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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil sampel di Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Riau. Kuesioner dibagikan kepada 38 orang yang terlibat dalam proses

pengguna anggaran.Adapun karakteristik responden dari 38 kuesioner adalah

seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

TabelV.1:Demografi Responden

Keterangan Frekuensi
38

Persentase
100%

Jabatan :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
c. SubBag Bina Program
d. Subbag Umum dan

Kepegawaiam
e. Subbag Keuangan dan

Perlengkapan
f. Bidang Budidaya,

perikanan Tangkap,
Pengolahan Dan
Pemasaran, Kelautan
Dan Pengawasan

g. Kasi
h. Kepala UPT
i. Subbag Tata Usaha

1
1
1
1

1

4

12
6
11

2,6 %
2,6 %
2,6 %
2,6 %

2,6 %

10,5 %

31,5 %
15,7 %
28,9 %

Jenis Kelamin
a. Pria
b. Wanita

21
17

55,3 %
44,7 %

Pendidikan
a. SMA/Sederajat
b. S1
c. S2

1
25
12

2,6 %
65,8 %
31,6 %

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau

Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa persentase data

demografi responden berdasarkan jabatan dalam penelitian ini adalah 1 kepala

dinas atau 2,6%, 1 sekretaris atau 2,6% , 1 subbag bina program 2,6%, 1 Subbag
67
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Umum dan Kepegawaian atau 2,6% , 1 Subbabg Keuangan dan Perlengkapan atau

2,6%, 4 Bidang Budidaya, perikanan Tangkap, Pengolahan Dan Pemasaran,

Kelautan Dan Pengawasan atau 10,5 %, 12 Kasi atau 3 1,5%, 6 Kepala UPT atau

15,7%, 11 Subbag Tata Usaha atau 28,9%.Demografi responden berdasarkan jenis

kelamin di dominasi oleh pria yaitu sebanyak 21 responden atau 55,3% dan

wanita sebesar 17 responden atau 44,7%.Tingkat pendidikan responden dalam

penelitian ini adalah 1 responden atau 2,6% mempunyai pendidikan terakhir

SMA/sederajat, 25 responden atau 65,8% mempunyai pendidikan terakhir S1,  12

responden atau 31,6% mempunyai pendidikan terakhir S2.

A. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrument

dalam kuesioner harus diuji kualitas datanya atau syarat yang penting yang

berlaku dalam kuesioner seperti: keharusan suatu kuesioner untuk  valid dan

reliabel. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut

valid atau reliabel yang akan diukur, sehingga penelitian ini bisa mendukung

hipotesis.

Dalam pengujian yang peneliti lakukan untuk mengetahui kualitas

data, layak atau tidaknya suatu data untuk diangkat, maka peneliti

menganalisis data dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item

dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-

item pernyataan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan

item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa

yang ingin diungkapkan. Dan pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson)

dan dilakukan dengan one shot method, yaitu metode yang dilakukan sekali
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pengukuran untuk menguji validitas dari instrumen penelitian (Ghozali,

2002:25).  Kuesioner dapat dikatakan valid jika nilai pearson Korelation lebih

besar dari nilai r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi

dan jumlah data (n) = 33, maka r tabelnya adalah 0,334.

Sedangkan penulis melakukan pengukuran reliabilitas dengan

menggunakan teknik Cronbach’s Alpha guna menguji kelayakan terhadap

konsistensi seluruh skala yang digunakan.Uji reliabilitas dilakukan dengan

metode Cronbach Alpha menggunakan SPSS. Suatu kontruks atau variabel

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha >0,60 (Nunnally,

1967 dalam Ghozali, (2006:30). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini

menggunakan metode one shot atau diukur sekali saja.

TabelV.2 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Partisipasi Anggaran

Item Variabel
Validitas Reliabilitas

pearson
Kesimpulan

Conbach
Kesimpulan

Correlation Alpha
Partisipasi Anggaran 0,826 Reliabel

P1 0,692 Valid
P2 0,562 Valid
P3 0,825 Valid
P4 0,796 Valid
P5 0,776 Valid
P6 0,733 Valid

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel V.2 dapat dijelaskan bahwa partisipasi anggaran diukur

dengan 6 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukan bahwa item

1,2,3,4,5,6 memiliki nilai lebih besar dari 0,320 sehingga valid. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel partisipasi anggaran valid.

Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,826 yang
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berarti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas

0,60 (Ghozali, 2006:30).

TabelV.3: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Akuntansi

Pertanggungjawaban

Item Variabel

Validitas Reliabilitas

pearson Kesimpulan
Conbac

h Kesimpula
n

Correlation Alpha
Akuntansi

Pertanggungjawaban 0,779 Reliabel
AP1 0,714 Valid
AP2 0,636 Valid
AP3 0,767 Valid
AP4 0,651 Valid
AP5 0,727 Valid
AP6 0,646 Valid

Sumber : Data Olahan 2014

Dari Tabel V.3dapat dijelaskan bahwa akuntansi pertanggungjawaban

diukur dengan 6 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukan bahwa item

1,2,3,4,5,6 memiliki nilai lebih besar dari 0,320 sehingga valid. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel partisipasi anggaran valid.

Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,779 yang

bearti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas

0,60 (Ghozali, 2006:30).
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TabelV.4: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Motivasi

Item Variabel
Validitas Reliabilitas

pearson Kesimpula
n

Conbach
Kesimpulan

Correlation Alpha
Akuntansi

Pertanggungjawaban 0,788 Reliabel
M1 0,713 Valid
M2 0,593 Valid
M3 0,765 Valid
M4 0,714 Valid
M5 0,659 Valid
M6 0,797 Valid

Sumber : Data Olahan 2014

Dari Tabel V.4 dapat dijelaskan bahwa akuntansi pertanggungjawaban

diukur dengan 6 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukan bahwa item

1,2,3,4,5,6 memiliki nilai lebih besar dari 0,320 sehingga valid. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel partisipasi anggaran valid.

Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,788 yang

bearti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas

0,60 (Ghozali, 2006:30).
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TabelV.5 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kinerja Manajerial

Item Variabel
Validitas Reliabilitas

pearson
Kesimpulan

Conbach
Kesimpulan

Correlation Alpha
Kinerja Manajerial 0,846 Reliabel

KM1 0,810 Valid
KM2 0,763 Valid
KM3 0,760 Valid
KM4 0,818 Valid
KM5 0,708 Valid
KM6 0,600 Valid
KM7 0,576 Valid

Sumber : Data Olahan 2014

Dari Tabel V.5 dapat dijelaskan bahwa kinerja manajerial diukur

dengan 7 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukan bahwa item

1,2,3,4,5 memiliki nilai lebih besar dari 0,320 sehingga valid. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa semua item pada variabel partisipasi anggaran valid.

Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,846 yang

bearti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas

0,60 ( Ghozali :2006:30).

B. Analisis Data Penelitian

1. Hasil Statistik Deskriptif Variable

Analisis yang dilakukan adalah analisis terhadap  38 responden

yang telah memenuhi syarat pengelolaan data selanjutnya. Hasil statistik

deskriptif variable penelitian dilihat pada tabel berikut:
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Tabel V.6 :Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation

kinerja manajerial 38 25 35 29.87 2.451

partisipasi anggaran 38 18 30 23.84 2.982

akuntansi
pertanggungjawaban

38 21 30 26.34 1.907

Motivasi 38 20 30 25.05 2.438

Valid N (listwise) 38

Sumber : Data Olahan 2014

Berdasarkan Tabel V.6 Dapat dilihat bahwa kinerja manajerial

mempunyai nilai rata-rata jawabanpaling tinggi responden adalah 29.87

dengan standar deviasi 2.451. Partsipasi anggaran mempunyai nilai rata-

rata jawaban responden adalah 23.84 dengan standar deviasi 2.982,.

akuntansi pertanggungjawaban mempunyai nilai rata-rata jawaban

responden adalah 24.73 dengan standar deviasi 1.606, Dan Motivasi

mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 25.05 dengan standar

deviasi 2.438.

2. Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas adalah awal yang harus dilakukan untuk setiap

analisis multiviate khususnya jika tujuanya adalah inferensi. Jika terdapat

normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal. Pada penelitian

ini untuk menguji normalitas data juga menggunakan uji Kolmogrorov-

Smirnov. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut terlihat pada

gambar V.1 sebagai berikut :
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Gambar V.1

Sumber : Data Olahan 2012

Pada gambar V.1 terlihat titik-titik menyebar disekitar garis

diagonal. Serta penyabaranya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat

disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Model regresi

yang baik adalah distribusi  data normal atau mendekati normal. Untuk

mendeteksi normal dapat melihat grafik normal  P-P Plot of Regression

Standardized Residual. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik)

pada sumbu diagonal dari grafik (Santoso, 2004:40).
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3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dengan menggunakan VIF paling banyak

dilakukan dalam penelitian di Indonesia. Asumsi Multikolinearitas

terpenuhi jika nilai VIF pada Output SPSS dibawah 10. Karena VIF =

1 Maka asumsi bebas Multikolinearitas juga dapat ditentukan jika

tolerance diatas 0,5 . Hasil uji multikolinearitas seperti pada tabel IV.8

berikut :

TabelV.7 : Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Tolerance VIF Asumsi Keterangan

Partisipasi Anggaran 0.566 1.768 VIF/Tolerance Bebas
Akuntansi Pertanggungjawaban 0.505 1.981 VIF/Tolerance Bebas
Motivasi 0.445 2.248 VIF/Tolerance Bebas

Sumber : Data Olahan 2014

Dari Tabel V.7 diatas apat dilihat bahwa variabel partisipasi

anggaran mempunyai nilai VIF sebesar 1,768,Variabel Akuntansi

Pertanggungjawaban mempunyai nilai VIF sebesar 1,981, dan variabel

Motivasi mempunyai nilai VIF sebesar2,245, Dikarenakan VIF di atas

angka 1 dan memiliki nilai tolerance diatas 0,5, sehingga bisa

disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak terjadi persoalan

multikolinearitas dan layak digunakan.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara anggota-anggota

dari serangkaian waktu (pada time series data) atau tersusun dalam
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rangkaian ruang (pada cross section data) jika terjadi korelasi berarti

terdapat problem autokorelasi (Ghozali,2006:95).

Pada penelitian ini keberadaan autokorelasi diuji dengan

menggunakan Durbin-Test, yaitu:

1) Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah -2 berarti terdapat

autokorelasi  positif.

2) Jika angka Durbin Watson (DW) berada diantara -2 sampai +2 berarti

tidak ada autokorelasi.

3) Jika angka Durbin Wetson (DW) diatas +2 maka terdapat autokorelasi

negative

Hasil Uji Autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW

Test) disimpulkan sebagai berikut:

TabelV.8 : Hasil Uji Autokorelasi

Variabel Independen Durbin-Watson

Partisipasi Anggaran (X1) 1.607

Akuntansi Pertanggungjawaban(X2) 1.607

Motivasi (X3) 1.607

Sumber : Data Olahan 2014

Pada TabelV.8 terlihat semua variabel mempunyai nilai Durbin

Watson dibawah 2 dan diatas -2 yaitu sebesar 1.607 yang berarti tidak ada

autokorelasi dan dapat diisimpulkan bahwa regesi ini baik karena bebas

dari autokorelasi.
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c. Uji Heteroskedastisitas

Metode yang digunakan dalam mendeteksi heteroskedastisitas

dilakukan dengan cara melihat grafik plot prediksi variabel dependen,

yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dengan ZPRED, dimana

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y

prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar pengambilan

keputusannya adalah sebagai berikut:

1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point) yang ada membentuk

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian

menyempit), maka telah terjadi heteroskedastistas.

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji plot dapat

disimpulkan pada gambar V.2sebagai berikut:
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Dari gambar V.2 diatas, terlihat titik menyebar secara acak atau

tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas dan tersebar baik diatas

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan

bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas yang berarti

model regresi layak untuk memprediksikan variabel dependen berdasarkan

masukkan variabel independen.

