

tinggi, orang mau mengeluarkan uangnya, untuk memperoleh uang itu 

pun ia harus bekerja keras. Jadi, harga diri, nama baik, kehormatan yang 

ingin dimiliki itu harus diperankan sendiri, mungkin dengan bekerja 

keras memperbaiki nasib, mencari rezeki, sebab status untuk diakui 

sebagai orang yang terhormat tidak mungkin diperoleh bila yang 

bersangkutan termasuk pemalas, tidak mau bekerja, dan sebagainya. 

4) Keinginan Untuk Berkuasa. 

Keinginan untuk berkuasa akan mendorong seseorang untuk bekerja. 

Kadang-kadang keinginan untuk berkuasa ini dipenuhi dengan cara 
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tidak terpuji, namun cara-cara yang dilakukannya itu masih termasuk 

bekerja juga. Apalagi keinginan untuk berkuasa atau menjadi pimpinan 

itu dalam arti positif, yaitu ingin dipilih menjadi ketua atau kepala, tentu 

sebelumnya si pemilih telah melihat dan menyaksikan sendiri bahwa 

orang itu benar-benar mau bekerja, sehingga ia pantas untuk dijadikan 

penguasa dalam unit organisasi atau kerja. 

b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern juga tidak kalah peranannya dalam melemahkan 

motivasi kerja seseorang. Faktor-faktor ekstern itu adalah: 

1) Kondisi Lingkungan Kerja 

Lingkungan pekerjaan adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja 

yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang 

dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Lingkungan kerja ini, 

meliputi tempat bekerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, 

pencahayaan, ketenangan, termasuk juga hubungan kerja antara orang-

orang yang ada di tempat tersebut. 

2) Kompensasi yang Memadai 

Kompensasi merupakan sumber penghasilan utama bagi para karyawan 

untuk menghidupi diri beserta keluarganya. Kompensasi yang memadai 

merupakan alat motivasi yang memadai merupakan alat motivasi yang 

paling ampuh bagi perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja 

dengan baik. 
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3) Supervisi yang Baik. 

 Fungsi supervise dalam suatu pekerjaan adalah memberikan 

pengarahan, membimbing kerja para karyawan agar dapat 

melaksanakan kerja dengan baik tanpa membuat kesalahan. Dengan 

demikian, posisi supervise sangat dekat dengan para karyawan dan 

selalu menghadapi para karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-

hari. 

4) Adanya Jaminan Pekerjaan. 

 Setiap orang akan mau bekerja mati-matian mengorbankan apa yang 

ada pada dirinya untuk perusahaan, kalau yang bersangkutan merasa 

ada jaminan karier yang jelas dalam melakukan pekerjaan. Mereka 

bekerja bukan untuk hari ini saja tetapi mereka berharap akan bekerja 

sampai tua cukup dalam satu perusahaan saja (Edy Sutrisno,2009:116-

119). 

2.3. Partisipasi Anggaran 

2.3.1. Pengertian Anggaran 

Anggaran adalah suatu rencana keuangan periode yang disusun 

berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana 

tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara 

kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu 

tertentu. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan 

pengadilan jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran 

operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan 
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beban yang direncanakan untuk tahun itu. Setiap entitas pencari laba 

ataupun nirlaba bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan 

pengendalian yang diberikan oleh anggaran. Komponen utama dari 

perencanaan adalah anggaran, yaitu rencana keuangan untuk masa depan; 

rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang di perlukan 

untuk mencapainya ( Hansen dan Mowen, 2009:355) dalam (Sari, 2015). 

2.4.2. Fungsi Anggaran 

Anggaran memiliki fungsi yang sama dengan manajemen yang 

meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini 

disebabkan karena anggaran berfungsi sebagai alat manajemen dalam 

melaksanakan perannya. 

Menurut (Nafarin, 2004:20) dalam (Sari, 2015) fungsi anggaran 

antara lain : 

1. Fungsi Perencanaan 

Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut 

pemikiran teliti, karena anggaran memberikan gambaran yang lebih 

jelas atau nyata dalam unit uang.  

2. Fungsi Pelaksanaan 

Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, 

sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai 

tujuan. Apabila salah satu bagian atau departemen tidak melaksanakan 

tugas sesuai dengan yang direncanakan, maka bagian lain juga tidak 

dapat melaksanakan tujuan secara selaras, terarah, dan terkoordinasi 
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sesuai dengan yang direncanakan atau yang telah ditetapkan dalam 

anggaran. 

3. Fungsi Pengawasan 

Anggaran merupakan alat pengendalian/ pengawasan. Pengawasan 

berarti melakukan evaluasi (menilai) atas pelaksanaan pekerjaan, 

dengan cara : 

a. Membandingkan realisasi dengan rencana, dan 

b. Melakukan tindakan perbaikan apabila di pandang perlu atau 

jika ada penyimpangan yang merugikan. 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan artinya 

bahwa anggaran disusun sebelum aktivitas perusahaan. Jika 

aktivitas perusahaan jauh dari yang di anggarkan, maka akan 

dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat mengurangi 

pemborosan yang ada. 

2.4.3. Kelebihan yang didapat dari Anggaran 

Sistem anggaran memberikan beberapa kelebihan untuk suatu 

organisasi (Hansen dan Mowen, 2004:335) dalam (Sari, 2015). 

1. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan 

2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki 

pembuatan keputusan 

3. Menyediakan standar untuk evaluasi kerja 

4. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi. 
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Anggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan. 

Anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan arah umum bagi 

organisasi, mengantisipasi masalah dan mengembangkan kebijakan untuk 

masa depan. 

Anggaran juga membantu komunikasi dan koordinasi. Anggaran 

secara formal mengkomunikasikan rencana organisasi pada tiap karyawan. 

Jadi, semua karyawan dapat menyadari perannya dalam pencapaian tujuan-

tujuan tersebut. Oleh karena anggaran untuk berbagai aktivitas organisasi 

harus bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi, koordinasi 

dianjurkan. Para manajer dapat melihat kebutuhan area lain dan didorong 

untuk menomor dua kan kepentingan pribadinya demi kepentingan 

organisasi. Peranan komunikasi dan koordinasi menjadi semakin penting 

seiring dengan meningkatnya ukuran organisasi. 

2.4.4. Definisi Partisipasi Anggaran 

Partisipasi anggaran berarti memberikan kesempatan kepada para 

bawahan untuk terlibat dalam penyusunan anggaran. Adanya partisipasi 

anggaran, akan meningkatkan tanggung jawab serta kinerja dari level bawah 

dan menengah. Manajer dapat menyampaikan ide-ide kreatif yang 

dimilikinya kepada manajer atas, yang man aide tersebut bertujuan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya keikutsertaan para manajer 

level bawah dan menengah dalam penentuan anggaran, maka akan 

didapatkan keputusan yang lebih realisitis sehingga tercipta kesesuaian 

tujuan perusahaan (Ridhawati dkk,2014). 
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Menurut (Hansen dan Mowen, 2007:335) dalam (Sari, 2015) 

mendefinisikan partisipasi dalam penganggaran adalah keikutsertaan para 

manajer tingkat bawah untuk ikut serta dalam proses pembuatan anggaran. 

Biasanya tujuan umum dikomunikasikan ke manajer yang membantu 

mengembangkan anggaran yang akan memenuhi tujuan-tujuan tersebut. 

Sedangkan menurut (Robbins, 2007: 179) dalam (Sari, 2015), partisipasi 

merupakan suatu konsep di mana bawahan ikut terlibat dalam pengambilan 

keputusan sampai tingkat tertentu bersama atasannya. 

Partisipasi dalam penyusunan anggaran juga merupakan suatu 

pendekatan efektif untuk meningkatkan motivasi manajer. Partisipasi yang 

tinggi cenderung mendorong manajer untuk lebih aktif dalam memahami 

anggaran. Manajer yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran diberi 

kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui 

negosiasi terhadap target anggaran. Hal ini sangat penting karena manajer 

akan merasa lebih produktif sehingga memungkinkan muncul perasaan 

berprestasi yang akan meningkatkan komitmen yang di miliki. 

