
 

 
 

PENGARUH PARTISIPASI  ANGGARAN, SISTEM PENGUKURAN 

KINERJA, SISTEM PENGHARGAAN TERHADAP KINERJA 

MANAJERIAL 

(Studi pada PT.Murini Sam Sam Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir) 

 

SKRIPSI 

 
OLEH: 

ZEFRI AZHAR 

11573103025 

 

JURUSAN S1 AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SARIF KASIM RIAU 

2022 

 



 

 
 

PENGARUH PARTISIPASI  ANGGARAN, SISTEM PENGUKURAN 

KINERJA, SISTEM PENGHARGAAN TERHADAP KINERJA 

MANAJERIAL 

(Studi pada PT.Murini Sam Sam Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir) 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata 1 

Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

 
OLEH: 

ZEFRI AZHAR 

11573103025 

 

JURUSAN S1 AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SARIF KASIM RIAU 

2022 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

i 
 

PENGARUH PARTISIPASI  ANGGARAN, SISTEM PENGUKURAN 

KINERJA, SISTEM PENGHARGAAN TERHADAP KINERJA 

MANAJERIAL 

(Studi pada PT.Murini Sam Sam Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir) 

OLEH: 

ZEFRI AZHAR 

NIM. 11573103025 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan, menguji dan menganalisis 

pengaruh partisipasi anggaran, sistem pengukuran kinerja, sistem penghargaan 

terhadap kinerja manajerial. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 

PT.Murini Sam Sam sebanyak 180 orang. Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling. Sampelnya adalah seluruh karyawan 

dalam level manajerial yang meliputi manajer, asisten manajer dan supervisor 

dengan jumlah sampel 34 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

kuesioner. Uji kualitas data menggunakan uji validitas Pearson Correlation 

dengan nilai di bawah 0,05 dan uji reliabilitas Cronbach Alpha masing-masing 

variabel lebih dari 0,60. Uji asumsi klasik digunakan sebagai prasyarat sebelum 

dilakukan uji hipotesis regresi linear berganda yaitu uji normalitas, 

multikolinieritas dan uji heteroskedatisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara parsial partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

karena signifikan p sebesar 0,205 (p > 0,05) atau pada nilai thitung lebih kecil dari 

ttabel (1,294 < 2,042). Sistem pengukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial karena signifikan p sebesar 0,650 (p > 0,05) atau pada nilai 

thitung lebih kecil dari ttabel (0,458 < 2,042). Sistem penghargaan berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial karena signifikan p sebesar 0,019 (p < 0,05) atau pada 

nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,472 > 2,042). Secara simultan partisipasi 

anggaran, sistem pengukuran kinerja dan sistem penghargaan berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial karena Fhitung sebesar 6,959 dengan signifikansi 0,001. 

Ketiga variabel bebas (Partisipasi Anggaran, Sistem Pengukuran Kinerja dan 

Sistem Penghargaan) tersebut secara bersama-sama memberikan sumbangan 

(pengaruh) terhadap Kinerja Manajerial (Y) sebesar 35,1% atau lemah. 

Kata kunci : partisipasi  anggaran, sistem pengukuran kinerja, sistem 

penghargaan, kinerja manajerial 
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THE EFFECT OF BUDGET PARTICIPATION, PERFORMANCE 

MEASUREMENT SYSTEM, REWARD SYSTEM ON MANAGERIAL 

PERFORMANCE 

(Study on PT.Murini Sam Sam Village Pangkalan Libut Districts Pinggir) 

By: 

ZEFRI AZHAR 

NIM. 11573103025 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to present, test and analyze the effect of 

budget participation, performance measurement system, reward system on 

managerial performance. The population in this study were employees of 

PT.Murini Sam Sam as many as 180 people. The sample selection in this study 

used a purposive sampling technique. The sample is all employees at the 

managerial level which includes managers, assistant managers and supervisors 

with a sample of 34 people. Data collection techniques using a questionnaire. The 

data quality test used the Pearson Correlation validity test with a value below 

0.05 and the Cronbach Alpha reliability test each with a variable of more than 

0.60. The classical assumption test is used as a prerequisite before testing the 

multiple linear regression hypothesis, namely the normality test, multicollinearity 

and heteroscedasticity test. The results showed that partially budgetary 

participation had no effect on managerial performance because p was significant 

at 0.205 (p > 0.05) or the t value was smaller than t table (1,294 < 2,042). The 

performance measurement system has no effect on managerial performance 

because it has a significant p of 0.650 (p > 0.05) or the t value is smaller than t 

table (0.458 < 2.042). The reward system has an effect on managerial 

performance because it has a significant p of 0.019 (p < 0.05) or the t value is 

greater than t table (2.472 > 2.042). Simultaneously budget participation, 

performance measurement system and reward system affect managerial 

performance because Fcount is 6.959 with a significance of 0.001. The three 

independent variables (Budget Participation, Performance Measurement System 

and Reward System) together contribute (influence) to Managerial Performance 

(Y) of 35.1% or weak. 

Keywords : budget participation, performance measurement system, reward 

system, managerial performance 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Dalam sebuah perusahaan dituntut untuk selalu menjaga konsistensi, 

bahkan lebih meningkatkan kualitas barang atau jasanya agar menjaga 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Pola pikir dan cara bekerja yang 

baik akan menghasilkan produksi yang berkualitas. Keberhasilan suatu 

perusahaan dipengaruhi oleh kinerja manajerialnya. Suatu perusahaan akan selalu 

berusaha untuk meningkatkan kinerja manajerialnya dengan harapan apa yang 

menjadi tujuan organisasi tersebut tercapai. 

Fatimah (2017) menyatakan bahwa kinerja merupakan gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi perusahaan/organisasi yang 

tertuang dalam strategic planning suatu perusahaan/organisasi. Menurut Dika 

(2016), kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam 

kegiatan-kegiatan manajerial antara lain: perencanaan, investigasi, koordinasi, 

pengaturan staf, negosiasi, dan lainlain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dika (2016), perusahaan juga perlu 

menerapkan sistem akuntansi manajemen sebagai mekanisme untuk memotivasi 

dan mempengaruhi perilaku karyawan dalam berbagai cara yang memaksimalkan 

kesejahteraan perusahaan/organisasi dan karyawan. 

Sistem akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang 

mengumpulkan data operasional dan financial, kemudian memprosesnya, 
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menyimpannya dan melaporkan kepada pengguna, yaitu para pekerja, manajer 

dan eksekutif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 

manajemen merupakan bagian penting dari pengendalian manajemen karena 

informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi manajemen digunakan organisasi 

untuk memudahkan pengendalian. 

Pengendalian manajemen merupakan proses dimana para manajer 

mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi 

organisasi, sedangkan proses pengendalian manajemen merupakan perilaku, yang 

terwujud dalam interaksi antara para manajer, dan antara manajer dengan 

bawahannya. Proses pengendalian manajemen terdiri dari perencanaan strategis, 

penyusunan anggaran, menganalisa laporan keuangan, pengukuran dan penilaian 

kinerja serta kompensasi manajemen dalam bentuk kompensasi insentif (Anthony 

dan Govindarajan, 2011). 

Oleh karena itu,supaya proses pengendalian manajemen berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan maka dibutuhkanlah anggaran karena fungsi anggaran 

bukan hanya sebagai alat untuk penyusunan rencana keuangan, melainkan juga 

sebagai alat pengendalian, pengorganisasian, hingga pengawasan. Manajemen 

juga memerlukan anggaran sebagai salah satu komponen penting dalam 

melakukan perencanaan.  

Sebagian besar perusahaan maupun organisasi di Indonesia menggunakan 

anggaran sebagai target terlaksananya berbagai program yang disusun dalam 
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rangka menyusun perencanaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan perusahaan 

maupun organisasi. 

Anggaran merupakan rencana kegiatan suatu organisasi yang disusun 

secara sistematis untuk periode tertentu yang akan datang dalam satuan moneter 

yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang akan dicapai (Fatimah, 2017). 

Anggaran yang diterapkan akan meningkatkan pertanggungjawaban keuangan 

sekaligus dapat memperlancar pencapaian tujuan organisasi sebagai target dari 

suatu rencana kegiatan yang dicapai manajer dalam organisasi. Anggaran bukan 

hanya merupakan rencana keuangan mengenai biaya dan pendapatan yang ingin 

dicapai, tetapi juga anggaran menjadi alat utama pengendalian setiap organisasi 

dan sebagai alat untuk koordinasi, komunikasi dan pengukuran kinerja. 

Terdapat tiga pendekatan dalam proses penyusunan anggaran menurut 

Anthony dan Govindrajan (2011), yaitu top-down (pendekatan dari atas ke 

bawah), bottom-up (pendekatan  dari bawah ke atas), dan pendekatan partisipasi. 

Dalam pendekatan partisipasi ini, diperlukan kerjasama dari berbagai tingkat 

manajemen untuk mengembangkan rencana anggaran.  

Menurut Fatimah (2017) partisipasi anggaran merupakan keterlibatan 

seluruh manajer atau pimpinan dan bawahan untuk melakukan kegiatan dalam 

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dengan adanya 

keterlibatan tersebut akan mendorong tercapainya kesepakatan antara atasan/kuasa 

anggaran dengan bawahan/pelaksana anggaran sehingga akan meningkatkan 

kinerjanya. 
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Menurut Dika (2016) menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja 

sebagai salah satu bagian dari sistem pengendalian manajemen sangatlah penting 

bagi manajer guna mengevaluasi perencanaan masa depan. 

Sistem pengukuran kinerja menurut adalah penentuan secara periodik 

efektifitas, operasional organisasi, dan personelnya, berdasarkan sasaran, standar, 

dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja memberikan 

mekanisme penting bagi karyawan untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan 

dan standar-standar kinerja serta dapat memotivasi kinerja setiap individu dimasa 

yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja pada suatu perusahaan 

untuk mengetahui karakteristik dan kualitas kinerja serta mengidentifikasi 

tindakan yang perlu dilakukan sehingga dapat melakukan perbaikan dalam rangka 

peningkatan kinerja dan dengan meningkatnya kinerja maka mutu yang menjadi 

tujuan utama akan dapat tercapai. 

Dan pengendalian manajemen juga membutuhkan sistem penghargaan. 

Sistem penghargaan adalah segala bentuk pengembalian baik finansial maupun 

non finansial yang diterima karyawan karena jasa yang disumbangkan ke 

perusahaan (Mintje, 2013: 55). Denagn Sistem penghargaan bisa meningkatkan 

kinerja manajerial dan juga dapat menurunkan kinerja manajerial apabila mereka 

merasa bahwa penghargaan yang mereka terima tidak sebanding dengan hasil 

kerja mereka dan tujuan untuk meningkatkan kinerja manajerial tidak tercapai. 

Penghargaan/Kompensasi yang diterima dapat berupa finansial yaitu bentuk gaji, 

upah, bonus, komisi, asuransi karyawan, bantuan sosial, tunjangan libur atau cuti 
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maupun bentuk non finansial seperti tantangan tugas, tanggung jawab tugas, 

peluang serta lingkungan pekerjaan yang menarik. 

Sistem penghargaan (reward) yang berbasis kinerja mendorong karyawan 

mengubah kecenderungan mereka dari semangat untuk memenuhi kepentingan 

diri sendiri ke semangat memenuhi kepentingan organisasi. Reward yang berbasis 

kinerja memberikan dua manfaat, yaitu memberi motivasi dan memberi informasi 

(Hermawan, 2014:81). 

Penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial memang telah banyak dilakukan. Dari penelitian-penelitian tersebut, 

terdapat hasil yang tidak konsisten. Penelitian Mutiara Sri (2017), Fatimah 

Agustin (2017), savitri (2015), Sukmantaridan Wirasedana (2015), Wulandari 

(2016) menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja manajerial. Sedangkan penelitian Hazmi (2014), Safrizal (2012), 

dan Ginanjar (2014) menyatakan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja manajerial. 

Penelitian mengenai sistem pengukuran kinerja. Fatimah Agustin (2017), 

Ristauli Debora (2013), Nastiti Mintje (2013), Cynthia N. Kumentas (2013), hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan penelitian Zul Azmi (2013), 

Muhammad Afif (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem 

pengukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  
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Penelitian mengenai sistem penghargaan. Ristauli Debora Sianipar (2013), 

Nastiti Mintje (2013), Muhammad Afif (2015), hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa sistem penghargaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. 

Sedangkan Penelitian Zul Azmi (2013), Cynthia N. Kumentas (2013), hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa sistem penghargaan tidak berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial. 

Penelitian Ini di lakukan pada PT.Murini Sam Sam Desa Pangkalan Libut 

Kecamatan Pinggir. PT.Murini Samsam merupakan Perusahan Pabrik kelapa 

Sawit.  

Tabel 1.1  

Anggaran dan Realisasi PT.Murini Samsam 

Tahun Anggaran Realisasi Selisih  

2016 Rp.20.549.386.873,- Rp.17.050.572.010,- Rp.3.495.814.863,- 

2017 Rp.19.016.859.346,- Rp.18.782.110.056,-   Rp. 234.749.290,- 

2018 Rp.16.976.569.518,- Rp.21.960.647.180,- (Rp. 4.984.077.662,-) 

Sumber : PT. Murini Samsam, 2019 

Bersumber dari informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara 

dengan Accounting PT.Murini Sam Sam di Kantor PT.Murini Sam Sam pada 

tanggal 15 April 2019. data untuk di bagian perkebunannya, menyatakan bahwa 

pada tahun 2016 Anggaran PT.Murini Samsam untuk bagian perkebunannya 

sebesar Rp.20.549.386.873,- dan Realisasi anggarannya Sebesar 

Rp.17.050.572.010,- Jadi di tahun 2016 Anggaran PT.Murini Samsam  berlebih 

Sebesar Rp.3.495.814.863,-. Ini di akibatkan karena pada tahun 2016, Produksi 

PT.Murini tidak sesuai dengan target yang telah dianggarkan yaitu produksi tidak 



7 
 

 
 

tercapai 5% dibawah yg anggaran. Kemudian untuk administrasinya terkontrol 

dengan baik. Begitu juga dengan tahun 2017. 

Sedangkan pada tahun 2018 Anggaran PT.Murini Samsam untuk 

perkebunannya Sebesar Rp. 16.976.569.518,- dan Realisasinya anggarannya 

Sebesar Rp. 21.960.647.180,- . Jadi untuk tahun 2018 Anggaran PT.Murini 

Samsam Kurang Sebesar Rp. 4.984.077.662,- . ini diakibatkan Produksi 

PT.Murini melebihi target yang telah dianggarkan yaitu produksinya lebih tinggi 

32% dari yang telah dianggarkan. Kamudian ditahun 2018 banyak biaya-biaya 

yang tidak sesuai anggaran, yaitu pembayaran pajak bawah tanah dan pembayaran 

Audit RSPO lebih besar dari pada yang dianggarkan. Selanjutnya pengeluaran 

biaya pensiun, yang tidak ada dianggarkan sebelumnya pada tahun 2018.  

Oleh karena itu dilihat dari Anggaran PT.Murini Samsam bagian 

perkebunannya ditiga tahun terakhir bahwa Anggaran dengan Realisasinya tidak 

menentu, ada yang berlebih dan ada yang kurang. 

Berdasarkan Latar belakang dan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran,sistem 

pengukuran kinerja dan sistem penghargaan Terhadap Kinerja Manajerial 

(Studi pada PT.Murini Sam Sam Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial? 

2. Apakah Sistem Pengukuran Kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial? 

3. Apakah Sistem Penghargaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial? 

4. Apakah Partisipasi Anggaran, Sistem Pengukuran Kinerja, Sistem 

Penghargaan berpengaruh signifikan  terhadap Kinerja Manajerial? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menyajikan, menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial. 

2. Untuk menyajikan, menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Pengukuran 

Kinerja terhadap kinerja manajerial. 

3. Untuk menyajikan, menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Penghargaan 

terhadap kinerja manajerial. 

4. Untuk menyajikan, menguji dan menganalisis pengaruh Partisipasi Anggaran, 

Sistem Pengukuran Kinerja, Sistem Penghargaan terhadap Kinerja Manajerial 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak, antara lain: 
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1. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan 

mengenai partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, dan 

motivasi kerja terhadap kinerja manajerial. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat sebagai salah satu referensi atau 

acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama untuk 

penegembangan ilmu akuntansi manajemen. 

3. Bagi PT.Murini Sam Sam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai masukan dalam penerapan partisipasi penyusunan anggaran, 

komitmen organisasi dan motivasi kerja untuk kinerja manajerial dimasa 

yang akan datang. 

1.5 Sistematika Penulisan 

   Sistematika penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika 

penulisan yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

 Menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran 

selanjutnya disusun perumusan masalah dan diuraikan tujuan dan manfaat 

penelitian serta disusun sistematika penulisan skripsi. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

 Menguraikan secara singkat teori yang berhubungan dengan objek 

penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau 

literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sebagai sumber 
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informasi dan referensi media lain, kajian islam mengenai judul penelitian 

penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, kerangka pemikiran. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Menguraikan tentang metode dan pengumpulan data, variabel penelitian 

dan definisi operasional variabel, serta metode analisis yang digunakan untuk 

memberikan jawaban atas permasalahan yang digunakan. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 Menguraikan tentang gambaran deskripsi hasil yang berisi hasil analisis 

data dan pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, 

sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada 

dan menjawab pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, 

melakukan analisis dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V   PENUTUP  

 Menguraikan tentang kesimpulan dari penelitiaan yang dilakukan 

berdasarkan hasil dan pembahasan keterbatasan penelitiaan, adapun saran 

ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitiaan maupun 

penelitiaan selanjutnya agar dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Agency Theory 

Teori ini mengasumsikan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh usaha 

dan pengaruh kondisi lingkungan. Agency theory juga membahas bahwa suatu 

pihak tertentu (principal) akan melimpahkan pekerjaan kepada pihak lain 

(agent) sehingga inti dari hubungan tersebut merupakan pemisahan antara 

kepemilikan dan pengendalian. Hal tersebut mampu menimbulkan adanya 

konflik kepentingan dimana pihak-pihak memiliki perbedaan dalam tindakan 

yang akan dilakukan baik oleh principal ataupun agen. Teori ini mendasarkan 

pada teori ekonomi. Dari sudut pandang agency theory, prinsipal (top 

management) membawahi agen (karyawan atau manajer yang lebih rendah) 

untuk melaksanakan kinerja yang efisien. 

2.1.2 Partisipatif Anggaran 

a. Pengertian Anggaran 

Menurut Baldric Siregar,dkk (2013) Anggaran (Budget) adalah 

ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam suatu fisik atau 

keuangan atau keduanya.anggaran merupakan metode untuk 

menerjemahkan tujuan dan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. 

Menurut Fatimah Agustin (2017) anggaran merupakan suatu alat 

untuk perencanaan dan pengawasan operasi. Dengan kata lain, anggaran 
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(budget) adalah suatu rencana tertulis yang diformulasikan dalam bentuk 

angka-angka (kuantitatif) mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya dalam jangka waktu satu tahun. 

b. Jenis-jenis Anggaran 

Menurut Catur dan safrida (2010:4) Perusahaan menyusun anggaran 

induk (master budget) yang dibagi dua kelompok, yaitu Anggaran 

operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terdiri dari 

anggaran penjualan, produksi, pemakaian bahan baku, pembelian bahan 

baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, bahan pokok penjualan, 

dan laba rugi. Adapun anggaran keuangan terdiri dari anggaran kas dan 

naraca. 

c. Pendekatan penyusunan anggaran 

Menurut Baldric,dkk (2013) Terdapat dua pendekatan ekstrem 

dalam penyusunan anggaran induk,yaitu 

1) Pendekatan manajemen tingkat atas (top-down) 

Pendekatan manajemen tingat atas, direktur perusahaan seperti 

direktur penjualan, produksi, keuangan dan administrasidituntut untuk 

membuat perkiraan penganggaran berdasarkan pengalaman dan 

pengetahuan mereka mengenai perusahaan dan industri. 

2) Pendekatan akar rumput (bottom-up) 
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Berdasarkan pendekatan akar rumput, perkiraan penyusunan 

anggaran dari bawah, misalnya untuk membuat perkiraan penjualan akan 

dimulai dari tingkat tenaga penjual.  

Menurut Fatimath Agustin (2017) menyatakan bahwa karakteristik 

anggaran yang baik diantaranya sebagai berikut : 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan (moneter), 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun 

3. Anggaran berisinya komitmen atau kesangguapan manajemen, yang 

berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab 

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran 

4. Usulan anggaran di review dan disetujui oleh pihak yang berwewenang 

yang lebih tinggi daripada penyusun anggaran 

5. Sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah dibawah koordinasi 

tertentu 

6. Secara berkala kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 

anggaran dan selisihnya di analisis dan dijelaskan 

Hansen and Mowen (2013) sistem penganggaran memberikan 

beberapa manfaat untuk suatu organisasi, yaitu : 

1. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan 

2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki 

pengambilan keputusan 

3. Menyediakan standar evaluasi kinerja 
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4. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi 

d. Partisipasi Anggaran 

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh 

dua bagian atau lebih dan akan memiliki dampak masa depan terhadap 

mereka yang membuatnya (Fatimah Agustin, 2017). Menurut Emilia et al 

(2013) Partisipasi penyusunan anggaran marupakan proses yang didalamnya 

terdapat individu yang terlibat dan mempunyai pengaruh terhadap 

penyusunan target anggaran yang akan mengevaluasi dan perlunya 

penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut. 

Partisipasi dapat meningkatkan kinerja karena partisipasi 

memungkinkan bawahan mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan 

kepada atasannya. Dalam penyusunan anggaran diperlukan komunikasi 

antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi  disamping  

dapat  memberikan  kesempatan  memasukkan informasi lokal karena 

bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada  bagiannya.  Partisipasi  

dapat  memungkinkan  bawahan  untuk memilih. 

2.1.3 Sistem pengukuran kinerja 

a. Pengertian Sistem Pengukuran Kinerja 

Menurut Iis (2018:22) kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan 

seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 
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standar hasil kerja,  target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 

Menurut Fatamah Agustin (2017) Pengukuran kinerja adalah 

penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian 

organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Mahsun (2015) pengukuran kinerja adalah suatu metode 

atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian 

pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga 

dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 

Sistem pengukuran kinerja dapat bermanfaat bagi pemakainnya 

apabila hasilnya dapat menyediakan umpan balik yang bisa membantu 

anggota organisasi dalam usaha perbaikan kinerja lebih lanjut. Ristauli 

(2013:8) berpendapat, sistem pengukuran kinerja mempunyai peran lain 

selain berperan dalam pengendalian dan memberikan umpan balik pada 

proes perencanaan dan pengambilan keputusan, yaitu 

1) Memberikan kemudahan para manajer mengawasi jalannya 

bisnis mereka dan mengetahu aspe-aspek bisnis yang mungkin 

membutuhkan bantuan. 

2) Sistem pengukuran kinerja adalah alat komunikasi. 
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3) Sistem pengukuran kinerja sebagai dasar sistem penghardaan 

perusahaan. 