Dari hasil uji asumsi klasik terhadap variabel-variabel independen

diatas, dapat disimpulkan bahwa data-data diatas lolos dari uji asumsi

klasik dan uji kualitas data dan data diatas bisa dipakai pada proses

selanjutnya, yaitu pada pengujian hipotesis.
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4. Analisis Hasil Regresi

TabelV.9 : Hasil Regresi Linier Berganda

Model Unstandardized Coefficients

B Std. Error

1 (constanta) 4.719 2.461

Partisipasi Anggaran 0,150 0,079

Akuntansi
Pertanggungjawaban

0,164 0,131

Motivasi 0,689 0,109

Dependent Variable: TOTALY

Sumber : Data Olahan 2014

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

Y’= a + b1X1 + b2X2+ + b3X3 + e

Y’= 4.719 +0,150X1 + 0,164X2 +0,689X2 + e

Keterangan:

Y’ = Kinerja Manajerial

a = Konstanta

b1,b2,b3 = Koefisien Regresi

X1 = Partisipasi Anggaran

X2 = Akuntansi Pertanggungjawaban

X3 = Motivasi

e = Error

Persamaan regresi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 4.719 jika variabel independen tetap, maka variabel

dependen besarnya kinerja manajerial adalah 4.719
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b. Koefisien regresi variabel partisipasi anggaran (X1) sebesar 0,150 yang

menyatakan bahwa jika variabel independen partisipasi anggaran

mengalami kenaikan 1 %, maka variabel dependen kinerja manajerial

akan mengalami peningkatan sebesar 15%.

c. Koefisien regresi variabel akuntansi pertanggungjawaban (X2) sebesar

0,164 yang menyatakan bahwa variabel independen akuntansi

pertanggungjawaban mengalami kenaikan 1%, maka variabel

dependen kinerja manajerial (Y) akan mengalami peningkatan sebesar

16,4%.

d. Koefisien regresi variabel motivasi (X3) sebesar 0,689 yang

menyatakan bahwa variabel independen motivasi mengalami kenaikan

1%, maka variabel dependen kinerja manajerial (Y) akan mengalami

peningkatan sebesar 68,9%.

5. Uji Persial ( Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji dan membandingkan rata nilai suatu

sampel  dengan nilai lainnya. Uji dilakukan untuk mengetahui apakah

semua variabel independen secara persial berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat yang ditentukan

dengan tingkat signifikan sebesar 0,5% dengan degree of freedom (df) n-k

membandingkan thitung dengan ttabel maka Hodi tolak dan Ha diterima.

Pembuktiaan hipotesis secara persial dilakukan untuk melihat

pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap

variabel terikat. Sehingga dapat diketahui variabel bebas mana yang
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dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat.Tabel V.10 : Hasil uji t

dapat dilihat pada Tabel rberikut :

Model thitung ttabel Sig Hipotesis Keputusan
1 (constanta) 1.918 1,690 ,064
Partisipasi anggaran 1.901 1,690 ,066 Hipotesis 1 Diterima
Akuntasi pertanggungjawaban 1.252 1,690 ,219 Hipotesis 2 Ditolak
Motivasi 6.329 1,690 000 Hipotesis 3 Diterima

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel V.10 diatas maka dilakukan

perbandingan thitung dengan ttabel pada signifikan 5% dengan asumsi sebagai

berikut:

1. Jika signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima

2. Jika signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak

Berdasarkan asumsi diatas hasil pegujian hipotesis secara persial

dapat disimpulkan bahwa hipotesis untuk masing-masing variabel adalah

sebagai berikut :

H1: Pastisipasi anggaran berpengaruhpositif terhadap kinerja

manajerial

Dari tabel V.10 diatas, dapat diketahui nilai t hitungnya adalah

sebesar 1.901.Oleh karena nilai t hitung > t tabel (1.901< 1,690), maka H1

diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara partisipasi

anggaran terhadap kinerja manajerial.Untuk variabel partisipasi anggaran

(X1) memiliki nilai signifikan sebesar 0,066 (besar dari ά=5%), maka hasil

ini juga  mendukung hipotesis pertama (H1) yang diajukan, karenanya

hasil pengujian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran  berpengaruh

positif terhadap kinerja manajerial.
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Hasil ini berbeda dengan penelitian Novi Rahmawati (2012) yang

menyatakan partisipasi anggaran tidak berpengaruh positif terhadap

kinerja manajerial . Hal ini disebabkan mungkin instansi ini kurang

melibatkan bawahan atau individu dalam proses penyusunan anggaran.

Atasan atau pemegang kuasa anggaran cendrung mengambil keputusan

sendiri dalam menetapkan anggaran.

H2 :Akuntansi pertanggungjawaban berpengaruhpositif terhadap

kinerja manajerial.