Berdasarkan dari penjelasan beberapa di atas, maka disimpulkan 

bahwa partisipasi anggaran diperlukan kerja sama antara seluruh tingkatan 

organisasi. Manajer puncak biasanya kurang mengetahui bagian sehari-hari, 

sehingga harus mengandalkan informasi anggaran yang lebih rinci dari 

bawahannya. Dari sisi lain, manajer puncak mempunyai perspektif yang 

lebih luas atau perusahaan secara keseluruhan yang sangat vital dalam 

pembuatan anggaran secara umum. 
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Mardiana (2011) sistem anggaran kinerja pada  dasarnya merupakan 

sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja 

sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan 

sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan 

perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang 

sesuai dengan program tersebut. Kegiatan  tersebut mencakup pula 

penentuan unit kerja yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program, 

serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam 

mencapai tujuan  program yang telah ditetapkan. 

Reno pratama (2013), membedakan proses penganggaran sebagai 

berikut:  

a. Top down approach  

Dimana anggaran disusun oleh manajer tingkat atas dengan sedikit atau 

bahkan sama sekali tidak bekerjasama dengan manajer tingkat bawah. Atau 

dapat dikatakan tidak ada keterlibatan manajer tingkat bawah.  

b. Bottom up approach  

 Anggaran yang disiapkan oleh pihak pelaksana anggaran tersebut yang 

kemudian diteruskan kepada tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan 

persetujuan.  

c. Top down dan bottom up approach  

Penyusunan anggaran dimulai dari pimpinan tertinggi kemudian dijabarkan 

oleh karyawan bawahan, berarti anggaran berdasarkan pedoman dari 

pimpinan kemudian dilanjutkan oleh bawahan. 



53 
 

 

2.4.5. Keunggulan Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran 

(Siegel dan Macaroni, 1989 : 139) dalam (Sari, 2015) menyatakan 

bahwa keuntungan dari partisipasi adalah memacu peningkatan moral dan 

inisiatif bagi mereka untuk mengembangkan ide dan informasi pada seluruh 

tingkat manajemen, meningkatkan ide dan informasi pada seluruh tingkat 

manajemen, menghindari tekanan dan kebingungan dalam melaksanakan 

pekerjaan dan manajer menjadi tangga terhadap masalah-masalah sub unit 

tertentu  serta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketergantungan 

antar departemen. 

Garrison dan Noreen (2000) dalam (Sari, 2015) menyatakan bahwa 

keunggulan partisipasi adalah menghargai pendapat dan pandangan tingkat 

menengah dan bawah sehingga mereka lebih cenderung terdorong untuk 

mencapai anggaran. Selain itu, dalam penganggaran partisipasi terdapat 

sistem kendali yang unik, yaitu kesalahan dan tanggung jawab terdapat pada 

penyusunan anggaran itu sendiri sehingga mereka tidak dapat  berdalih 

bahwa anggarannya tidak masuk akal untuk dicapai. 

Sementara (Govindarajan dan Anthony, 2005: 3) dalam (Sari, 2015) 

menyatakan bahwa partisipasi penganggaran memiliki dua keunggulan 

yaitu: Tujuan anggaran akan dapat lebih mudah diterima apabila anggaran 

tersebut berada di bawah pengawasan manajer dan partisipasi penganggaran 

menghasilkan pertukaran informasi yang efektif antara pembuat anggaran 

dan pelaksana anggaran yang dekat dengan produk dan pasar. 
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2.4.6. Kelemahan Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran 

(Hansen dan Mowen, 2005:90) dalam (Sari, 2015) menyatakan 

bahwa partisipasi penganggaran dapat menyebabkan pembuatan standar 

yang terlalu tinggi sejak tujuan yang dianggarkan menjadi tujuan manajer. 

Menurut (Hansen dan Mowen , 2005:362) dalam (Sari, 2015) ada 3 

masalah yang timbul yang menjadi kelemahan dalam partisipasi anggaran 

yaitu: 

1. Pembuatan standar yang terlalu tinggi atau rendah, sejak yang 

dianggarkan menjadi tujuan manajer. 

2. Slack anggaran, yakni perbedaan antara jumlah sumber daya yang 

sebenarnya diperlakukan untuk menyelesaikan tugas secara efisien 

dengan jumlah yang di ajukan oleh manajer yang bersangkutan 

untuk mengerjakan tugas yang sama. 

3. Pseudoparticipation yakni yang mempunyai arti bahwa perusahaan 

menggunakan partisipasi dalam partisipasi pengangguran padahal 

sebenarnya tidak. Dalam hal ini bawahan terpaksa menyatakan 

persetujuan terhadap keputusan yang akan diterapkan karena 

perusahaan membutuhkan persetujuan mereka. 

2.4.7 Pandangan Islam Tentang Partisipasi Anggaran 

Pandangan Islam yang berkenaan dengan partisipasi anggaran dapat 

kita lihat dalam Kitab Suci Al-Qur’an yaitu pada (Qs. Ali Imran : 159 ) : 

نَ  َرْحَمة   فَبَِما وا   ٱْلقَْلبِ  َغِليظَ  فَظًّا كُنتَ  َولَوْ  لَُهمْ  ِلنتَ  ٱّلَلِ  م ِ َعْنُهمْ  فَٱْعفُ  َحْوِلكَ  ِمنْ  َلَنفَضُّ  

ِلينَ  يُِحبُّ  ٱّلَلَ  إِنَ  ٱّلَلِ  َعلَى فَتََوَكلْ  َعَزْمتَ  فَإِذَا ٱْْلَْمرِ  فِى َوَشاِوْرهُمْ  لَُهمْ  َوٱْستَْغِفرْ  ٱْلُمتََوك ِ  
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Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah 

dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 

membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. 

Ayat di atas menerangkan bahwa perlunya musyawarah dalam 

mengambil suatu keputusan. Dalam penyusunan anggaran, manajer harus 

bermusyawarah dahulu dengan karyawan atau bawahan agar karyawan 

tersebut dapat berpartisipasi dalam penyusunan anggaran atau dalam 

pengambilan keputusan. Partisipasi memungkinkan terjadinya komunikasi 

yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta bekerja sama dalam tim 

untuk mencapai tujuan. 

 

2.5. Kinerja manajerial 

2.5.1. Pengertian Kinerja Manajerial 

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan 

memenuhi tanggung jawab sosialnya, sebagian besar tergantung pada 

manajer. Kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu organisasi baik 

organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang 

dihasilkan selama satu periode waktu. Secara lebih tegas (Amstrong dan 

Baron, 1998:15) dalam (Fahmi, 2013:2) kinerja merupakan hasil pekerjaan 
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yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Umam (2010) 

menjelaskan bahwa kinerja adalah sebagai hasil kerja yang dicapai oleh 

individu sesuai dengan peran atau tugasnya dalam periode tertentu, yang 

dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar tertentu dari organisasi 

tempat individu tersebut bekerja. Jadi, kinerja merupakan hasil dari suatu 

pekerjaan yang dilakukan atau keberhasilan yang dicapai dalam pekerjaan. 

(Riani, 2011) dalam (Laksmi, 2013:63) dalam bukunya mengatakan 

manajemen kinerja adalah proses mengidentifikasi, mendorong, mengukur, 

mengevaluasi, meningkatkan, dan memberi penghargaan atas kinerja 

karyawan. Definisi lain mengenai manajemen kinerja adalah proses yang 

mengkonsolidasi penetapan tujuan, penilaian kinerja, dan pengembangan 

sistem tunggal yang bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja pegawai 

mendukung dan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan (Dessler, 2005) 

dalam (Laksmi, 2013:53).  

(Narsa dan Yuniawati, 2003:24) dalam Hasanah (2013) menyatakan 

kinerja manajerial adalah kinerja para individu dalam kegiatan manajerial. 

Kinerja personel meliputi delapan dimensi yaitu:  

1. Perencanaan, dalam hal ini berarti kemampuan untuk menentukan 

suatu tujuan, kebijakan dan tindakan/ pelaksanaan, penjadwalan kerja, 

penganggaran, merancang prosedur, dan pemrograman. 
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2. Investigasi, yaitu kemampuan mengumpulkan dan menyampaikan 

informasi untuk catatan, laporan, dan rekening, mengukur hasil, 

menentukan persediaan, dan analisis pekerjaan.  

3. Pengkoordinasian, yaitu kemampuan melakukan tukar menukar 

informasi dengan orang lain di bagian organisasi yang lain untuk 

mengkaitkan dan menyesuaikan program, memberitahu bagian lain, 

dan hubungan dengan manajer lain. 