 

b. Tujuan dan Manfaat Sistem Pengukuran Kinerja  

Menurut Rivai (2011:604) manfaat pengukuran kinerja adalah 

sebagai berikut :  

1) Mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian   

karyawan secara maksimum. 

2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan, seperti promosi, transfer dan pemberhentian. 

3) Mengidentifikasikan kebutuhan pelatih, pengembangan karyawan, 

menyediakan kriteria seleksi, dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. 

4) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana 

atasan menilai kinerja. 

5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi reward. 

Tujuan pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2012:187) 

adalah sebagai berikut :  

1) Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan 

dan   sasaran program unit kerja. 

2) Pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan. 
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3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki 

komunikasi kelembagaan. 

Menurut Fatimah (2017) tujuan pengukuran kinerja adalah 

sebagai berikut: 

1) Memotivasi personel yang lalai mencapai sasaran organisasi dan 

lalai mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, 

agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh 

organisasi. 

2) Untuk menekankan perilaku yang tidak semestinya dan untuk 

merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya 

diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta 

penghargaan. 

Menurut Ristauli (2013) dalam melihat kinerja suatu perusahaan 

ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1) Sarana dan  prasarana. Hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi 

dan adanya kemampuan sarana yang dimiliki seperti bangunan, 

peralatan, dan kelayakan mesin. 

2) Proses kerja yaitu urutan pekerjaan dan metode kerja (teknik yang 

digunakan dalam bekerja). Jika objeknya adalah sebuah perusahaan 

manufaktur, maka tim ini akan terdiri dari para ahli teknik industri 

dan ahli proses industri. 
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3) Kemampuan sumber daya manusia yaitu kemampuan karyawan 

dalam mengaplikasikan tugasnya secara nyata di lapangan. 

4) Motivasi kerja karyawan. Motivasi kerja sangat mempengaruhi 

kinerja sumber daya perusahaan sehingga diperlukan sistem 

imbalan yang mencakup insentif, bonus, serta penilaian prestasi 

kerjanya. 

5) Kualitas bahan baku dan bahan pembantu (pada perusahaan 

manufaktur). 

c. Kriteria Sistem Pengukuran Kinerja  

Menurut Rivai (2011:554) kriteria penyelia atau pengukuran 

kinerja yang objektif adalah sebagai berikut :  

1) Realibity, ukuran kinerja harus konsisten. Mungkin yang paling 

penting adalah konsistensi suatu ukuran kinerja. Jika ada dua 

penilai mengevaluasi pekerja yang sama, mereka perlu 

menyimpulkan hal serupa menyangkut hasil mutu pekerja. 

2) Relevance, ukuran kinerja harus dihubungkan dengan output riil 

dari suatu kegiatan yang secara logika itu mungkin. 

3) Sensivity, beberapa ukuran harus mampu mencerminkan perbedaan  

antara penampilan nilai tinggi tentang perbedaan kinerja. 

4) Practicality, kriteria harus dapat diukur, dan kekurangan 

pengumpulan data tidak terlalu mengganggu atau tidak in-efisien. 
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d. Teknik Pengukuran Kinerja 

Menurut Rivai (2011:564) terdapat dua orientasi pendekatan 

metode atau teknik pengukuran/penilaian kinerja yaitu :  

1) Berorientasi pada masa lalu, terdiri darai : skala peringkat, daftar  

pertanyaan, metode dengan pilihan terarah, metode peristiwa 

kritis, metode catatan prestasi, skala peringkat dikaitkan dengan 

tingkah laku, metode peninjauan lapangan, tes dan observasi 

prestasi kerja, dan pendekatan evaluasi komparatif. 

2) Berorientasi pada masa depan, terdiri dari : penilaian diri sendiri, 

manajemen berdasarkan sasaran, penilaian secara psikologis, dan 

pusat penilaian. 

e. Karakterstik Pengukuran Kinerja 

Menurut Vincent Gasperz (2011:68-69) karakteristik yang biasa 

digunakan oleh organisasi kelas dunia dalam menerapkan Balance 

Scorecrad untuk mengevaluasi sistem pengukuran kinerja mereka adalah:  

1) Biaya yang dikeluarkan untuk pengukuran kinerja tidak lebih 

besar  daripada manfaat yang diterima. 

2) Pengukuran harus dimulai pada permulaan program Balance 

Scorecrad. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kinerja 

beserta kesempatan-kesempatan untuk meningkatkannya harus 

dirumuskan secara jelas. 
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3) Pengukuran harus terkait lengsung dengan tujuan-tujuan strategis 

yang dirumuskan. 

4) Pengukuran harus sederhana serta memunculkan data yang mudah 

untuk digunakan, mudah dipahami dan mudah dilaporkan. 

5) Pengukuran harus dapat diulang terus-menerus, sehingga dapat 

diperbandingkan antara pengukuran pada satu titik waktu dan 

pengukuran pada waktu titik yang sama. 

6) Pengukuran harus dilakukan pada sistem secara keseluruhan, yang 

menjadi ruang lingkup Balance Scorecrad. 

7) Pengukuran harus dapat digunakan untuk menetapkan target, 

mengarah kepada peningkatan kinerja di masa mendatang. 

8) Ukuran-ukuran kinerja dalam program Balance Scorecrad yang 

diukur itu seharusnya telah dipahami secara jelas oleh semua 

individu yang terlibat, terutama mengenai keterkaitan ukuran-

ukuran kinerja itu dengan sasaran program Balance Scorecrad. 

9) Pengukuran seharusnya melibatkan semua individu yang berada 

dalam proses dengan program Balance Scorecrad. 

10) Pengukuran harus diterima dan dipercaya sebagai sahih (valid) 

oleh mereka yang akan menggunakannya. 

11) Pengukuran harus berfokus pada tindakan korektif dan 

peningkatan, bukan sekedar ada pematau (monitoring) atau 

pengendalian. 
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f. Alat Ukur Dalam Sistem Pengukuran Kinerja 

Menurut Moeheriono (2012:158), Balanced Scorecard merupakan 

alat pengukur kinerja eksekutif yang memerlukan ukuran komprehensif 

dengan empat perspekif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Dengan demikian, Balanced Scorecard merupakan suatu alat pengukur 

kinerja perusahaan yang mengukur kinerja perusahaan serta keseluruhan, 

baik secara keuangan maupun non keuangan dengan menggunakan empat 

perspektif yaitu, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif 

bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Pendekatan Balanced Scorecard dimaksudkan untuk menjawab 

pertanyaan, yaitu:  

1) Bagaimana penampilan perusahaan dimata para pemegang 

saham? (Perspektif Keuangan). 

2) Bagaimana pandangan para pelanggan terhadap perusahaan? 

(Perspektif Pelanggan). 

3) Apa yang menjadi keunggulan perusahaan? (Perspektif Bisnis 

Internal). 

4) Apa perusahaan harus terus menerus melakukan perbaikan dan 

menciptakan nilai secara berkesinambungan? (Perspektif 

Pertumbuhan dan Pembelajaran).  
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Dengan Balanced Scorecard, tujuan suatu perusahaan tidak hanya 

dinyatakan dalam ukuran keuangan saja, melainkan dinyatakan dalam 

ukuran dimana perusahaan tersebut menciptakan nilai terhadap pelanggan 

yang pada saat ini dan akan datang, dan bagaimana perusahaan tersebut 

harus meningkatkan kemampuan internalnya termasuk investasi pada 

manusia, sistem dan prosedur yang dibutuhkan untuk memperoleh kinerja 

yang lebih baik dimasa mendatang. 

Melalui Balanced Scorecard diharapkan bahwa pengukuran 

kinerja keuangan dan non keuangan dapat menjadi bagian dari sistem 

informasi bagi seluruh pegawai dan tingkatan dalam organisasi. Saat ini 

Balanced Scorecard tidak lagi dianggap sebagai pengukur kinerja, namun 

telah menjadi sebuah kerangka berpikir dalam pengembangan strategi. 

Sistem pengukuran kinerja perusahaan menggunakan Balanced 

Scorecard, dilakukan perhitungan untuk mengetahui hasil yang telah 

dicapai tiap tolok ukur pada empat perspektif. 

Fatimah (2017) mengatakan bahwa pengukuran kinerja 

bermanfaat apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena itu 

informasi yang dihasilkan harus efektif dan efisien. Sistem pengukuran 

kinerja yang dilakukan organisasi akan memotivasi manajer untuk 

bekerja lebih baik karena prestasi kerjanya sangat diperlukan dalam 

organisasi untuk mengevaluasi kinerja manajer dimasa yang akan datang. 

Sistem pengukuran kinerja sangat penting dalam evaluasi kinerja 
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manajerial yang berguna untuk memotivasi manajer mengarahkan dalam 

mencapai tujuan organisasi.  

2.1.4 Sistem penghargaan 

a. Pengertian Sistem Penghargaan  

Setiap karyawan yang bekerja di suatu perusahaan pasti 

membutuhkan motivasi untuk mendukung kinerjanya, salah satu motivasi 

yang dapat diberikan oleh pihak perusahaan berupa penghargaan, agar 

karyawannya dapat meningkatkan kinerja mereka agar lebih baik.  

Menurut Iis (2018:27) sistem penghargaan adalah salah satu alat 

pengendali penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi 

personelnya agar mencapai tujuan perusahaan (bukan tujuan personel secara 

individu) dengan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan 

(bukan perilaku yang disukai oleh personel secara pribadi).Oleh karena itu 

kompensasi sangat penting di dunia kerja, karena kompensasi dapat 

meningkatan atau menurunkan prestasi kerja maupun motivasi kerja. 

b. Manfaat Sistem Penghargaan 

Menurut Iis (2018:27) penghargaan menghasilkan dua manfaat, 

antara lain : 

1) Memberikan informasi Penghargaan dapat menarik perhatian 

personil dan memberikan informasi atau mengingatkan mereka 
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tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibandingkan 

dengan hal yang lain. 

2) Memberikan motivasi Penghargaan akan meningkatkan motivasi 

personil terhadap ukuran kinerja, sehingga membantu personil dalam 

memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha 

mereka. 

c. Tujuan Sistem Penghargaan 

Pada dasarnya tujuan perusahaan memberikan sistem penghargaan 

ini adalah agar karyawannya dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, dan 

untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan dalam 

menghadapi persaingan yang ketat. 

Menurut Rivai (2011:743) tujuan diadakannya sistem penghargaan 

atau manajemen kompensasi adalah sebagai berikut : 

1) Memperoleh SDM yang berkualitas Kompensasi yang cukup tinggi 

sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada pelamar. 

Tingkat pembayaran harus responsif terhadap penawaran dan 

permintaan pasar kerja karena para pengusaha berkompetisi untuk 

mendapatkan karyawan yang diharapkan. 

2) Mempertahankan karyawan yang ada Para karyawan dapat keluar 

jika besaran kompensasi tidak kompetitif dan akibatnya akan 

menimbulkan perputaran karyawan yang semakin tinggi. 
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3) Menjalin keadilan Manajemen kompensasi selalu berupaya agar 

keadilan internal dan eksternal dapat terwujud. Keadilan internal 

mensyaratkan bahwa pembayaran dikaitkan dengan nilai relatif 

sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama dibayar dengan 

besaran yang sama. Keadilan eksternal berarti pembayaran terhadap 

pekerjaan yang dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar 

kerja. 

4) Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan Pembayaran 

hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak 

sebagai insentif untuk perbaikan perilaku di masa depan, rencana 

kompensasi efektif, menghargai kinerja, ketaatan, pengalaman, 

tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya. 

5) Mengendalikan biaya Sistem kompensasi yang rasional membantu 

perusahaan memperoleh dan mempertahankan para karyawan 

dengan biaya yang beralasan. Tanpa manajemen kompensasi efektif, 

bisa jadi pekerja dibayar di bawah atau di atas standar. 