Dari tabel V.10 diatas, dapat diketahui nilai t hitungnya adalah

sebesar 2,855. Oleh karena nilai t hitung < t tabel (1,252 >1,690), maka H2

ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara

akuntansi pertanggungjawabandengan kinerja manajerial.Untuk variabel

akuntansi pertanggungjawaban (X2) memiliki nilai signifikan sebesar

0,219 (kecil dari ά=5%), maka hasil ini juga  tidak mendukung hipotesis

kedua (H 2 ) yang diajukan, karenanya hasil pengujian ini menunjukkan

bahwa akuntansi pertanggungjawaban tidak berpengaruh positif terhadap

kinerja manajerial.Hal ini karenakan instansi ini kurangnyamenerapkan

akuntansi pertanggungjawaban dengan baik.Sehingga kinerja

manajerialnya menurun.

H3 :Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial

Dari tabel V.10 diatas, dapat diketahui nilai t hitungnya adalah

sebesar 6.329, Oleh karena nilai t hitung> t tabel (6,329 > 1,690), maka

H3diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara motivasi
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dengan kinerja manajerial.Untuk variabel  motivasi (X3) memiliki nilai

signifikan sebesar 0,000 (kecil dari ά=5%), maka hasil ini juga

mendukung hipotesis ketiga (H
3
) yang diajukan, karenanya hasil pengujian

ini menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja

manajerial.Hal ini dikarenakan semakin tinggi motivasi karyawan didalam

instansi ini maka kinerja manajerialnya semakin baik.

6. Uji Simultan ( Uji F)

Untuk pengujian variabel independen secara bersamaan digunakan

statistik Uji F (F-Test) dilakukan untuk melakukan apakah model pengujian

hipotesis yang dilakukan tepat. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah

variabel independen  secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel

dependen. Analisis Uji F dilakukan dengan membandingkan Fhitung

denganFtabel dan juga melihat signifikansi lebih kecil dari 5%.

TabelV.11: Hasil Regresi (Uji F)

ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 182.922 3 60.974 52.590 .000a

Residual 39.421 34 1.159

Total 222.342 37

a. Predictors: (Constant), motivasi, partisipasi anggaran, akuntansi

pertanggungjawaban
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ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 182.922 3 60.974 52.590 .000a

Residual 39.421 34 1.159

Total 222.342 37

b. Dependent Variable: kinerja manajerial

Sumber : Data 2014

Dari Tabel V.11 diatas, pada model satu untuk semua variabel

independen diperoleh angka signifikan (p value) sebesar 0,000 yang

berarti bahwa partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan

motivasi sama sama berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan

tingkat kesalahan 0%. Karena angka ini lebih kecil dari ά=5%, maka dapat

dikatakan bahwa model ini layak digunakan (signifikan).

Untuk melakukan uji F perlu dibandingkan antara F hitung dengan

F tabel.Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis keempat ini

bisa diterima.

Dari hasil perhitungan diketahui hasilnya sebagai berikut:

F hitungnya adalah sebesar 52,590
F tabel adalah sebesar 2,87
F hitung > F tabel (52,590>2,87maka H3 diterima.\

Dengan demikian partisipasi anggaran, akuntansi

pertanggungjawaban dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap kinerja manajerial.Oleh karena itu, hipotesis keempat

pada penelitian ini diterima yang artinya secara bersama-sama ada

pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran, akuntansi
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pertanggungjawaban dan motivasi terhadap kinerja manajerial pada Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

H4 : Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban, dan

Motivasi Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Manajerial.

7. Koefisien Determinasi

TabelV.12 :Koefisien Determinasi (R2)

Model R R Square Adjusted R Square

1 0.907a 0.823 0.807

a. Predictors : (Constant), motivasi, partisipasi anggaran, akuntansi

pertanggungjawaban

b. Dependent Variabel : kinerja manajerial.

Berdasarkan Tabel V.12 diatas, diperoleh nilai R2 (R Square)

sebesar 0,823 atau 82.3%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase

sumbangan pengaruh variabel independen (partisipasi anggaran, akuntansi

pertanggungjawaban dan motivasi) terhadap variabel dependen (kinerja

manajerial) sebesar 82,3%. Atau Kinerja manajerial di pengaruhi oleh

partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawabandan motivasi sebesar

82.3,%. Sedangkan sisanya sebesar 17.7% dipengaruhi atau dijelaskan

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.