4. Evaluasi, yaitu kemampuan untuk menilai dan mengukur proposal, 

kinerja yang diamati atau dilaporkan, penilaian pegawai, penilaian 

catatan hasil, penilaian laporan keuangan, pemeriksaan produk.  

5. Pengawasan (supervision), yaitu kemampuan untuk mengarahkan, 

memimpin dan mengembangkan bawahan, membimbing, melatih dan 

menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, memberikan tugas 

pekerjaan dan menangani bawahan.  

6. Pengaturan staf (staffing), yaitu kemampuan untuk mempertahankan 

angkatan kerja di bagian anda, merekrut, mewawancarai dan memilih 

pegawai baru, menempatkan, mempromosikan dan mutasi pegawai.  

7. Negosiasi, yaitu kemampuan dalam melakukan pembelian, penjualan 

atau melakukan kontrak untuk barang dan jasa, menghubungi 

pemasok, tawar menawar dengan wakil penjual, tawar-menawar 

secara kelompok.  

8. Perwakilan (representative), yaitu kemampuan dalam menghadiri 

pertemuan-pertemuan dengan perusahaan lain, pertemuan 
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perkumpulan bisnis, pidato untuk acara-acara kemasyarakatan, 

pendekatan kemasyarakatan, mempromosikan tujuan umum 

perusahaan. 

Manajemen kinerja adalah suatu ilmu yang memadukan seni di 

dalamnya untuk menerapkan suatu proses manajemen yang memiliki 

tingkat fleksibilitas yang representatif dan aspiratif guna mewujudkan visi 

dan misi perusahaan dengan cara mempergunakan orang yang ada di 

organisasi tersebut secara maksimal. Suatu organisasi yang profesional 

tidak akan mampu mewujudkan suatu manajemen kinerja yang baik tanpa 

ada dukungan yang kuat dari seluruh komponen manajemen perusahaan 

dan juga tentunya para pemegang saham (Fahmi, 2013:3). 
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2.6.   Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama Judul 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Ahmadya 

Adham 

(2019) 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Ilmu 

Sosial UIN 

Suska Riau 

Analisis 

pengukuran 

kinerja rumah 

sakit arifin 

achmad provinsi 

riau dengan 

pendekatan 

balanced score 

card 

Variabel : 

Balanced score 

card,  Kinerja 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel BSC, 

berpengaruh secara 

positif signifikan 

terhadap kinerja. 

2 Ratih 

Purwasih 

Purnama 

Sari (2015) 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Ilmu 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran 

terhadap Kinerja 

dengan 

Motivasi, 

Kepuasan Kerja, 

Variabel : 

Partisipasi 

Anggaran, 

motivasi, 

Kepuasan 

Kerja, 

Pengetahuan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel Partisipasi 

anggaran dan motivasi 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial dan 

variabel kepuasan kerja 
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Sosial UIN 

Suska Riau 

dan Pengetahuan 

Tentang 

Penyusunan 

Anggaran 

sebagai Variabel 

Moderating 

(Studi Empiris 

Pada Rumah 

Sakit Umum 

Daerah 

Bangkinang. 

Tentang 

Penyusunan 

Anggaran, 

Kinerja 

Manajerial. 

dan pengetahuan 

tentang penyusunan 

anggaran tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial.  

3 Raisyah 

Mursyid 

(2011) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran, 

Komitmen 

Organisasi, 

Teknologi 

Informasi 

Terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

(Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Variabel: 

Partisipasi 

Anggaran, 

Komitmen 

Organisasi, 

Teknologi 

Informasi, 

Kinerja 

Manajerial. 

Berdasarkan data yang 

di kumpulkan, maka 

dapat di simpulkan 

sebagai berikut : 

1.partisipasi anggaran 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

manajerial 

2.teknologi informasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

manajerial 
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Manufaktur Di 

Kabupaten 

Bogor) 

3.komitmen organisasi 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja manajerial 

4 Galuh 

Ferawati 

(2011) 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Jember 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran, 

Komitmen 

Organisasi, dan 

Motivasi 

Terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

(Studi pada PT. 

ASKES 

(Persero) 

Cabang Kediri) 

Variabel: 

Partisipasi 

Anggaran, 

Komitmen 

Organisasi, 

Motivasi, dan 

Kinerja 

Manajerial. 

Hasil penelitian 

mendapatkan bahwa 

seluruh variabel 

independen 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

variabel dependennya. 

 

5 Dista Widia 

Sari, 

Muhammad 

Arfan, 

Syukry 

Abdullah 

Pengaruh 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran,  

Kepuasan Kerja 

,Job Relevant 

Variabel: 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran,  

Kepuasan 

Kerja ,Job 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan 

pembahasan yang 

diperoleh, maka dapat 

disimpulkan bahwa 

partisipasi 
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(2017) Information Dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

Kejaksaan 

Negeri Wilayah 

Aceh 

Relevant 

Information 

Dan Motivasi 

Kerja, Kinerja 

Manajerial 

penyusunan anggaran, 

kepuasan kerja, job 

relevant information 

dan motivasi kerja 

secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. 

6 Sri Lestari 

(2013)  

Pengukuran 

kinerja dengan 

pendekatan  

balanced 

scorecard pada 

rumah sakit pku 

muhammadiyah 

gombong  tahun 

2013 dan 2014 

Variabel: 

Balanced 

scorecard, 

kinerja 

manajerial 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel BSC, 

berpengaruh secara 

positif signifikan 

terhadap kinerja. 

7  Mutiara Sri 

Rezeki 

Situmeang 

(2017) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran, 

Komitmen 

Variabel: 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran, 

Komitmen 

Organisasi,  

Dari hasil pengujian 

maka penyusunan 

anggaran, komitmen 

organisasi dan motivasi 

kerja berpengaruh 
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Organisasi, Dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Manajerial Pada 

Bank Sumut 

Cabang Kisaran 

Motivasi 

Kerja, dan 

Kinerja 

Manajerial 

signifikan terhadap 

kinerja manajerial 

8 Soetrisno 

(2010) 

Pengaruh 

Partisipasi, 

Motivasi Dan 

Pelimpahan 

Wewenang 

Dalam 

Penyusunan 

Anggaran 

Terhadap 

Kinerja 

Manajerial. 

Variabel : 

Partisipasi, 

Motivasi, 

Pelimpahan 

Wewenang, 

Penyusunan 

Anggaran,  

Kinerja 

Manajerial. 

Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa 

partisipasi,motivasi,dan 

pelimpahan wewenang 

secara simultan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

manajerial, namun pada 

variabel motivasi 

pengaruh tersebut tidak 

signifikan. 

9 Ratna 

wahyu 

yanuardini 

(2014) 

Pengaruh 

Motivasi Kerja, 

Kepuasan Kerja, 

Sistem 

Penghargaan 

Variabel: 

Motivasi 

Kerja, 

Kepuasan 

Kerja, Sistem 

Berdasarkan hasil data 

dan pengujian yang 

telah dilakukan, maka 

dapat di ambil 

kesimpulan yaitu: (1) 
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Dan Komitmen 

Organisasi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Bagian 

Operasional 

Pada Bank BRI 

(Persero) 

Penghargaan, 

Komitmen 

Organisasi, 

Kinerja 

Karyawan 

motivasi kerja tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan, (2) 

kepuasan kerja 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan, (3) 

sistem penghargaan 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan, dan 

(4) komitmen 

organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan. 

10 Suhanda 

(2018) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran, 

Motivasi Kerja, 

Dan Komitmen 

Organisasi 

Terhadap 

Kinerja 

Manajerial Pada 

Dinas Skpd 

Variabel: 

Partisipasi 

Anggaran, 

Motivasi 

Kerja, Dan 

Komitmen 

Organisasi, 

Kinerja 

Manajerial 

Berdasarkan data yang 

telah dikumpulkan dan 

uji hipotesis yang telah 

dilakukan di bab 

sebelumnya, maka 

dapat diambil 

kesimpulan sebagai 

berikut :  

1.Partisipasi anggaran 

berpengaruh secara 
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Kabupaten 

Bintan 

parsial terhadap kinerja 

manajerial pada satuan 

kerja perangkat daerah 

kabupaten bintan  

2.Motivasi Kerja tidak 

berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja 

manajerial pada satuan 

kerja perangkat daerah 

kabupaten bintan  

3.Komitmen Organisasi 

tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap 

kinerja manajerial pada 

satuan kerja perangkat 

daerah kabupaten 

bintan  
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2.7.   Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk 

menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel -variabel dalam 

penelitian ini. Maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar II. 1 

Kerangka Konseptual 

 

 

H1 

 

H2 

 

H3 

        H4 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

 Keterangan: 

   = Penelitian secara parsial 

   = Penelitian secara Simultan (bersama) 

Sumber : Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCED SCORE 

CARD (X1) 

MOTIVASI (X2) 

PARTISIPASI 

ANGGARAN (X3) 

KINERJA 

MANAJERIAL 

(Y) 
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2.8.   Pengembangan Hipotesis 

2.8.1. Pengaruh Balanced Score Card terhadap kinerja manajerial 

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan 

memenuhi tanggung jawab sosialnya, sebagian besar tergantung pada 

manajer. 