6) Mengikuti aturan hukum Sistem gaji dan upah yang sehat 

mempertimbangkan faktor-faktor legal yang dikeluarkan pemerintah 

dan menjamin pemenuhan kebutuhan karyawan. 

7) Memfasilitasi pengertian Sistem manajemen kompensasi hendaknya 

dengan mudah dipahami oleh spesialis SDM, manajer operasi, dan 

karyawan. 
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8) Meningkatkan efisiensi administrasi Program pengupahan dan 

penggajian hendaknya dirancang untuk dapat dikelola dengan 

efisien, membuat sistem informasi SDM optimal, meskipun tujuan 

ini hendaknya sebagai pertimbangan sekunder dibandingkan dengan 

tujuan-tujuan lain.  

Menurut Iis (2018:29) tujuan organisasi memberikan kompensasi 

pada karyawannya, adalah sebagai berikut : 

1) Mendapatkan karyawan yang berkualitas. 

2) Mempertahankan karyawan yang sudah ada. 

3) Adanya keadilan. 

4) Perubahan sikan dan perilaku. 

5) Efisiensi biayan 

6) Administrasi legalitas. 

d. Jenis-Jenis Penghargaan 

Menurut Mulyadi dan Setyawan (2010:25) penghargaan dapat 

digolongkan ke dalam 2 kelompok, yaitu : 

1) Penghargaan Instriksik Adalah penghargaan yang berupa rasa puas 

diri yang diperoleh seseorang yang telah berhasil menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran tertentu. 

Untuk meningkatkan penghargaan instrinsik manajemen dapat 

menggunakan berbagai teknik seperti penambahan tanggungjawab, 

partisipasi dalam pengambilan keputusan dan usaha lain yang 
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meningkatkan harga diri seseorang yang mendorong orang untuk 

menjadi baik. 

2) Penghargaan Ekstrinsik Merupakan kompensasi yang diberikan 

kepada personal, terdiri dari : 

a) Kompensasi langsung Adalah pembayaran langsung berupa gaji 

atau upah pokok, honorarium lembur dan hari libur, pembagian 

laba, pembagian saham dan berbagai bonus lain yang didasarkan 

atas kinerja personal. 

b) Kompensasi tidak langsung Adalah semua pembayaran untuk 

kesejahteraan personal seperti asuransi kecelakaan, asuransi hari 

tua, honorarium liburan, tunjangan masa sakit. 

c) Kompensasi non moneter Berupa sesuatu yang secara ekstra 

diberikan oleh perusahaan kepada personalnya seperti ruang 

kerja yang memiliki fasilitas istimewa, tempat parkir khusus, 

gelar istimewa dan sekretaris pribadi. 

2.1.5 Kinerja Manajerial 

a. Pengertian Kinerja Manajerial  

Kinerja manajerial menunjukkan kemampuan dari prestasi 

seorang manajer dalam menjalankan organisasi untuk mewujudkan 

tujuan yang mengarah kepada ketercapaian pelayanan publik.  

Menurut Iis (2018:30) kinerja manajerial adalah kinerja individu 

anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain: 
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perencanaan, investigasi, koordinasi, pengaturan staf, negosiasi, dan 

representasi. 

Menurut Fatimah (2017) Kinerja merupakan keberhasilan tim 

atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah 

ditetapkan yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam 

pertanggungjawaban, efisien, visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, 

serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

Menurut fatimah (2017) kinerja menunjukkan kemampuan kinerja 

manajerial dalam menjalankan fungsinya dan juga dalam pengambilan 

keputusan. 

Menurut Wulandari and Riharjo (2016) kinerja berhubungan 

dengan seberapa besar kemampuan setiap level manajemen dalam 

membangun dan meningkatkan kinerja yang baik. Produktivitas 

organisasi sektor publik akan bertambah jika kinerja yang dihasilkan 

pegawai dapat efektif dan efisien. Dan dibutuhkan kemampuan setiap 

manajemen dalam meningkatkan produktivitas, kualitas bawahan dan 

kinerja keuangan agar menghasilkan kinerja yang baik. 

Fatimah (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja: 

1) Efektifitas dan efisiensi 

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, maka kegiatan 

tersebut efektif. 
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2) Otoritas (wewenang) 

Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam 

suatu organisasi formal yang dimiliki seseorang anggota organisasi 

kepada anggota yaqng lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja 

sesuai dengan kontribusinya. 

3) Disiplin 

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi 

disiplin pegawai adalah kegiatan pegawai yang bersangkutan dalam 

menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja 

4) Inisiatif 

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam 

membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan 

tujuan organisasi. 

b. Dimensi Kinerja Manajerial 

Menurut Iis (2018:30) kegiatan personel dan kinerja manajerial 

meliputi delapan dimensi, yaitu : 

1) Perencanaan 

Menentukan tujuan kebijakan dan tindakan pelaksanaan 

penjadwalan kerja, penganggaran, merancang prosedur dan 

pemograman. 
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2) Investigasi 

Mengumpulkan dan menyampaikan informasi untuk catatan 

laporan dan rekening. Megukur hasil, menentukan persediaan dan 

analisis pekerja. 

3) Negosiasi 

Pembeliaan, penjualan atau melakukan kontrak untuk produk 

menghubungi pemasok, tawar-menawar dengan mewakili penjual, 

tawar-menawar secara kelompok. 

4) Evaluasi  

Menilai dan mengukur proposal, kinerja yang diamati atau 

dilaporkan, penilaian pegawai, penilaian catatan hasil, penilaian 

laporan keuangan, pemeriksaan produk. 

5) Pengkoordinasian 

Tukar menukar informasi dengan orang lain dibagian organisasi 

yang lain untuk mengkaitkan dan menyesuaikan program, 

memberitahu bagian lain, hubungan dengan manajer lain. 

6) Pengawasan 

Mengarahkan, memimpin dan mengembangkan bawahan anda, 

membimbing, melatih dan menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, 

memberikan tugas pekerjaan dan menangani bawahan. 
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7) Pengaturan staff 

Mempertahankan angkatan kerja dibagian anda, merekrut, 

mewawancarai, dan memilih pegawai baru, menempatkan, mempromosikan 

dan mutasi pegawai. 

8) Perwakilan 

Menghadiri pertemuan dengan perusahaan lain, pertemuan 

perkumpulan bisnis, pidato untuk acara kemasyarakatn, 

mempromosikan tujuan umum perusahaan anda. 

2.2 Kinerja Dalam Pandangan Islam 

Fatimah (2017) Kinerja berasal dari kata job performance yaitu hasil kerja 

secara kualitatif dan kuantitatif yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sejauh mana 

keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut 

level of performance. Biasanya orang yang level of performance tinggi disebut 

orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang tingkat kerjanya tidak mencapai 

standar dikatakan sebagai tidak produktif atau kinerja rendah. 

Abdul Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa derajat atau 

tingkatan di neraka mengarah kebawah, sedangkan derajat disurga mengarah 

keatas (Tafsir Ibnu Katsir). Firman Allah SWT : 

ا َعِملُوا ۖ َولُِيَوفَِّيُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهْم ََل ُيْظلَُمونَ   َولُِكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّ
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Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 

telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (Surat Al-Ahqaf 

ayat 19)”. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah pasti akan membalas setiap amal 

perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika 

seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang 

baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari 

kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya. 

Allah berfirman: 

 َوٱْلَعْصرِ 

َن َلفِى ُخْسر    إِنَّ ٱْْلِنَسَٰ

ْبرِ  ِت َوَتَواَصْو۟ا ِبٱْلَحقِّ َوَتَواَصْو۟ا ِبٱلصَّ لَِحَٰ  إَِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنو۟ا َوَعِملُو۟ا ٱلصََّٰ

Artinya: Demi masa ,Sungguh, manusia berada dalam kerugian Kecuali orang-

orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk 

kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran(QS 103 [ Al-Ashr]: 1-3). 

Nasihat-menasihati dalam kinerja manajerial  merupakan sala satu unsur 

yang bisa dipakai jika ada pekerja melakukan pekerjaannya kurang sesuai dengan  

yang diharapkan. Keharmonisan antara manajerial dan bawahan akan terwujud 

dengan baik, karena adanya sifat saling menasihati. Tujuan perusahaan akan 

terwujud kalau dalam lingkungan perusahaan tercipta kerjasama yang baik antara 
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manajerial dengan karyawan, sehingga akan tercipta komunikasi yang positif  

dalam lingkungan perusahaan dalam merealisasikan tujuan perusahaan. 

2.3 Kerangka Konseptual 

Model kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara variabel 

yang diuji dalam penelitia. Kerangka penelitian ini digunakan untuk 

mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang dibahas, terkait dengan 

hubungan antara partisipasi anggaran, sistem pengukuran kinerja, sistem 

penghargaan terhadap kinerja manajerial. Adapun gambar kerangka konseptual 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Skema kerangka konseptual 
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2.4 Hipotesis 

1. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial. 

Anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan 

dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai suatu sistem 

pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Menurut Fatimah (2017) 

partisipasi penyusunan anggaran lebih mengacu pada sejauh mana atasan 

berpatisipasi dalam menyusun anggaran dan mempengaruhi sasaran untuk 

mencapai kinerja manajerial. 

Secara empiris pengaruh ini telah dibuktikan oleh penelitian 

terdahulu Mutiara Sri (2017), Fatimah Agustin (2017), savitri (2015), 

Sukmantaridan Wirasedana (2015), Wulandari (2016) menyatakan bahwa 

partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semakin tinggi tingkat 

partisipasi penyusunan anggaran maka akan semakin tinggi pula tingkat 

kinerja manajerial. 

Dengan demikian, hipotesis yang diajukan yaitu: 

H1 : Diduga Partisipasi anggaran Berpengaruh Signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 

2. Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Manajerial. 

Sistem pengukuran kinerja menyediakan informasi yang relevan 

dengan pengambilan keputusan. Sistem pengukuran kinerja yang dilakukan 
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oleh organisasi akan memotivasi manajer untuk bekerja lebih baik karena 

prestasi kerjanya sangat diperlukan untuk mengevaluasi kinerja manajerial 

dimasa yang akan datang. Dengan adanya sistem pengukuran kinerja 

diharapkan akan mempengaruhi hasil kerja dari manajer (Mahsun, 2015). 

Secara empiris pengaruh ini telah dibuktikan oleh penelitian 

terdahulu Fatimah Agustin (2017), Ristauli Debora (2013), Nastiti Mintje 

(2013), Cynthia N. Kumentas (2013), menyatakan bahwa sistem 

pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila sistem pengukuran kinerja meningkat maka 

kinerja manajerial juga akan meningkat. 

Dengan demikian, hipotesis yang diajukan yaitu: 

H2 : Diduga Sistem Pengukuran Kinerja Berpengaruh Signifikan 

terhadap kinerja manajerial. 

3. Pengaruh Penghargaan terhadap Kinerja Manajerial. 

Sistem penghargaan  (Reward) adalah semua bentuk return baik 

finansial maupun non finansial yang diterima karyawan karena jasa yang 

disumbangkan ke perusahaan. Reward dapat berupa finansial yaitu berbentuk 

gaji, upah, bonus, komisi, asuransi karyawan, bantuan sosial karyawan, 

tunjangan libur dan cuti tetap dibayar, dan lain sebagainya. Reward juga dapat 

diberikan dalam bentuk non-finansial seperti tugas yang menarik, tantangan 

tugas, tanggungjawab tugas, peluang, pengakuan, pencapaian tujuan serta 

lingkungan pekerjaan yang menarik (Dika, 2016). 
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Sistem Penghargaan (reward) artinya ganjaran, hadiah, penghargaan 

atau imbalan yang diterima atas prestasi kerja. Dalam konsep manajemen, 

reward merupakan salah satu alat untuk peningkatan motivasi para pegawai. 

Reward dapat berwujud banyak rupa. Paling sederhana berupa kata-kata 

seperti pujian adalah salah satu bentuknya, yang diharapkan untuk mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien. (Alma,2010). 

Secara empiris pengaruh ini telah dibuktikan oleh penelitian terdahulu 

Ristauli Debora Sianipar (2013), Nastiti Mintje (2013), Muhammad Afif 

(2015) menyatakan bahwa sistem Penghargaan berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa apabila sistem Penghargaan 

meningkat maka kinerja manajerial juga akan meningkat. 

Dengan demikian, hipotesis yang diajukan yaitu: 

H3 : Diduga Sistem Penghargaan Berpengaruh Signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 

4. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Sistem Pengukuran Kinerja dan 

Sistem Penghargaan terhadap Kinerja Manajerial. 

Dari uraian hipotesis diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

H3 : Diduga Partisipasi Anggaran, Sistem Pengukuran Kinerja dan 

Sistem Penghargaan Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja 

Manajerial. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai partisipasi anggaran, sistem pengukuran kinerja dan 

Sistem Penghargaan terhadap kinerja manajerial sudah banyak dilakukan 

penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu dikutip dari berbagai 

sumber, yaitu : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1 Fatimah 

Agustin 

(2017) 

Pengaruh 

Pertisipasi 

Anggaran, 

Komitmen 

Organisasi, Sistem 

Pengukuran Kinerja 

terhadap Kinerja 

Manajerial 

Variabel Dependen: 

Kinerja Manajerial 

Variabel 

Independen: 

Pertisipasi 

Anggaran, 

Komitmen 

Organisasi, Sistem 

Pengukuran Kinerja 

Pertisipasi Anggaran, 

dan Sistem Pengukuran 

Kinerja Berpengaruh 

Signifikan terhadap 

Kinerja Manajerial, 

Sementara Komitmen 

Organisasi Tidak 

berpengaruh terhadap 

Kinerja Manajerial 

2 Mutiara Sri 

(2017) 

Pengaruh 

Pertisipasi 

penyusunan 

Anggaran, 

Komitmen 

Organisasi, 

Variabel Dependen: 

Kinerja Manajerial 

Variabel 

Independen: 

Pertisipasi 

Penyusunan 

Pertisipasi penyusunan 

Anggaran, Komitmen 

Organisasi, Motivasi 

Kerja Berpengaruh 

Signifikan terhadap 

Kinerja Manajerial 
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Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja 

Manajerial 

Anggaran, 

Komitmen 

Organisasi, Motivasi 

Kerja 

 

 

3 Ristauli 

Debora 

(2013) 

Pengaruh Sistem 

Pengukuran Kinerja 

dan sistem Reward 

terhadap Kinerja 

Manajerial 

Variabel Dependen: 

Kinerja Manajerial 

Variabel 

Independen: Sistem 

Pengukuran Kinerja 

dan sistem Reward 

Sistem Pengukuran 

Kinerja dan sistem 

Reward Berpengaruh 

Signifikan terhadap 

Kinerja Manajerial 

4 Zul Azmi 

(2015) 

Pengaruh TQM, 

Sistem Pengukuran 

Kinerja dan sistem 

Penghargaan 

terhadap Kinerja 

Manajerial 

Variabel Dependen: 

Kinerja Manajerial 

Variabel 

Independen: Total 

Quality 

Management, Sistem 

Pengukuran Kinerja 

dan sistem 

Penghargaan 

TQM Berpengaruh 

Signifikan terhadap 

Kinerja Manajerial, 

Sementara Sistem 

Pengukuran Kinerja 

dan sistem Penghargaan 

Tidak Berpengaruh 

terhadap Kinerja 

Manajerial 

5 Nastiti 

Mintje 

(2013) 

Pengaruh TQM, 

sistem Penghargaan 

dan Sistem 

Pengukuran Kinerja 

Variabel Dependen: 

Kinerja Manajerial 

Variabel 

Independen: TQM, 

Sistem Penghargaan 

dan Sistem Pengukuran 

Kinerja Berpengaruh 

Signifikan terhadap 
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terhadap Kinerja 

Manajerial 

Sistem Pengukuran 

Kinerja dan sistem 

Penghargaan 

Kinerja Manajerial, 

Sementara TQM Tidak 

Berpengaruh terhadap 

Kinerja Manajerial 

6 Muhammad 

Afif (2015) 

Pengaruh TQM, 

terhadap Kinerja 

Manajerial dengan 

Sistem Pengukuran 

Kinerja dan sistem 

Penghargaan 

sebagai variabel 

Moderating 

Variabel Dependen: 

Kinerja Manajerial 

Variabel 

Independen: TQM, 

Variabel 

Moderating: Sistem 

Pengukuran Kinerja 

dan sistem 

Penghargaan 

TQM Berpengaruh 

Signifikan terhadap 

Kinerja Manajerial, 

Interaksi variabel TQM 

dan variabel Sistem 

Reward berpengaruh 

Signifikan terhadap 

kinerja manajerial, 

Sementara Interaksi 

Variabel TQM dan 

Variabel Sistem 

Pengukuran Kinerja 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 

7 Anhar 

(2021) 

Pengaruh Sistem 

Akuntansi 

Manajemen, 

Partisipasi 

Variabel Dependen: 

Kinerja Manajerial 

Variabel 

Independen: Sistem 

Pengaruh Sistem 

Akuntansi Manajemen, 

Partisipasi Anggaran, 

dan Ketidakpastian 
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Anggaran, dan 

Ketidakpastian 

Lingkungan 

Terhadap Kinerja 

Manejerial 

Akuntansi 

Manajemen, 

Pertisipasi 

Anggaran, 

Ketidakpastian 

Lingkungan 

Lingkungan 

Berpengaruh Signifikan 

Terhadap Kinerja 

Manejerial 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi  

Populasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai 

karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi subjek/objek yang menjadi 

kuantitas dan karakteristik tertentu  yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Chandrarin, Grahita, 

2017:125). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT.Murini Sam 

Sam 180 orang. 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sekelompok atau sebagian dari populasi dan 

merupakan sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

yang di teliti (Chandrarin, Grahita, 2017:126). 

Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 

teknik purposive sampling . Sampelnya adalah seluruh karyawan dalam level 

manajerial yang meliputi manajer, asisten manajer dan supervisor .Kriteria 

sampel dengan purposive sampling adalah : 

1. merupakan pelaksana keputusan manajemen puncak yang mampu 

berinteraksi dengan karyawan dan manajemen puncak 
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2. terlibat langsung dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh manajemen 

puncak.meliputi manager, asisten manager dan supervisor yang ada di 

dalam PT. Murini Samsam Desa Pangkalan Libut 

Tabel 3.1   

Daftar Manajer, Asisten Manajer, Supervisor dan Asisten Supervisor 

PT.Murini Samsam Desa Pangkalan Libut tahun 2019 

No Bidang/Jabatan  Jumlah 

1 Manager  3 

2 Asisten Manajer 3 

3 Supervisor  8 

4 Asisten Supervisor 20 

Jumlah 34 

Sumber : PT. Murini Samsam, 2019 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data 

subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, 

pengalaman, atau karakteristik sekelompok orang/seseorang yang menjadi 

subjek penelitian (responden). 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

merupakan data yang berasal langsung dari objek penelitian atau responden, 

baik individu maupun kelompok (Chandrarin, Grahita, 2017:123). Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan 

informasi dari para responden. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara 

membagikan kuesioner kepada PT.Murini Sam Sam. Kuesioner adalah suatu 

daftar yang berisi rangkaian pertanyaan guna untuk mengumpukan informasi dari 

subjek pe nelitian (Ristauli Debora, 2013:11). 

Peneliti sudah menyediakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan 

partisipasi anggaran, Sistem Pengukuran Kinerja, Sistem Penghargaan dan kinerja 

manajerial sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan 

oleh peneliti. kuesioner tersebut diisi oleh responden yang meliputi, manajer, 

kepala bagian, serta bawahan yang bekerja di PT.Murini Sam Sam. 

Teknis penyebaran kuesioner dengan cara diantar dan dijemput secara 

langsung dari responden sesuai dengan waktu yang telah disepakati setelah 

responden selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang telah 

diberikan. 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Berdasarkan pokok masalah dari rumusan hipotesis, variabel penelitian 

yang akan dianalisis dikelompokkan dalam dua variabel, yaitu:  

1. Variabel terikat (dependent variable ) 

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang 

menjadi daya tarik atau fokus peneliti (Chandarin, Grahita, 2017:83). Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial (y). 
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Kinerja manajerial sebagai variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

kinerja individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial. 

2. Variabel bebas (independent variable ) 

Variabel bebas (independent variable ) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat, variabel independen dikenal juga sebagai 

variabel prediksi (predictor variable) (Chandarin, Grahita, 2017:83). Variabel 

independen dalam penelitian ini terdiri dari partisipasi anggaran (x1), Sistem 

Pengukuran Kinerja (x2), dan Sistem Penghargaan (x3).  

 

Tabel 3.2  

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

1. Kinerja 

Manejerial 

Kinerja manajerial 

adalah kinerja anggota 

organisasi dalam 

kegiatan-kegiatan 

manajerial antara lain: 

perencanaan, 

investigasi, koordinasi, 

pengaturan staf, 

negosiasi, dan 

representasi. 

(Mutiara, 2017) 

1. Perencanaan 

2. Investigasi 

3. Pengkoordinasian 

4. Evaluasi 

5. Pengawasan 

6. Pengaturan staf 

7. Negosiasi 

8. Perwakilan 

9. Kinerja 

keseluruhan 

 Skala likert 

1. Sangat tidak 

setuju (STS) 

2. Tidak setuju 

(TS) 

3. Ragu-ragu (R) 

4. Setuju (S) 

5. Sangat setuju 

(SS) 

(Dian lestrari, 
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2019) 

2. Partisipasi 

Anggaran 

Tingkat keterlibatan 

dan pengaruh individu 

dalam penyusunan 

anggaran (Fatimah, 

2017) 

1. Keterlibatan proses 

2. Rasa puas 

3. Kepentingan 

berpendapat 

4.  Kesediaan 

berpendapat 

5. Intensitas opini, 

ide atau masukan 

Skala likert 

1. Sangat tidak 

setuju (STS) 

2. Tidak setuju 

(TS) 

3. Ragu-ragu (R) 

4. Setuju (S) 

5. Sangat setuju 

(SS) 

(Hafiza Eka Putri, 

2019) 

3. Sistem 

Pengukuran 

Kinerja 

Menurut Mahsun 

(2015) pengukuran 

kinerja adalah suatu 

metode atau alat yang 

digunakan untuk 

mencatat dan menilai 

pencapaian pelaksanaan 

kegiatan berdasarkan 

tujuan, sasaran, dan 

strategi sehingga dapat 

diketahui kemajuan 

organisasi serta 

meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan 

1. Orientasi kepada 

kepuasan 

pelanggan   

2. Integrasi desain 

dengan pelanggan 

dimasa depan   

3. Pencegahan 

gangguan atau 

penyebab 

kesalahan dalam 

penawaran produk / 

jasa   

4. Meminimalisasi 

kerusakan produk/ 

Skala likert 

1. Sangat tidak 

setuju (STS) 

2. Tidak setuju 

(TS) 

3. Ragu-ragu (R) 

4. Setuju (S) 

5. Sangat setuju 

(SS) 

(Nurazizah 

Ahmad, 2019) 
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dan akuntabilitas. 