Penelitian Sri Lestari (2014) dengan judul Pengukuran kinerja 

dengan pendekatan balanced scorecard pada rumah sakit pku 

muhammadiyah gombong  tahun 2013 dan 2014. Hasil dari penelitian ini 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BSC, berpengaruh secara 

positif signifikan terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan penelitian yang 

sudah dilakukan sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali 

apakah Balanced Score Card  berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Maka dari itu hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H1: Penerapan Balanced Score Card berpengaruh terhadap  

kinerja manajerial 

2.8.2. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Manajerial 

Menurut (Umam 2010:161) motivasi adalah proses yang ikut 

menentukan intensitas, arah, dan ketentuan individu dalam mencapai usaha 

dalam mencapai sasaran. Dalam penelitian Ratih Purwasih Purnama Sari 

dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja dengan 

Motivasi, Kepuasan Kerja, dan Pengetahuan Tentang Penyusunan 

Anggaran sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Rumah Sakit 
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Umum Daerah Bangkinang. Hasil dari penelitian ini yaitu motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya peneliti 

pun tertarik untuk menguji kembali apakah motivasi berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial.  

Maka dari itu hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut: 

H2 : Motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

2.8.3. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial 

Menurut Hansen dan Mowen (2007:335) dalam (Sari, 2015) 

mendefinisikan partisipasi dalam penganggaran adalah keikutsertaan para 

manajer tingkat bawah untuk ikut serta dalam proses pembuatan anggaran. 

Biasanya tujuan umum dikomunikasikan ke manajer yang membantu 

mengembangkan anggaran yang akan memenuhi tujuan-tujuan tersebut. 

Dalam penelitian Taufika Ramadhani (2011) dengan judul Pengaruh 

Total Quality Management, Budaya Organisasi, Partisispasi Anggaran 

Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa di 

Wilayah Jakarta dan Tanggerang.. Hasil dari penelitian ini yaitu Partisipasi 

Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya peneliti 

pun tertarik untuk menguji kembali apakah partisipasi anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Maka dari itu hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut: 
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H3 : Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 

2.8.4. Balanced Score Card, Motivasi, dan Partisipasi Anggaran 

Terhadap Kinerja Manajerial 

Penelitian Sri Sulastri (2013) dengan judul Pengukuran kinerja 

dengan pendekatan balanced scorecard pada rumah sakit pku 

muhammadiyah gombong  tahun 2013 dan 2014. Hasil dari penelitian ini 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BSC, berpengaruh secara 

positif signifikan terhadap kinerja manajerial. 

Penelitian Galuh Ferawati (2011) dengan judul Pengaruh Partisipasi 

Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Manajerial (Studi pada PT. ASKES (Persero) Cabang Kediri). Hasil dari 

penelitian ini yaitu ketiga variabel Partisipasi Anggaran, Komitmen 

Organisasi dan Motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk menguji 

kembali apakah Balanced Score Card, motivasi, partisipasi anggaran secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Maka dari itu hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H4: Balanced Score Card, motivasi, partisipasi anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Menurut Chandrarin (2017:2) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan mengacu pada teori 

akuntansi yang positif yang telah dikembangkan oleh Watts & Zimmerman. 

Pendekatan kuantitatif menggunakan susunan atau langkah-langkah yang 

terstruktur dalam proses riset untuk menarik kesimpulan menggunakan hasil 

analisis berdasarkan pada alat statistik parametrik. Penelitian kuantitatif digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

3.2.   Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian dalam penulisan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

3.3.   Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain 

penelitian. Terdapat beberapa metode pengumpulan data, masing-masing dengan 

kelebihan dan kekurangannya. Masalah yang diteliti dengan penggunaan metode 

yang tepat dapat meningkatkan nilai penelitian (Sekaran dan Bougie,  2017:134). 

Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan acuan landasan teoritis, agar 

hasilnya berguna untuk hipotesis atau mengambil suatu keputusan. Metode 
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pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Menurut (Sekaran dan Bougie, 2017:170) kuesioner merupakan daftar pertanyaan 

tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya di mana responden akan mencatat 

jawaban mereka. Teknik ini mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya 

terbuka dan tertutup. 

Pertanyaan yang sifatnya tertutup diukur dengan menggunakan skala interval 

(interval scale) 1 – 5, dimulai dari yang tidak setuju hingga sangat setuju.  

Kuesioner tersebut diberikan atau dibagikan kepada pihak yang 

berkepentingan yang secara langsung berhubungan dengan masalah yang diteliti 

dengan batas waktu yang ditetapkan oleh peneliti. Kelebihan utama dari kuesioner 

yang diberikan secara langsung adalah bahwa peneliti dapat mengumpulkan semua 

respons lengkap dalam periode waktu yang singkat. Keraguan apapun yang 

mungkin dimiliki oleh responden terhadap beberapa pertanyaan dapat diklarifikasi 

secara langsung (Sekaran dan Bougie, 2017:170). 

3.4.   Jenis dan Sumber Data 

3.4.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas :  

a. Data Kuantitatif, adalah jenis data yang berupa angka-angka yang 

berasal dari perhitungan masing-masing atribut pengukuran variabel 

(Chandrarin, 2017:122). Analisis yang dilakukan terhadap data yang 

diperoleh dari kuesioner yang dilakukan dengan manajer rumah sakit 

mengenai penerapan BSC, motivasi, partisipasi anggaran serta kinerja 

manajerial perusahaan. Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian 
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diolah dengan perangkat lunak (software) untuk kemudian dianalisis 

secara kuantitatif. 

b. Data Kualitatif, yaitu jenis data yang berupa penjelasan atau hasil 

jawaban kuesioner, yang diboboti dengan angka-angka sesuai dengan 

skala pengukuran yang digunakan (Chandrarin, 2017:123). 

3.4.2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri 

atas: 

a. Data Primer 

 Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan 

menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung 

pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2011:91). 

b. Data Sekunder 

 Merupakan data yang diperoleh dari berbagai informasi tertulis 

mengenai situasi dan kondisi perusahaan maupun berdasarkan 

dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

3.5.   Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai 

karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Elemen 

tersebut dapat berupa orang, manajer, auditor, perusahaan, atau segala hal yang 

menarik untuk dapat diamati/diteliti (Chandrarin, 2017:125).  
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Populasi dalam penelitian adalah seluruh manajer yang bekerja di rumah sakit 

umum daerah kecamatan mandau manajer level menengah kebawah. Sedangkan 

jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 36. Pada penelitian ini teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode Purposive sampling, Sugiyono 

(2010:122) menjelaskan Purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Kriteria penentuannya adalah manajer level menengah 

kebawah yaitu manajer pada posisi kepala bagian, kepala sub bagian, kepala 

ruangan yang bekerja di RSUD Kecamatan Mandau. 