(Hikmah, 2013) 

jasa   

5. Pemberian jaminan 

produk/jasa 

(garansi)   

6. Meminimalisasi 

keluhan 

4. Sistem 

Penghargaan 

 

sistem penghargaan 

adalah salah satu alat 

pengendali penting 

yang digunakan oleh 

perusahaan untuk 

memotivasi 

personelnya agar 

mencapai tujuan 

perusahaan dengan 

perilaku sesuai dengan 

yang diharapkan oleh 

perusahaan 

(Hikmah, 2013) 

1. Gaji  

2. Insentif  

3. Bonus  

4. Asuransi  

5. Promosi  

6. Tunjangan  

7. Fasilitas 

Skala likert 

1. Sangat tidak 

setuju (STS) 

2. Tidak setuju 

(TS) 

3. Ragu-ragu (R) 

4. Setuju (S) 

5. Sangat setuju 

(SS) 

(Dian Lestari, 

2019) 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

1. Uji Kualitas Data  

Data ini merupakan data primer maka uji kualitas data penelitian ini 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

a. Uji Validitas 
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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, 2011:52). Pengujian validitas dalam 

penelitian ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara 

menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari 

pertanyaanpertanyaan. Apabila Pearson Correlation yang didapat memiliki 

nilai di bawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid (Ghozali, 

2011:55). 

b. Uji Reliabilitas 

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 

dengan signifikansi yang digunakan sebesar > 0,60 dimana jika nilai 

Cronbach Alpha dari suatu variabel > 0,60 maka butir pertanyaan yang 

diajukan dalam pengukuran instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang 

memadai dan sebaliknya apabila nilai cronbach alpha dari suatu variabel < 

0,60 maka reliabilitasnya kurang memadai (Ghozali, 2011:47). 

2. Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji 

normalitas, multikolinieritas dan uji heteroskedatisitas : 

a. Uji normalitas  
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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, 2011: 160).   

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

Homoskedastisitas dan tidak terjadi Heteroskedastisistas.  

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan melalui 

pengamatan pola pada grafik scatterplot anatara nilai prediksi variabel 

terikat dengan residualnya. Model regresi dikatakan heteroskedastisitas 
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ketika titik-titik data pada grafik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu dengan residualnya. Model regresi dikatakan 

heteroskedastisitas ketika titik-titik data pada grafik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. (Ghozali,2011:139). 

Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas, juga 

dapat menggunakan uji glejser untuk meregresi nilai absolut residual 

terhadap variabel indevenden. Jika variabel independen signifikan secara 

statistic mempengaruhi variable dependen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik pada uji heteroskedastisitas 

adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dolakukan dnegan menggunakan uji Glesjer yang 

terlihat dari nilai probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 

5%. (Ghozali,2011:140) 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan atau korelasi diantara variabel independen pada model regresi. 

Multikolonieritas menyatakan hubungan antar sesama variabel 

independen. Dalam penelitian ini, uji multikolonieritas digunakan untuk 

menguji apakah ada korelasi atau hubungan diantara variabel sistem 

partisipasi anggaran, sistem pengukuran kinerja dan sistem penghargaan 

(reward) pada kinerja manajerial.  Uji multikolonieritas dalam penelitian 

ini dengan cara menganalisis matriks korelasi antar variabel independen 

dan perhitungan nilai tolerance dan VIF. Nilai cutoff yang umum dipakai 
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untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,1 

atau sama dengan nilai VIF > 10. Apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai 

VIF < 10, maka tidak terjadi multikolonieritas pada persamaan regresi 

penelitian (Ghozali, 2011:106). 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Linear Berganda 

   Alat analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang 

dirumuskan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan Software 

SPSS (Statistical Package For Social Science). Analisis regresi linear 

berganda menunjukkan pengaruh hubungan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan persamaan sebagai berikut : 

Y= α + β1X1 + β2X2+ β3X3 + e 

Keterangan : 

Y = Kinerja Manajerial 

α    = Nilai konstanta 

β1- β3 = Koefisien regresi dan estimator dari parameter 

X1 = Partisipasi Anggaran 

X2 = Sistem Pengukuran Kinerja 

X3 = Sistem Penghargaan 

e = Variabel pengganggu 
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b. Uji Parsial (Uji T) 

Uji t menurut Imam Ghozali (2013) menunjukan apakah semua 

variabel independen atau bebas memilki pengaruh secara individual 

terhadap variabel terkait. Uji t yang dilakukan secara parsial dengan cara 

sebagai berikut : 

Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya 

hubungan pengaruh variabel bebas memiliki hubungan signifikan atau 

tidak dengan variabel terkait dengan variabel terikat secara individual 

untuk setiap variabel. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan 

menggunakan uji t. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan 

dari variabel masing-masing independen, maka dibandingkan dengan nilait 

thitung dengan ttabel serta membandingkan nilai signifikan t dengan level of 

significan pada tingkat singnifikan (α) 0.05 atau 5%. Penerimaan atau 

penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Jika nilai signifikan >0,05, maka H0 dapat ditrima dan Ha ditolak 

(koefisien regresi tidak signifikan) hal ini bahwa secara parsial 

variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 

2) Jika nilai signifikan  <0,05, maka H0 ditolak dan Ha ditrima 

(koefisien regresi signifikan) hal ini berarti bahwa secara parsial 

variabel independen tersebut mempunyai pengaruhyang signifikan 

terhadap variabel dependen. 



52 
 

 
 

c. Uji Simultal (Uji F) 

Menurut Iman Ghozali (2013) uji F digunakan untuk menunjukan 

apakah semua variabel independen yang dimasukan kedalam model 

memiliki pengaruh secara secara bersama terhadap variabel terkait. Pada 

penelitian ini hipotesis seacara simultan dimaksudkan untuk mengukur 

besarnya partisipasi anggaran, penekanan anggaran, komitmen organisasi, 

asimetri informasi, dan kompleksitas tugas secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen, yaitu senjangan anggaran.  

1) Jika nilai signifikan  >0,05, maka H0 dapat ditrima dan Ha ditolak 

(koefisien regresi tidak signifikan) hal ini bahwa secara simultan 

variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 

2) Jika nilai signifikan  <0,05, maka H0 ditolak dan Ha ditrima (koefisien 

regresi signifikan) hal ini berarti bahwa secara simultan variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

d. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinan (R
2
) adalah sebuah koefisien yang 

menujukan seberapa besar persentase variabel-varaibel independen. 

Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian 
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regresi yang dihasilakn baik untuk mengestimasikan nilai variabel 

dependen. 

Begitu juga mengetahui variabel independen yang paling 

berpengaruh terhadap variabel dependen dilihat dari koefisien korelasi 

parsial. Variabel independen yang memiliki koefisien korelasi parsial yang 

paling besar adalah variabel indpenden yang berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian ini tentang analisis pengaruh partisipasi anggaran, sistem 

pengukuran kinerja dan sistem penghargaan terhadap kinerja manajerial dapat 

diambil kesimpulan dari apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan koefisien ß pada persamaan regresi 

(X1) sebesar 0,440 dengan signifikan p sebesar 0,205 (p > 0,05) atau pada nilai 

thitung lebih kecil dari ttabel (1,294 < 2,042). Maka H0 diterima, dapat 

disimpulkan bahwa variabel Partisipasi Anggaran (X1) tidak berpengaruh 

terhadap Kinerja Manajerial. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak ikut 

terlibatnya karyawan dalam penyusunan anggaran. Dimana perusahaan, dalam 

penyusunan anggaran hanya melibatkan divisi tertentu atau pemegang 

kebijakan. 

2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan koefisien ß pada persamaan regresi (X2) 

sebesar 0,141 dengan signifikan p sebesar 0,650 (p > 0,05) atau pada nilai thitung 

lebih kecil dari ttabel (0,458 < 2,042). Maka H0 diterima, dapat disimpulkan 

bahwa variabel Sistem Pengukuran Kinerja (X2) tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja Manajerial. Hal ini mungkin disebabkan oleh sistem pengukuran 

kinerja yang dimiliki perusahaan belum mampu memberikan informasi yang 

komprehensif bagi manajer di dalam menyelesaikan tugas manajerial. 
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3. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan koefisien ß pada persamaan regresi (X3) 

sebesar 0,216 dengan signifikan p sebesar 0,019 (p < 0,05) atau pada nilai thitung 

lebih besar dari ttabel (2,472 > 2,042). Maka H0 ditolak dan H1 diterima, dapat 

disimpulkan bahwa variabel Sistem Penghargaan (X3) berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Manajerial. Dengan adanya sistem penghargaan, di harapkan 

setiap individu memiliki semangat untuk mencapai produktivitas yang tinggi. 

Sistem penghargaan yang baik merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja 

manajerial. Semakin baik sistem penghargaan yang dimiliki, akan 

meningkatkan kinerja manajerial. 

4. Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan komputer program SPSS 

diperoleh harga Fhitung sebesar 6,959 dengan signifikansi 0,001, karena harga 

signifikansi yang diperoleh dari pengujian tersebut kurang dari 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa variabel Partisipasi Anggaran, Sistem Pengukuran 

Kinerja dan Sistem Penghargaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Kinerja Manajerial. Manajemen perusahaan harus menjalankan sistem 

akuntansi manajemen yang baik untuk menghasilkan produk yang berkualitas 

dan menjalankan proses penyusunan anggaran yang partisipatif, sistem 

pengukuran kinerja yang baik dan sistem penghargaan yang efektif sehingga 

hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap kinerja manajerial 

perusahaan. 

2. Nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,351. Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase sumbangan variabel independen Partisipasi Anggaran, Sistem 

Pengukuran Kinerja dan Sistem Penghargaan terhadap variabel dependen 
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Kinerja Manajerial adalah sebesar 35,1%. Sedangkan sisanya sebesar 64,9% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data yang berasal dari persepsi responden yang disampaikan secara tertulis 

dengan bentuk instrumen kuisioner mungkin mempengaruhi variabel hasil. 

Persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

2. Penelitian hanya menggunakan variabel partisipasi anggaran, sistem 

pengukuran kinerja, sistem penghargaan sehingga dimungkinkan adanya 

variabel lain yang mempengaruhi kinerja manajerial, misalnya sistem 

informasi manajemen, sistem pengendalian intern, pengetahuan pegawai, 

budaya organisasi, komitmen organisasi dan lain-lain sebagainya. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka penulis 

memberikan saran antara lain: 

1. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah responden dan 

memperluas lingkup perusahaan untuk sampel penelitian sehingga menambah 

hasil penelitian yang lebih baik. 
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2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan menambah atau mengganti variabel 

independen, agar dapat diketahui adanya variabel lain yang mempengaruhi 

kinerja manajerial atau menambah variabel moderasi. 

3. Bagi perusahaan, dalam hal ini PT. Murini Sam Sam agar dapat meningkatkan 

sistem penghargaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja 

manajerial dalam perusahaan. Terlebih untuk manajer dalam perusahaan agar 

dapat memberikan dan diberikan apresiasi berupa penghargaan dari atasan 

dalam bekerja agar mendapatkan hasil kerja yang baik bagi Perusahaan.  
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LAMPIRAN 1 

KUESIONER PENELITIAN 

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner                 

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     : Zefri Azhar 

NIM     : 11573103025 

Fakultas/Jurusan  : Ekonomi dan Ilmu Sosial /Akuntansi 

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul  

“Pengaruh Partisipasi Anggaran, Sistem Pengukuran Kinerja, Sistem 

Penghargaan Terhadap Kinerja Manajerial  (Studi Pada PT.Murini Sam 

Sam Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir)”. 

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. 

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i 

saya ucapkan terima kasih. 