Tabel  III.1 

Jabatan-jabatan manajer atau kepala bagian dan kepala sub bagian 

No. Nama Instansi Jumlah 

Responden 

1 Kepala Bagian Tata Usaha 1 

2 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 1 

3 Kepala Sub bagian Administrasi dan Kepegawaian 1 

4 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 1 

5 Kepala Bidang Humas dan SDM 1 

6 Kepala Seksi Humas dan Pemasaran 1 

7 Kepala Seksi Pengembangan SDM 1 

8 Kepala Bidang Pelayanan 1 

9 Kepala Seksi Pelayanan Medik 1 

10 Kepala Seksi Penunjang Medik 1 

11 Kepala Bidang Pengadaan Barang & Jasa 1 

12 Kepala Bagian Penyimpan dan Pengurus Barang 1 

13 Kepala Bidang Keperawatan 1 

14 Kepala Seksi Sarana dan Mutu Keperawatan 1 

15 Kepala Seksi Asuhan Keperawatan 1 

16 Bendahara Penerimaan 1 

17 Bendahara BLUD 1 

18 Satuan Pengawas Intern 1 

19 Kepala Staf PPK (Pejabat Penatausahaan 

Keuangan) 

1 

20 IPSRS 1 

21 Komite Pencegahan & Pengendalian Infeksi 1 

22 Kepala Instalasi Rawat Jalan 1 

23 Kepala Instalasi Rawat Inap 1 
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24 Kepala Instalasi Gizi 1 

25 Kepala Instalasi Farmasi 1 

26 Kepala Instalasi Bedah 1 

27 Kepala Instalasi Radiologi 1 

28 Kepala Instalasi Laboratorium 1 

29 Kepala Instalasi Rekam Medis 1 

30 Kepala Instalasi Fisioterapi 1 

31 Kepala Instalasi Loundry 1 

32 Kepala Instalasi Sanitasi 1 

33 Kepru Kebidanan 1 

34 Kepru Keperawatan Anak 1 

35 Kepru IGD 1 

36 Kepru ICU 1 

Jumlah 36 

Sumber : RSUD Kecamatan Mandau 

3.6.   Identivikasi Variabel 

Dalam penelitian ini peneliti memenggunakan 2 variabel yaitu variable 

bebas (independent variable) dan variable terikat (dependent variable), dan 

variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = Kinerja Manajerial 

X1  = Balanced Score Card 

X2 = Motivasi 

X3  = Partisipasi Anggaran 

3.7. Operasional Variabel 

3.7.1. Kinerja Manajerial (Y) 

Kinerja Manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam 

kegiatan-kegiatan manajerial antara lain: perencanaan, investigasi, 

koordinasi, pengaturan staf, negosiasi, evaluasi, investigasi, pengawasan 

dan perwakilan (Narsa dan Yuniawati, 2003) dalam Hasanah (2013). Dalam 

penelitian ini kinerja manajerial adalah variabel dependen di mana kinerja 
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manajerial adalah salah satu faktor yang dapat berguna untuk meningkatkan 

keefesienan dan keefektifan suatu organisasi.  

Pengukuran variabel ini dilakukan dengan 10 item pernyataan yaitu 

dengan menggunakan skala likert dengan teknik penilaian di mana angka 1 

yaitu sangat tidak setuju sampai dengan angka 5 sangat setuju. Indikator 

yang menjadi pernyataan dalam kuesioner ini adalah perencanaan, investasi, 

pengkoordinasian, evaluasi, supervise, pengaturan staff, negosiasi, 

representasi. 

3.7.2. Balanced Score Card (X1) 

BSC dalam penelitian ini merupakan variabel independen atau 

variabel yang menjadi sebab atau berubahnya variabel lain. BSC adalah 

metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja rumah sakit baik dari 

segi keuangan maupun dari sisi non keuangan. BSC merupakan sebuah 

sistem pengaturan yang bisa membantu suatu organisasi untuk 

mengklarifikasi visi dan strategi mereka hingga membuatnya menjadi 

sebuah tindakan nyata dan mencapai goals perusahaan. Pengukuran variabel 

ini dilakukan dengan 10 item pernyataan yaitu dengan menggunakan skala 

likert dengan teknik penilaian dimana angka 1 yaitu sangat tidak setuju 

sampai dengan angka 5 sangat setuju. Indikator yang menjadi pernyataan 

dalam kuesioner ini adalah perspektif bisnis internal perusahaan, 

pertumbuhan dan pembelajaran. 
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3.7.3. Motivasi (X2) 

Motivasi adalah proses yang ikut menentukan intensitas, arah, dan 

ketentuan individu dalam mencapai usaha dalam mencapai sasaran (Umam 

2010:161). Indikator pada variabel motivasi yaitu untuk mengukur motivasi 

meliputi kesungguhan dan keseriusan dalam menyelesaikan pekerjaan; 

tanggung jawab terhadap diri sendiri, atasan, dan sesama anggota; 

kebutuhan akan prestasi dan hasil kerja yang baik; ketabahan, keuletan dan 

kejujuran dalam bekerja; serta kekhawatiran apabila mengalami kegagalan. 

Untuk mengukur variabel motivasi mengadopsi instrumen yang di gunakan 

oleh Adrianto (2008) dalam (Sari, 2015). Masing-masing bagian dari 

instrumen motivasi untuk pengukurannya variabel ini dilakukan dengan 10 

item pernyataan yaitu dengan menggunakan skala likert dengan teknik 

penilaian di mana angka 1 yaitu sangat tidak setuju sampai dengan angka 5 

sangat setuju. 

3.7.4. Partisipasi Anggaran (X3) 

Partisipasi Anggaran adalah keikutsertaan para manajer tingkat 

bawah untuk ikut serta dalam proses pembuatan anggaran. Biasanya, tujuan 

umum dikomunikasikan ke manajer yang membantu mengembangkan 

anggaran yang akan memenuhi tujuan-tujuan tersebut (Hansen dan Mowen, 

2007:33) dalam (Sari, 2015). Pengukuran variabel ini dilakukan dengan 10 

item pernyataan yaitu dengan menggunakan skala likert dengan teknik 

penilaian di mana angka 1 yaitu sangat tidak setuju sampai dengan angka 5 

sangat setuju. 
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3.8.   Metode pengolahan Data 

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji 

asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program IBM 

SPSS 25 for Windows. 

3.8.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013) analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan menggambarkan 

variabel-variabel dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif meliputi 

jumlah, sampel, nilai minimum, nilai maksimum dan nilai rata-rata (mean) 

dari semua variabel. 

3.8.2. Uji Kualitas Data 

Data ini merupakan data primer maka uji kualitas data penelitian ini 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.  

3.8.2.1. Uji Validitas  

Validitas berkaitan dengan permasalahan apakah instrumen 

yang dimaksudkan untuk mengukur sesuatu itu memang dapat 

mengukur secara tepat sesuatu yang akan diukur tersebut Nurgiyantoro, 

Dkk (2012:338). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Pengujian validitas 

dalam penelitian ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan 

cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-
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pertanyaan. Apabila Pearson Correlation yang didapat memiliki nilai di 

bawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid (Ghozali, 2013). 

3.8.2.2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan pada pengertian apakah sebuah 

instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari 

waktu ke waktu (Nurgiyantoro dkk,2012:341). Uji reliabilitas 

merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Dalam pengujian reliabillitas ini, 

peneliti menggunakan metode statistik Cronbach Alpha. Jika nilai 

Cronbach Alpha lebih dari 0.60 maka instrument dikatakan reliable 

(Ghozali,2013). 

3.8.3. Uji Asumsi Klasik 

3.8.3.1. Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2013) uji Multikolonieritas digunakan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi diantara variable bebas 

(independen) pada model regresi. Multikolonieritas menyatakan 

hubungan antar sesama variabel independen. Uji multikolonieritas yang 

dilakukan dalam penelitian ini dengan cara menganalisis matriks 

korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai tolerance dan 

VIF (Variance Inflacation Factor). Nilai cutoff yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance  < 

0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10. Apabila nilai tolerance > 0,1 dan 
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nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolonieritas pada persamaan 

regresi penelitian. 

3.8.3.2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Cara mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas salah satunya adalah melihat Grafik Plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).  

3.8.3.3. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, berarti terdapat 

autocorelation. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autocorelation. Untuk mengetahui ada tidaknya autocorelation dengan 

mendeteksi uji durbin-watson test, jika angka D-W>dl< (k-du) berarti 

tidak terdapat gejala autokorelasi (Ghozali, 2013). 
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3.8.3.4. Uji Normalitas 

Uji Normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dengan distribusi normal.  Normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika 

data (titik) menyebar menjauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal maka tidak menunjukkan pola distribusi normal 

yang mengindikasikan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas (Ghozali, 2013). 

3.8.4. Uji Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis digunakan analisis regresi linier 

berganda yang bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen 

dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui 

besarnya. Persamaan regresi berganda secara sistematis dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 
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Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan :  

Y  : Kinerja Manajerial 

α  : Konstanta 

X1 : Balanced Score Card 

X2  : Motivasi 

X3 : Partisipasi Anggaran 

β1,β2,β3  : Koefisien dan Regresi 

e : Error 

Analisis linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan Uji Parsial (Uji T), Uji Simultan (Uji F), Uji Determinasi (R2)  

pengujian Hipotesis dilakukan dengan: 

3.8.4.1. Uji Parsial (Uji t) 

Ghozali (2013) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan pengujian 2 sisi yaitu membandingkan antara t hitung 

dengan t table, sehingga Ha akan diterima apabila nilai t hitung > t table 

dengan significancelevel 0,05 (α=5%). 

Sebuah hipotesis dapat diterima atau ditolak dilihat dengan 

kriteria sebagai berikut: Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis 

ditolak ( koefisien regresi tidak signifikan). Dengan begitu berarti secara 
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parsial variabel independen  tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

3.8.4.2. Uji Simultan (Uji F) 

Ghozali (2013) Uji F merupakan uji yang digunakan untuk  

mengetahui terjadinya seluruh variabel bebasnya secara bersama-sama 

dengan mempunyai pengaruh yang memiliki makna terhadap variabel 

terikat. Pengujian tersebut dilaksanakan dengan cara membandingkan 

dari nilai Fhitung dengan Ftabel pada derajat kesalahan 5% dalam arti (α = 

0.05). Apabila nilai F hitung ≥ dari nilai F tabel, maka variabel bebasnya 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap 

variabel terikat sehingga bisa diterima. 

3.8.4.3. Uji Determinasi (R2) 

Ghozali (2013) menjelaskan hasil uji koefisien determinasi (R2) 

mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk 

mengetahui besarnya persentase variasi dalam variabel bebas terhadap 

model dapat diterangkan oleh variabel terikat. Koefisien determinasi 

(R²) dinyatakan dalam bentuk persentase. Nilai koefisien determinasi 

berada diantara 0 dan 1. Nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan 
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variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh 

Balanced Score Card, Motivasi, Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial 

pada RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

a. Hasil pengujian hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

Balanced Score Card berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Artinya, 

semakin tinggi penerapan sistem Balanced Score Card maka kinerja 

manajerial akan meningkat demikian pula sebaliknya. 

b. Hasil dari pengujian hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada RSUD Mandau 

Kabupaten Bengkalis. Artinya, semakin  tinggi  persepsi  terhadap  motivasi  

atas  suatu pekerjaan  maka  akan  semakin  tinggi  kinerja  managerial. 

c. Hasil dari pengujian hipotesis ketiga diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada RSUD 

Mandau Kabupaten Bengkalis. Artinya, dapat dikatakan bahwa semakin 

tinggi partisipasi penyusunan anggaran yang dilakukan oleh  Manajerial di 

RSUD Mandau Kabupaten Bengkalis, maka kinerja manajerial RSUD 

Mandau Kabupaten Bengkalis akan semakin baik 
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d. Hasil pengujian hipotesis keempat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis keempat diterima yaitu Balanced Score Card, Motivasi, Partisipasi 

Anggaran berpengaruh  secara simultan (bersama-sama) terhadap kinerja 

manajerial. 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, namun 

demikian diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam praktek dan 

pengembangan berikutnya.  

Beberapa keterbatasan penelitian ini antara lain: 

a. Perlunya memperluas objek penelitian, tidak hanya satu wilayah saja 

sehingga dapat dijadikan acuan bagi kepentingan generalisasi permasalahan. 

Dan juga memperluas objek penelitian yang tidak hanya pada rumah sakit 

tetapi juga pada industri lain seperti industri manufaktur, BUMN maupun 

instansi pemerintahan sehingga permasalahan dapat di generalisasi. 

b. Penelitian terhadap kinerja manajerial ini hanya dilakukan pada RSUD yang 

ada di Kabupaten Bengkalis. Sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasikan 

untuk organisasi atau RSUD yang berada di wilayah lain. 

c. Variabel yang diuji baru sebagian kecil dari sekian banyak variabel yang 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sebaiknya diteliti variabel-variabel 

lain yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial. Sehingga kemungkinan 

masih terdapat variabel lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap 

kinerja manajerial pada RSUD. 
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d. Untuk masa yang akan datang dalam mengisi kuisioner sebaiknya 

responden di dampingi langsung oleh peneliti agar informasi yang 

didapatkan responden lebih tepat. 

5.3 Saran 

a. Penelitian Selanjutnya 

Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka 

disarankan untuk penelitian yang akan datang memperhatikan hal-hal berikut : 

1. Variabel yang diuji baru sebagian kecil dari sekian banyak variabel yang 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sebaiknya diteliti variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Seperti 

kepemimpinan, komitmen organisasi, dan faktor-faktor lainnya. 

2. Perlunya memperluas objek penelitian, tidak hanya satu wilayah saja 

sehingga dapat dijadikan acuan bagi kepentingan generalisasi permasalahan. 

Dan juga memperluas objek penelitian yang tidak hanya pada rumah sakit 

tetapi juga pada industri lain seperti BUMN maupun instansi pemerintahan 

sehingga permasalahan dapat di generalisasi. 

3. Untuk masa yang akan datang dalam mengisi kuisioner sebaiknya 

responden di dampingi langsung oleh peneliti agar informasi yang 

didapatkan responden lebih tepat. 

4. Pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen (kuesioner) 

berdasarkan persepsi responden, hal tersebut dapat menimbulkan masalah 

jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya, maka 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian 
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yang berbeda, seperti melakukan metode wawancara langsung kepada 

responden agar mencerminkan jawaban atas kondisi yang sebenarnya. 

b. RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 

Pihak manajemen hendaknya melakukan perbaikan terhadap sarana dan 

prasarana serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan kepuasan 

karyawan. Balanced Score Card, motivasi, dan partisipasi anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada RSUD Mandau. Sangat 

diharapkan agar Balanced Score Card, motivasi, dan partisipasi anggaran 

yang ada pada RSUD dapat digunakan dengan baik. Untuk itu karyawan-

karyawan yang ada di RSUD perlu dipersiapkan agar lebih dalamnya 

pemahaman tersebut sehingga dapat dicapai kinerja yang baik dan dapat 

menguntungkan perusahaan. 
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LAMPIRAN 1. Kuesioner Penelitian 

Pekanbaru, 13 November 2019 

 

 

Kepada Yth.  

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden  

Di Tempat  

  

Dengan hormat,  

        Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, saya:  

 Nama  : Cindy Carolina 

 NIM  : 11473202405 

 Fak/Jur/Smtr  : Ekonomi dan Ilmu Sosial/Akuntansi/ X 

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Balanced Score Card, Motivasi, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial 

(Studi Pada Rsud Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)”. 

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi 

responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf 

telah mengganggu waktu bekerja Bapak/Ibu/Saudara/i. Data yang diperoleh hanya akan digunakan 

untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai penilaian kinerja di tempat 

Bapak/Ibu/Saudara/i bekerja, sehingga kerahasiaan akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. 

Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan faktor kunci untuk 

mengetahui pengaruh Balanced Score Card, motivasi, partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial sebuah perusahaan dan data ini akan diolah oleh bantuan komputer.  



 

 

• Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan secara hati-hati dan menjawab 

dengan lengkap semua pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu nomor 

yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku.  

• Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan anda, yang penting 

memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat anda. 

       Apabila diantara Bapak/Ibu/Saudara/i ada yang membutuhkan hasil penelitian ini, maka 

Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi saya (telepon dan e-mail tertera). Atas kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam 

penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.  

  

Mengetahui                    Hormat saya,  

 

 

 

 

        Rimet, SE, MM. Ak       Cindy Carolina 

        Dosen Pembimbing                       Peneliti  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN     

Mohon memberi tanda ceklist (√) sesuai dengan jawaban yang anda pilih.  

1. Nama Responden : ..............................................................  (boleh tidak diisi) 

2. Usia   :         Dibawah 30 tahun             30 – 45 tahun  

   Diatas 45 Tahun   

3. Jenis Kelamin :   Laki-laki  Perempuan  

4. Pendidikan Terakhir:   Akademi (D1/D2/D3)  

     S1     S2      S3       

     Lainnya……….(Sebutkan)  

5. Lama Bekerja :  <  3 tahun     3-5 tahun   

     5-10 tahun    10-20 tahun     > 20 tahun  

Keterangan:   

Semua pernyataan dalam variabel dibawah ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 

Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju terhadap masing-masing pernyataan yang diajukan. Mohon 

Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda ceklist (√ ) pada kolom 

nomor yang tersedia dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. VARIABEL BALANCED SCORE CARD (X1) 

Keterangan : 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

Tidak Setuju  

(TS) 

Netral 

(N) 

Setuju 

 (S) 

Sangat Setuju  

(SS) 
 

 

 

No. 