                    Hormat saya,  

 

 

         Zefri Azhar 

                        Nim. 11573103025 

 



 
 

 
 

KUESIONER PENELITIAN 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

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

1. Nama responden :     (boleh tidak 

diisi) 

2. Bidang usaha :      

3. Usia  :  Dibawah 30 tahun  30 - 45 tahun 

 

Diatas 45 tahun 

 

4. Jenis kelamin :  Laki-laki   Perempuan 

 

5. Pendidikan terakhir: Akademi (D1/D2/D3)  S1 

 

S2  S3  Lainnya 

 

6. 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. 

Sangat Tidak 

Setuju 

(STS) 

Tidak Setuju 

 

(TS) 

Netral 

 

(N) 

Setuju 

 

(S) 

Sangat Setuju 

 

(SS) 

 

II. KINERJA MANAJERIAL 

No Uraian Pertanyaan 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 

     

 

III. PARTISIPASI ANGGARAN 

No Uraian Pertanyaan Jawaban 

STS TS N S SS 

1 Dalam menyusun anggaran dan program, 

semua pihak ikut dilibatkan. 

     

2 Saya puas akan hasil akhir anggaran, program 

yang disusun. 

     

3 Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan 
pendapat/opini. 

     

4 Semua pihak berkontribusi terhadap partisipasi 
anggaran sangat besar. 

     

5 Saya memiliki pengaruh yang kuat terhadap 
proses penyusunan rencana anggaran. 

     

 

IV. SISTEM PENGUKURAN KINERJA 

No Uraian Pertanyaan Jawaban 

STS TS N S SS 

1 Perusahaan melakukan upaya-upaya 

peningkatan kualitas jasa yang bertujuan 

     



 
 

 
 

memberikan kepuasan pelanggan. 

2 Perusahaan membutuhkan integrasi dalam 

proses mendesain sebuah jasa yang ditawarkan 

dengan pelanggan sesuai dengan kebutuhan 

dimasa yang akan datang. 

     

3 Perusahaan melakukan upaya-upaya yang 

bertujuan mencegah gangguan atau penyebab 

kesalahan dalam pelayanan jasa yang 

ditawarkan. 

     

4 Perusahaan melakukan upaya-upaya yang 

bertujuan meminimalisasikan kesalahan dalam 

pelayanan jasa. 

     

5 Perusahaan melakukan upaya-upaya yang 

bertujuan memberikan jaminan dalam sebuah 

jasa yang ditawarkan (garansi). 

     

6 Perusahaan melakukan upaya-upaya yang 

bertujuan menurunkan keluhan dari pelanggan 

terhadap jasa yang ditawarkan. 

     

 

V. SISTEM PENGHARGAAN (REWARD) 

No Uraian Pertanyaan Jawaban 

STS TS N S SS 

1 Gaji yang saya terima sesuai dengan beban 

tugas saya. 

     

2 Gaji yang saya terima sesuai dengan besarnya 

biaya hidup. 

     

3 Insentif yang saya terima sesuai dengan kinerja 

dan prestasi saya. 

     

4 Insentif yang saya terima sesuai dengan yang 

diberikan dan tepat pada waktu nya. 

     

5 Bonus yang saya terima cukup memicu saya 

untuk bekerja dengan giat. 

     

6 Saya merasa puas dengan bonus yang saya 

terima. 

     

7 Asuransi yang saya terima sesuai dengan 

kebutuhan kesehatan saya. 

     

8 Saya dapat menggunakan asuransi kesehatan 

dengan mudah. 

     

9 Promosi/kenaikan jabatan sesuai dengan tingkat      



 
 

 
 

dan bidang pendidikan karyawan. 

10 Promosi/kenaikan jabatan dilakukan dengan 

adil. 

     

11 Tunjangan jabatan yang saya terima sesuai 

dengan tanggung jawab yang saya emban. 

     

12 Tunjangan jabatan yang saya terima sesuai 

dengan tingkatan jabatan 

     

13 Fasilitas-fasilitas lain (seperti transportasi, 

asrama) yang saya terima cukup memuaskan. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 2 

DATA PENELITIAN 

Responden 
PARTISIPASI ANGGARAN ( X1 ) 

X1 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 

1 4 4 4 5 5 22 

2 4 5 4 5 4 22 

3 3 4 5 4 3 19 

4 3 4 3 5 3 18 

5 3 4 4 5 3 19 

6 4 4 3 3 4 18 

7 5 5 4 4 4 22 

8 3 4 5 3 4 19 

9 3 4 3 2 4 16 

10 3 4 3 2 4 16 

11 2 4 4 5 4 19 

12 5 4 4 5 4 22 

13 3 4 3 2 4 16 

14 4 4 5 5 4 22 

15 4 4 4 4 3 19 

16 4 3 4 3 3 17 

17 3 3 4 4 4 18 

18 4 5 4 5 4 22 

19 4 4 4 5 5 22 

20 4 4 4 5 5 22 

21 4 4 5 5 5 23 

22 4 4 4 4 5 21 

23 5 5 4 4 5 23 

24 4 4 4 4 5 21 

25 4 5 4 4 4 21 

26 4 3 4 4 3 18 

27 4 3 5 4 3 19 

28 4 3 5 3 4 19 

29 3 3 4 5 4 19 

30 4 4 5 4 4 21 

31 4 4 5 5 5 23 

32 3 3 3 3 3 15 

33 4 4 4 5 5 22 

34 4 4 5 5 4 22 

 



 
 

 
 

Responden 
SISTEM PENGUKURAN KINERJA ( X2 ) 

X2 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 

1 4 4 4 4 5 5 26 

2 4 4 4 5 4 4 25 

3 3 3 4 5 3 5 23 

4 3 3 4 5 4 3 22 

5 4 4 3 4 5 4 24 

6 4 4 4 3 3 3 21 

7 4 4 4 4 4 4 24 

8 4 3 4 3 5 3 22 

9 3 4 2 2 4 4 19 

10 3 4 2 2 4 4 19 

11 4 4 4 3 4 5 24 

12 5 4 5 5 4 5 28 

13 3 4 2 2 4 4 19 

14 5 4 4 4 4 5 26 

15 3 3 4 4 4 4 22 

16 4 3 4 3 3 3 20 

17 3 3 4 3 3 3 19 

18 4 4 5 4 5 4 26 

19 4 4 4 5 4 4 25 

20 4 4 5 3 4 4 24 

21 4 3 3 4 4 4 22 

22 4 4 5 4 5 4 26 

23 4 4 5 5 5 4 27 

24 4 4 4 5 4 5 26 

25 4 4 4 4 5 4 25 

26 4 4 3 4 4 3 22 

27 4 4 3 4 3 4 22 

28 4 5 4 5 3 3 24 

29 4 4 4 4 5 5 26 

30 4 4 5 3 4 5 25 

31 4 4 4 4 4 5 25 

32 4 4 4 4 4 4 24 

33 4 4 4 5 4 5 26 

34 4 4 4 4 5 5 26 

 

  



 
 

 
 

Responden 
SISTEM PENGHARGAAN ( X3 ) 

X3 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 X3.12 X3.13 

1 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 57 

2 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 56 

3 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 46 

4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 50 

5 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 3 3 4 49 

6 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 48 

7 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 48 

8 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 47 

9 5 5 5 5 5 3 4 5 3 4 4 5 5 58 

10 5 5 5 5 5 3 4 5 3 4 4 5 5 58 

11 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 58 

12 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 59 

13 5 5 5 5 5 3 4 5 3 4 4 5 5 58 

14 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 46 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

18 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 56 

19 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 58 

20 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 56 

21 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 56 

22 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 59 

23 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 57 

24 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 58 

25 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 54 

26 3 4 3 3 4 3 4 5 4 5 3 4 3 48 

27 3 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 3 50 

28 4 3 3 4 4 3 4 5 3 5 4 4 4 50 

29 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 57 

30 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 56 

31 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 58 

32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

33 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 54 

34 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 58 

 

Responden 
KINERJA MANAJERIAL ( Y ) 

Y 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 

1 4 5 5 4 4 4 5 5 5 41 

2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 39 

3 3 4 4 3 5 3 4 3 4 33 

4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 36 

5 3 4 4 3 4 5 3 3 3 32 

6 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31 

7 4 4 4 4 5 5 3 3 5 37 

8 3 3 3 4 5 3 4 3 5 33 

9 4 4 5 4 4 5 3 3 4 36 

10 4 5 5 4 4 5 3 3 4 37 

11 5 5 4 5 4 5 4 3 4 39 

12 5 5 4 4 5 4 5 5 4 41 

13 4 5 5 4 4 5 3 3 4 37 

14 4 4 4 5 5 5 4 5 5 41 

15 3 4 4 4 4 4 3 3 4 33 

16 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29 



 
 

 
 

17 4 4 3 3 4 4 4 4 3 33 

18 4 5 5 4 5 4 5 4 5 41 

19 4 4 4 4 5 4 4 5 5 39 

20 3 3 3 3 4 4 5 4 4 33 

21 3 4 3 4 5 3 4 3 5 34 

22 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 

23 3 4 4 4 4 5 5 4 4 37 

24 4 4 4 4 5 5 4 4 5 39 

25 4 5 5 4 4 5 4 4 4 39 

26 3 4 5 4 4 3 3 3 4 33 

27 4 4 3 5 4 3 5 3 4 35 

28 3 4 4 3 5 3 3 3 3 31 

29 3 3 3 3 4 4 3 3 4 30 

30 3 3 4 4 3 4 3 3 4 31 

31 4 4 4 4 5 5 4 5 5 40 

32 3 4 4 4 4 3 4 3 3 32 

33 4 4 4 4 5 4 5 4 5 39 

34 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 3 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

A. Kinerja Manajerial (Y) 

Correlations 
 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Kinerja Manajerial 

Y.1 Pearson Correlation 1 ,656
**
 ,254 ,497

**
 ,224 ,448

**
 ,327 ,473

**
 ,215 ,749

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,147 ,003 ,204 ,008 ,059 ,005 ,223 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Y.2 Pearson Correlation ,656
**
 1 ,595

**
 ,389

*
 ,202 ,295 ,202 ,242 ,129 ,666

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,023 ,252 ,091 ,251 ,168 ,466 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Y.3 Pearson Correlation ,254 ,595
**
 1 ,254 -,101 ,272 -,052 ,137 ,058 ,440

**
 

Sig. (2-tailed) ,147 ,000  ,147 ,569 ,119 ,771 ,440 ,746 ,009 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Y.4 Pearson Correlation ,497
**
 ,389

*
 ,254 1 ,149 ,197 ,312 ,227 ,491

**
 ,631

**
 

Sig. (2-tailed) ,003 ,023 ,147  ,399 ,265 ,072 ,196 ,003 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Y.5 Pearson Correlation ,224 ,202 -,101 ,149 1 -,061 ,258 ,325 ,580
**
 ,466

**
 

Sig. (2-tailed) ,204 ,252 ,569 ,399  ,733 ,141 ,061 ,000 ,006 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Y.6 Pearson Correlation ,448
**
 ,295 ,272 ,197 -,061 1 -,119 ,301 ,185 ,490

**
 

Sig. (2-tailed) ,008 ,091 ,119 ,265 ,733  ,504 ,084 ,294 ,003 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Y.7 Pearson Correlation ,327 ,202 -,052 ,312 ,258 -,119 1 ,639
**
 ,283 ,555

**
 

Sig. (2-tailed) ,059 ,251 ,771 ,072 ,141 ,504  ,000 ,105 ,001 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Y.8 Pearson Correlation ,473
**
 ,242 ,137 ,227 ,325 ,301 ,639

**
 1 ,388

*
 ,730

**
 

Sig. (2-tailed) ,005 ,168 ,440 ,196 ,061 ,084 ,000  ,023 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Y.9 Pearson Correlation ,215 ,129 ,058 ,491
**
 ,580