Uraian Pernyataan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 Saya merasa nyaman dengan lingkungan dan 

kondisi kerja saat ini 

     

2 Terjalin hubungan yang baik antar atasan dan 

bawahan maupun antara sesama karyawan. 

     

3 Manajemen rumah sakit menampung ide dan 

inspirasi karyawan. 

     

4 Rumah sakit memberikan program pelatihan dan 

pengembangan karir kepada karyawan. 

     

5 Insentif yang diterima sudah sesuai dengan 

pekerjaan. 

     

6 Pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab 

pada pekerjaan sudah baik. 

     

7 Memperoleh informasi yang lengkap untuk 

mengerjakan tugas. 

     

8 Kelengkapan peralatan di rumah sakit sudah 

memadai. 

     

9 Keahlian manajer disesuaikan dengan keilmuan 

yang dimiliki. 

     

10 Memberikan pelayanan yang baik kepada customer.      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. VARIABEL MOTIVASI (X2) 

Keterangan : 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

Tidak Setuju  

(TS) 

Netral 

(N) 

Setuju 

 (S) 

Sangat Setuju  

(SS) 

 

 

No. 

 

Uraian Pernyataan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 Saya sungguh peduli dengan pekerjaan saya      

2 Pekerjaan saya sangat menyenangkan dan 

menantang 

     

3 Pekerjaan saya memberikan kesempatan untuk 

belajar sesuatu yang berbeda dan baru 

     

4 Saya menikmati jika dapat menyelesaikan dan 

menuntaskan pekerjaan yang sulit 

     

5 Saya mencari cara-cara baru untuk mengatasi 

masalah yang saya hadapi 

     

6 Saya berusaha keras untuk mencapai prestasi      

7 Saya menikmati persaingan dan kemenangan      

8 Saya dapat bekerja dibawah tekanan dan batas waktu      

9 Saya cenderung membangun hubungan yang erat 

dengan para rekan kerja saya 

     

10 Saya menikmati bekerjasama dengan orang lain 

daripada bekerja sendiri 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. VARIABEL PARTISIPASI ANGGARAN (X3) 

Keterangan : 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

Tidak Setuju  

(TS) 

Netral 

(N) 

Setuju 

 (S) 

Sangat Setuju  

(SS) 

 

 

No. 

 

Uraian Pernyataan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 Saya terlibat dalam partisipasi (mengusulkan dan 

atau melaksanakan anggaran. 

     

2 Atasan selalu menanyakan pendapat atau pemikiran 

saya apabila akan menentukan anggaran 

     

3 Menurut saya seberapa banyakkah pengaruh 

pendapat atau usulan saya yang tercermin dalam 

anggaran akhir 

     

4 Menurut saya seberapa pentingkah usulan atau 

pemikiran saya terhadap anggaran yang diusulkan 

     

5 Frekuensi saya dalam menyatakan permintaan, 

pemdapat atau usulan tentang anggaran pada atasan 

tanpa diminta 

     

6 Seberapa sering atasan saya meminta pendapat atau 

usulan saya ketika anggaran sedang diusulkan 

     

7 Saya mempunyai pengaruh dalam penentuan 

jumlah akhir dari anggaran wilayah 

pertanggungjawaban saya 

     

8 Kontribusi saya di wilayah pertanggung jawaban 

saya sangat penting   

     

9 Pengaruh usulan atau pemikiran anda terhadap 

anggaran akhir 

     

10 Saya selalu memprakarsai dalam diskusi 

penyusunan anggaran 

     

 

 

 

 

 



 

 

V. VARIABEL KINERJA MANAJERIAL (Y) 

Keterangan : 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

Tidak Setuju  

(TS) 

Netral 

(N) 

Setuju 

 (S) 

Sangat Setuju  

(SS) 

 

No. Uraian Pernyataan Jawaban 

STS TS N S SS 

1 Saya mempunyai kemampuan untuk membuat 

perencanaan operasi perusahaan. 

     

2 Saya selalu mengumpulkan dan menyampaikan 

informasi berupa catatan atau laporan tepat pada 

waktunya. 

     

3 Saya bersedia bekerjasama dengan bagian atau 

divisi lain untuk saling tukar informasi. 

     

4 Saya selalu melakukan penilaian serta mengukur 

hasil dari kinerja para bawahan maupun para 

karyawan. 

     

5 Saya selalu melakukan pengawasan terhadap 

kinerja karyawan. 

     

6 Saya selalu menyeleksi dan mempromosikan 

karyawan saya untuk meningkatkan kinerja pada 

divisi saya. 

     

7 Saya selalu melakukan negosiasi setiap melakukan 

kegiatan dengan pihak luar. 

     

8 Saya sering terlibat disetiap pertemuan bisnis 

perusahaan. 

     

9 Kinerja keseluruhan dalam divisi saya sangat baik.      

10 Saya melakukan kontak kerja sama dalam rangka 

meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat 

     

 

Terimakasih 

 

 

 

Jika ada kritik dan saran, dapat menghubungi Cindy Carolina no.telp/ wa 

(0823 8485 7771) atau e-mail cindycarolina27@gmail.com. Terima kasih 



 

 

LAMPIRAN 2. Data Karakteristik Responden 

No. 

Resp 

Usia Jenis Kelamin Pend. Terakhir Lama Bekerja 

1 30 – 45 Laki-Laki S2 10 - 20 Tahun 

2 30 – 45 Perempuan S1 5 - 10 Tahun 

3 30 – 45 Perempuan S1 5 - 10 Tahun 

4 30 – 45 Perempuan S1 5 - 10 Tahun 

5 30 – 45 Laki-Laki S2 3 - 5 Tahun 

 

6 

- 30 Laki-Laki Akademi (D1/D2/D3) 3 - 5 Tahun 

7 - 30 Laki-Laki Akademi (D1/D2/D3) < 3 Tahun 

8 - 30 Laki-Laki Akademi (D1/D2/D3) 3 - 5 Tahun 

9 30 – 45 Perempuan S1 > 20 Tahun 

10 30 – 45 Perempuan Akademi (D1/D2/D3) < 3Tahun 

11 - 30 Perempuan Akademi (D1/D2/D3) < 3 Tahun 

12 - 30 Laki-Laki S1 5 - 10 Tahun 

13 30 – 45 Laki-Laki Akademi (D1/D2/D3) 10 - 20 Tahun 

14 - 30 Perempuan Akademi (D1/D2/D3) < 3 Tahun 

15 30 – 45 Perempuan Akademi (D1/D2/D3) 10 - 20 Tahun 

16 30 – 45 Laki-Laki Akademi (D1/D2/D3) 5 - 10 Tahun 

17 - 30 Perempuan S1 < 3 Tahun 

18 45+ Perempuan Akademi (D1/D2/D3) 10 - 20 Tahun 

19 45+ Perempuan S1 10 - 20 Tahun 

20 30 – 45 Perempuan Akademi (D1/D2/D3) 5 - 10 Tahun 

21 30 – 45 Perempuan Akademi (D1/D2/D3) 5 - 10 Tahun 

22 - 30 Perempuan S1 < 3 Tahun 

23 - 30 Perempuan S1 < 3 Tahun 

24 30 – 45 Laki-Laki Akademi (D1/D2/D3) 5 - 10 Tahun 

25 30 – 45 Perempuan S1 10 - 20 Tahun 

26 - 30 Perempuan S1 3 - 5 Tahun 

27 45+ Perempuan Akademi (D1/D2/D3) 10 - 20 Tahun 

28 30 – 45 Perempuan S2 10 – 20 Tahun 

29 45+ Perempuan S1 > 20 Tahun 

30 30 – 45 Perempuan S1 > 20 Tahun 

31 -30 Perempuan S1 < 3 Tahun 

32 30 – 45 Perempuan S1 3 - 5 Tahun 

33 30 – 45 Laki-Laki S2 10- 20 Tahun 

34 -30 Perempuan S1 > 3 Tahun 

35 30 – 45 Perempuan Akademi (D1/D2/D3) 10 - 20 Tahun 

36 30 – 45 Perempuan Akademi (D1/D2/D3) 5 - 10 Tahun 

 