**
 ,185 ,283 ,388

*
 1 ,623

**
 

Sig. (2-tailed) ,223 ,466 ,746 ,003 ,000 ,294 ,105 ,023  ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Kinerja Manajerial Pearson Correlation ,749
**
 ,666

**
 ,440

**
 ,631

**
 ,466

**
 ,490

**
 ,555

**
 ,730

**
 ,623

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,009 ,000 ,006 ,003 ,001 ,000 ,000  

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,762 9 

 

 

B. Partisipasi Anggaran (X1) 

Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Partisipasi Anggaran 

X1.1 Pearson Correlation 1 ,339
*
 ,259 ,236 ,334 ,653

**
 

Sig. (2-tailed)  ,050 ,140 ,180 ,053 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 

X1.2 Pearson Correlation ,339
*
 1 -,062 ,219 ,356

*
 ,542

**
 

Sig. (2-tailed) ,050  ,727 ,214 ,039 ,001 

N 34 34 34 34 34 34 

X1.3 Pearson Correlation ,259 -,062 1 ,401
*
 ,121 ,554

**
 

Sig. (2-tailed) ,140 ,727  ,019 ,496 ,001 

N 34 34 34 34 34 34 



 
 

 
 

X1.4 Pearson Correlation ,236 ,219 ,401
*
 1 ,254 ,742

**
 

Sig. (2-tailed) ,180 ,214 ,019  ,147 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 

X1.5 Pearson Correlation ,334 ,356
*
 ,121 ,254 1 ,641

**
 

Sig. (2-tailed) ,053 ,039 ,496 ,147  ,000 

N 34 34 34 34 34 34 

Partisipasi Anggaran Pearson Correlation ,653
**
 ,542

**
 ,554

**
 ,742

**
 ,641

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,001 ,000 ,000  

N 34 34 34 34 34 34 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,615 5 

 

 

C. Sistem Pengukuran Kinerja (X2) 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 

Sistem 
Pengukuran 

Kinerja 

X2.1 Pearson 
Correlation 

1 ,412
*
 ,481

**
 ,359

*
 ,221 ,298 ,706

**
 

Sig. (2-tailed)  ,016 ,004 ,037 ,209 ,087 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 

X2.2 Pearson 
Correlation 

,412
*
 1 ,024 ,094 ,151 ,245 ,418

*
 

Sig. (2-tailed) ,016  ,893 ,598 ,393 ,162 ,014 

N 34 34 34 34 34 34 34 

X2.3 Pearson 
Correlation 

,481
**
 ,024 1 ,474

**
 ,188 ,179 ,697

**
 

Sig. (2-tailed) ,004 ,893  ,005 ,286 ,312 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 

X2.4 Pearson 
Correlation 

,359
*
 ,094 ,474

**
 1 ,067 ,204 ,682

**
 

Sig. (2-tailed) ,037 ,598 ,005  ,706 ,248 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 

X2.5 Pearson 
Correlation 

,221 ,151 ,188 ,067 1 ,289 ,507
**
 

Sig. (2-tailed) ,209 ,393 ,286 ,706  ,097 ,002 

N 34 34 34 34 34 34 34 

X2.6 Pearson 
Correlation 

,298 ,245 ,179 ,204 ,289 1 ,603
**
 

Sig. (2-tailed) ,087 ,162 ,312 ,248 ,097  ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 

Sistem 
Pengukuran 

Pearson 
Correlation 

,706
**
 ,418

*
 ,697

**
 ,682

**
 ,507

**
 ,603

**
 1 



 
 

 
 

Kinerja Sig. (2-tailed) ,000 ,014 ,000 ,000 ,002 ,000  
N 34 34 34 34 34 34 34 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,642 6 

 

 

D. Sistem Penghargaan (X3) 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 X3.12 X3.13 
Sistem 

Penghargaan 

X3.1 Pearson 
Correlation 

1 ,624
**
 ,683

**
 ,470

**
 ,491

**
 ,111 ,252 ,480

**
 ,020 ,203 ,565

**
 ,582

**
 ,617

**
 ,672

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,005 ,003 ,532 ,150 ,004 ,912 ,250 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

X3.2 Pearson 
Correlation 

,624
**
 1 ,545

**
 ,542

**
 ,407

*
 ,144 ,210 ,637

**
 ,314 ,278 ,491

**
 ,404

*
 ,617

**
 ,685

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,001 ,017 ,418 ,233 ,000 ,070 ,111 ,003 ,018 ,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

X3.3 Pearson 
Correlation 

,683
**
 ,545

**
 1 ,516

**
 ,493

**
 ,266 ,460

**
 ,535

**
 ,258 ,206 ,414

*
 ,558

**
 ,586

**
 ,719

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001  ,002 ,003 ,128 ,006 ,001 ,141 ,242 ,015 ,001 ,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

X3.4 Pearson 
Correlation 

,470
**
 ,542

**
 ,516

**
 1 ,469

**
 ,367

*
 ,372

*
 ,602

**
 ,251 ,351

*
 ,447

**
 ,447

**
 ,484

**
 ,707

**
 

Sig. (2-tailed) ,005 ,001 ,002  ,005 ,033 ,030 ,000 ,153 ,042 ,008 ,008 ,004 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

X3.5 Pearson 
Correlation 

,491
**
 ,407

*
 ,493

**
 ,469

**
 1 ,429

*
 ,638

**
 ,611

**
 ,438

**
 ,562

**
 ,423

*
 ,654

**
 ,525

**
 ,784

**
 

Sig. (2-tailed) ,003 ,017 ,003 ,005  ,011 ,000 ,000 ,010 ,001 ,013 ,000 ,001 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

X3.6 Pearson 
Correlation 

,111 ,144 ,266 ,367
*
 ,429

*
 1 ,406

*
 ,485

**
 ,529

**
 ,132 ,690

**
 ,353

*
 ,392

*
 ,591

**
 

Sig. (2-tailed) ,532 ,418 ,128 ,033 ,011  ,017 ,004 ,001 ,455 ,000 ,040 ,022 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

X3.7 Pearson 
Correlation 

,252 ,210 ,460
**
 ,372

*
 ,638

**
 ,406

*
 1 ,633

**
 ,603

**
 ,651

**
 ,257 ,503

**
 ,439

**
 ,694

**
 

Sig. (2-tailed) ,150 ,233 ,006 ,030 ,000 ,017  ,000 ,000 ,000 ,143 ,002 ,009 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

X3.8 Pearson 
Correlation 

,480
**
 ,637

**
 ,535

**
 ,602

**
 ,611

**
 ,485

**
 ,633

**
 1 ,496

**
 ,602

**
 ,598

**
 ,608

**
 ,598

**
 ,865

**
 

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,001 ,000 ,000 ,004 ,000  ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

X3.9 Pearson 
Correlation 

,020 ,314 ,258 ,251 ,438
**
 ,529

**
 ,603

**
 ,496

**
 1 ,480

**
 ,379

*
 ,350

*
 ,344

*
 ,586

**
 

Sig. (2-tailed) ,912 ,070 ,141 ,153 ,010 ,001 ,000 ,003  ,004 ,027 ,042 ,047 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

X3.10 Pearson 
Correlation 

,203 ,278 ,206 ,351
*
 ,562

**
 ,132 ,651

**
 ,602

**
 ,480

**
 1 ,151 ,362

*
 ,243 ,556

**
 

Sig. (2-tailed) ,250 ,111 ,242 ,042 ,001 ,455 ,000 ,000 ,004  ,393 ,035 ,167 ,001 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

X3.11 Pearson 
Correlation 

,565
**
 ,491

**
 ,414

*
 ,447

**
 ,423

*
 ,690

**
 ,257 ,598

**
 ,379

*
 ,151 1 ,530

**
 ,512

**
 ,715

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,003 ,015 ,008 ,013 ,000 ,143 ,000 ,027 ,393  ,001 ,002 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

X3.12 Pearson 
Correlation 

,582
**
 ,404

*
 ,558

**
 ,447

**
 ,654

**
 ,353

*
 ,503

**
 ,608

**
 ,350

*
 ,362

*
 ,530

**
 1 ,555

**
 ,758

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,018 ,001 ,008 ,000 ,040 ,002 ,000 ,042 ,035 ,001  ,001 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

X3.13 Pearson 
Correlation 

,617
**
 ,617

**
 ,586

**
 ,484

**
 ,525

**
 ,392

*
 ,439

**
 ,598

**
 ,344

*
 ,243 ,512

**
 ,555

**
 1 ,767

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,004 ,001 ,022 ,009 ,000 ,047 ,167 ,002 ,001  ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Sistem 
Penghargaan 

Pearson 
Correlation 

,672
**
 ,685

**
 ,719

**
 ,707

**
 ,784

**
 ,591

**
 ,694

**
 ,865

**
 ,586

**
 ,556

**
 ,715

**
 ,758

**
 ,767

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000  

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 



 
 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,914 13 

 

 

 

  



 
 

 
 

LAMPIRAN 4 

ANALISIS DESKRIPTIF 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Partisipasi Anggaran 34 15,00 23,00 19,9118 2,31422 

Sistem Pengukuran Kinerja 34 19,00 28,00 23,6471 2,50916 

Sistem Penghargaan 34 39,00 59,00 52,3235 6,48411 

Kinerja Manajerial 34 29,00 41,00 35,7647 3,60184 

Valid N (listwise) 34     

 

 

 

  



 
 

 
 

LAMPIRAN 5 

UJI ASUMSI KLASIK 

A. Normalitas Data 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 34 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,54564774 

Most Extreme Differences Absolute ,151 

Positive ,151 

Negative -,113 

Test Statistic ,151 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,057
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

 

B. Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Partisipasi Anggaran ,412 2,425 

Sistem Pengukuran Kinerja ,430 2,327 

Sistem Penghargaan ,793 1,261 

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial 

 

 

  



 
 

 
 

C. Heteroskedastisitas 

 

 
 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,253 3,003 
 

-,417 ,680 

Partisipasi Anggaran -,048 ,190 -,070 -,253 ,802 

Sistem Pengukuran Kinerja ,121 ,172 ,192 ,708 ,485 

Sistem Penghargaan ,030 ,049 ,123 ,614 ,544 

a. Dependent Variable: abs_res 

 

 

  



 
 

 
 

LAMPIRAN 6 

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12,373 5,373  2,303 ,028 

Partisipasi Anggaran ,440 ,340 ,283 1,294 ,205 

Sistem Pengukuran 

Kinerja 

,141 ,307 ,098 ,458 ,650 

Sistem Penghargaan ,216 ,087 ,389 2,472 ,019 

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial 

 

 

  



 
 

 
 

LAMPIRAN 7 

UJI HIPOTESIS 

A. Uji Hipotesis Parsial (t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12,373 5,373  2,303 ,028 

Partisipasi Anggaran ,440 ,340 ,283 1,294 ,205 

Sistem Pengukuran 

Kinerja 

,141 ,307 ,098 ,458 ,650 

Sistem Penghargaan ,216 ,087 ,389 2,472 ,019 

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial 

 

B. Uji Hipotesis Simultan (F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 175,682 3 58,561 6,959 ,001
b
 

Residual 252,436 30 8,415   

Total 428,118 33    

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial 

b. Predictors: (Constant), Sistem Penghargaan, Sistem Pengukuran Kinerja, Partisipasi Anggaran 

 

C. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,641
a
 ,410 ,351 2,90078 

a. Predictors: (Constant), Sistem Penghargaan, Sistem Pengukuran Kinerja, Partisipasi Anggaran 

b. Dependent Variable: Kinerja Manajerial 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 8 

SURAT IZIN RISET 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 9 

SURAT BALASAN RISET 
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