 

 

LAMPIRAN 3. Data Penelitian 

Kinerja Manajerial (Y) 

Resp Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Total 

1 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 46 

2 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 44 

3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 

4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 35 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 

6 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 44 

7 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 45 

8 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 45 

9 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 43 

10 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

12 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 38 

13 4 4 4 5 4 5 3 3 5 4 41 

14 5 4 5 2 5 3 4 3 3 5 39 

15 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 30 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 

17 2 2 3 3 4 4 4 3 3 4 32 

18 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 36 

19 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 37 

20 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 33 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 

22 5 4 4 4 4 3 3 5 3 4 39 

23 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 

24 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 33 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

27 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

28 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4 39 

29 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 33 

30 3 3 4 4 5 3 3 4 4 3 36 

31 3 4 4 4 3 3 3 4 4 1 33 

32 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 

33 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 

34 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 35 

 

 

 

 



 

 

Balanced Score Card (X1) 

Resp X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 XI.8 X1.9 X1.10 Total 

1 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 45 

2 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 44 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 3 1 3 3 2 3 3 3 3 4 28 

5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 37 

6 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 43 

7 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 45 

8 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 31 

9 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 43 

10 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 36 

11 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 34 

12 5 4 3 3 4 2 3 1 4 4 33 

13 5 4 5 5 4 3 5 4 4 3 42 

14 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 35 

15 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

16 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 29 

17 2 2 2 3 3 2 4 3 2 4 27 

18 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 30 

19 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 36 

20 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 33 

21 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 38 

22 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 

23 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 45 

24 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 

25 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 45 

26 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 42 

27 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 42 

28 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 37 

29 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 39 

30 3 4 5 5 1 1 1 5 4 5 34 

31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

32 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 48 

33 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 

34 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Motivasi (X2) 

Resp X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 Total 

1 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 46 

2 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 41 

3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 37 

4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 5 38 

5 5 3 4 4 4 3 4 3 5 3 38 

6 4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 40 

7 5 4 3 5 4 4 4 4 5 5 43 

8 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 41 

9 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 41 

10 5 4 4 3 3 3 5 5 5 5 42 

11 5 4 3 5 3 3 4 5 5 4 41 

12 4 5 3 5 4 4 3 5 5 4 42 

13 4 4 3 3 4 5 3 4 5 3 38 

14 4 4 4 3 5 5 3 3 4 3 38 

15 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 40 

16 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 42 

17 5 4 5 5 3 4 4 3 5 5 43 

18 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 37 

19 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 40 

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

21 5 5 5 3 4 3 4 4 4 5 42 

22 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 

23 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 

24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

25 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 40 

26 3 4 3 5 3 4 4 4 4 5 39 

27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

28 5 5 3 5 3 5 4 4 4 5 43 

29 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 40 

30 5 5 4 4 3 5 5 3 4 5 43 

31 5 4 4 3 4 4 5 3 4 3 39 

32 5 3 4 4 3 4 5 3 4 4 39 

33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

34 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 43 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Partisipasi Anggaran (X3) 

Resp X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 Total 

1 5 3 3 5 4 3 4 4 3 3 37 

2 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 32 

3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 35 

4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 36 

5 3 3 3 4 2 2 3 4 4 4 32 

6 3 4 4 5 3 3 2 4 3 4 35 

7 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 35 

8 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 48 

9 3 4 3 5 4 4 4 3 3 3 36 

10 3 3 3 5 4 2 4 4 4 4 36 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

12 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 34 

13 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 38 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

15 5 4 4 3 4 5 4 2 4 2 37 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

17 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 36 

18 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 44 

19 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 

20 4 3 3 5 3 4 3 3 3 4 35 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

22 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 32 

23 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 

24 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 33 

25 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 39 

26 5 3 3 5 3 3 3 4 3 3 35 

27 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 

28 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 41 

29 4 3 3 3 4 4 3 5 3 3 35 

30 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 35 

31 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 35 

32 4 4 3 4 3 3 3 5 4 4 37 

33 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 36 

34 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas Kinerja Manajerial (Y) 

 
 

Reliabilitas Kinerja Manajerial (Y) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Validitas Balanced Score Card (X1) 

  

Reliabilitas Balanced Score Card (X1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Validitas Motivasi (X2) 

  
 

Realibilitas Motivasi (X2) 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Validitas Partisipasi Anggaran (X3) 

 

 

Realibilitas Partisipasi Anggaran (X3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 5. Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kinerja Manejerial 34 29 46 38.32 4.395 

Balanced Score Card 34 27 48 37.62 5.592 

Motivasi 34 29 46 38.71 4.550 

Partisipasi Anggaran 34 29 50 37.09 5.518 

Valid N (listwise) 34     

 

LAMPIRAN 6. Hasil Uji Asumsi Klasik 

 
 

 

 

1. Uji Normalitas 

 
 

 

 



 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 34 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 3.30206340 

Most Extreme Differences 

Absolute .093 

Positive .093 

Negative -.085 

Kolmogorov-Smirnov Z .093 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

 
 

3. Uji Multikolinearitas 

                                               Coefficientsa 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Balanced Score Card .935 1.069 

Motivasi .862 1.161 

Partisipasi Anggaran .816 1.226 

a. Dependent Variable: Kinerja Manejerial 

 

 

 



 

 

4. Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .660a .436 .379 3.463 1.387 

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran, Balanced Score Card, Motivasi 

b. Dependent Variable: Kinerja Manejerial 

 

LAMPIRAN 7. Uji Hipotesis 

 

• Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

                                                                       Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .604 5.421  

Balanced Score Card .519 .111 .660 

Motivasi .198 .092 .216 

Partisipasi Anggaran .167 .081 .204 

a. Dependent Variable: Kinerja Manejerial 

 

• Uji T 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .604 5.421  .111 .912   

Balanced Score Card .519 .111 .660 4.656 .000 .935 1.069 

Motivasi .198 .092 .216 2.160 .038 .901 1.110 

Partisipasi Anggaran .167 .081 .204 2.053 .048 .912 1.097 

a. Dependent Variable: Kinerja Manejerial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 501.680 3 167.227 26.190 .000b 

Residual 204.320 32 6.385   

Total 706.000 35    

a. Dependent Variable: Kinerja Manejerial 

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran, Balanced Score Card, Motivasi 

 

• Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .843a .711 .683 2.527 1.248 

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran, Balanced Score Card, Motivasi 

b. Dependent Variable: Kinerja Manejerial 

 









 

 

BIOGRAFI PENULIS 

Penulis bernama Cindy Carolina, dengan nama 

panggilan Cindy, lahir pada tanggal 21 Juli 1996, di 

Kota Duri Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, 

merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis 

merupakan anak dari ayahanda Boy Taufik dan ibunda 

Asmawaty. Pada tahun 2001 penulis memulai 

pendidikan pada TK Pertiwi, dilanjutkan pada tahun 

2002 penulis memulai pendidikan dasar di SDN 009 

Duri Barat, Riau dan LULUS pada tahun 2008. Setelah 

tamat Sekolah Dasar penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah 

Pertama di SMP Negeri 03 Duri Pada Tahun 2008 dan LULUS pada tahun 2011, 

kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 

02 Mandau pada tahun 2011 dan LULUS pada tahun 2014. Pada tahun 2014 

penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  

Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Mengambil Jurusan Akuntansi 

S1 dengan Konsentrasi Akuntansi Manajemen. Pada tahun 2017 penulis 

melaksanakan Praktek kerja lapangan di Kantor Camat Mandau selama  2 bulan 

dan pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata kurang lebih 

2 bulan di Desa Mundam, Kabupaten Medang Kampai, Dumai. Selama 2 minggu 

lebih penulis melaksanakan penelitian di RSUD Kecamatan Mandau dengan judul 

“Pengaruh Balanced Score Card, Motivasi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap 

Kinerja Manajerial (Studi Pada RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis)” dibawah bimbingan pak Ferizal Rachmad, SE., MM dan ibuk Rimet, 

SE. M. Ak. Alhamdulillah pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, 

berdasarkan hasil ujian Oral Comprehensive Jurusan Akuntansi S1 Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

penulis dinyatakan “LULUS” dan Menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E). 


