
Medan, 30 November- 03 Desember 2018  APPPTMA KE-8 

1 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah’ Aisyiah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-0-3 

 

Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban 

Terhadap Kinerja Manajerial dengan Pengendalian Diri (Locus Of Control) 

Sebagai Variabel Moderasi  

(Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota 

Pematangsiantar) 
 

1Hery Pandapotan Silitonga, 2Widia Astuty, 3Irfan 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Program Studi Magister Akuntansi 
Medan, Indonesia 

herysilitonga@gmail.com  

 
Abstraksi- Kedekatan organisai pemerintah pada level 
pemerintah daerah diharapkan dapat menerima 
aspirasi (masukan) dari masyakarat yang riil tentang 
kebutuhan peningkatan pelayanan.Untuk memenuhi itu 

kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
merupakan hal yang sangat penting. Kinerja manajerial 

merupakan hasil kerja dalam melayani masyakarat. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguji dan 

menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap 
kinerja manajerial, (2) menguji dan menganalisis 

pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap 
kinerja manajerial, (3) menguji dan menganalisis 

pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi 
pertanggungjawaban secara bersama-sama terhadap 

kinerja manajerial, (4) menguji dan 
menganalisispengendalian diri (locus of control) dapat 

memoderasi partisipasi anggaran dan akuntansi 
pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara metode 
kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda dan uji interaksi atau 
Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa (1) partisipasi anggaran tidak 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial, (2) Akuntansi 

pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial, (3) Partisipasi anggaran dan akuntansi 

pertanggungjawaban secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial, (4) 

Pengendalian diri (locus of control) tidak mampu 
memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran 

dengan kinerja manajerial, dan pengendalian diri (locus 
of control) mampu memoderasi hubungan antara 

akuntansi pertanggungjawaban dengan kinerja 
manajerial. Pengendalian diri (locus of control) dapat 

memperkuat hubungan partisipasi anggaran dan 

akuntansi pertanggungjawaban. 
 
Kata kunci:Partisipasi Anggara, Akuntansi Pertanggungjawaban, 

Pengendalian Diri (Locus Of Control), Kinerja 
Manajerial. 

 
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
 Pemerintah daerah merupakan suatu organisasi 

pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan yang 

legistimasinya bersumber dari masyarakat. Masyarakat 
memberikan kepercayaan kepada pemerintah, 
kepercayaan tersebut sebaiknya diimbangi dengan kinerja 

yang baik dalam penyelenggaran pemerintah dengan 
meningkatkan pelayanan yang efektif yang menyentuh 
masyakat. Hal tersebut diperkuat dengan diadakannya 
desentralisasi pada tata kelola daerah yang tertuang pada 

UU No 32 tahun 2004 pada pasal 1 angka 7 menjelaskan 
desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan 
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Diharapkan kedekatan ini tidak terjadi kesenjangan 

antara perencanaan yang dianggarkan dengan 
pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan 
kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi itu kinerja 

manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
merupakan hal yang sangat penting. Kinerja manajerial 
merupakan hasil kerja dalam melayani masyakarat. Kinerja 

manajerial dapat dilihat dari kecakapan manajer atau 
pimpinan suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan manajerial antara lain perencanaan yang belum 

dapat diselesaikan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat 
pada musrembang dalam menyusun program belum 
dibahas kinerja tahun sebelumnya. 

Salah satu yang digunakan manajerial dalam 
meningkatkan kinerja manajerial dengan melakukan 
perencanaan, pengkoordinasian, dan untuk mengevaluasi 
pengawasan adalah anggaran. Dalam penyusunan anggaran 

semua pihak diperbolehkan berpartisipasi dalam 
penyusunan. Partisipasi anggaran adalah pendekatan 
penganggaran yang memungkinkan para manajer yang 

akan bertanggungjawab atas kinerja anggaran. Partisipasi 
anggaran dalam sektor publik terjadi antara eksekutif 
(pemerintah), legislatif (DPRD), serta masyakarat. Dalam 

penyusunan anggaran belum melibatkan para pemangku 
kepentingan. 

Manajerial tidak dapat mengendalikan 

semuakegiatan bawahaannya secara langsung satu persatu, 
oleh karena itu untuk menilai kinerja para kepala dinasdan 
kepala bagian digunakan akuntansi pertanggungjawaban. 

Tujuanpenggunaan Akuntansi Pertanggungjawaban adalah 
untuk mengetahui apakah ada penyimpangan biaya dari 
yang telah  dianggarkan, serta menilai tanggung jawab dan 

mengukur prestasi karyawan secara objektif atas tugas 
yang didelegasikan kepadanya.Untuk dapat dimintai 
pertanggungjawaban kepala dinas dan kepala bagian harus 

mengetahui standar yang ditetapkan, mengetahui 
pencapaian yang telah didapat dengan perbandingan antara 
realisasi dan anggarannya, dan belum optimalnya 

pembinaan kepegawaian punishment dan reward. 
Kinerja manajerial ditentukan oleh kondisi 

tertentu, kondisi lingkungan berkerja serta kondisi dalam 

dirinya (individual). Faktor individual tersebut merupakan 
pengendalian diri(locus of control). Pengendalian diri (locus 
of control) tersebut merupakan keyakinan individu dapat 

atau tidak mengendalikan kejadian yang mempengaruhi 
mereka. Seseorang denganinternalpengendalian diri (locus 
of control)akanmenjadi lebihaktif 

danmampumemilihnformasiang dia butuhkan. Dengan 
kemampuannyasendiri dia dapat  membuat  keputusan   
dan  bertanggungjawabatas 

keputusantersebut,apakahitubaik atauburuk. Keputusan 
tersebut dapat berupa program kerja, banyak dari 
program-program kerja tersebut yang tidak memihak 
kepada kepentingan rakyat. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi 

masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 
adalah: 
1) Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) Kota Pematangsiantar. 

2) Apakah akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial pada Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar 

3) Apakah partisipasi anggaran dan akuntansi 

pertanggungjawabanberpengaruhsecara bersama-
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sama terhadap kinerja manajerial pada Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar. 
4) Apakah pengendalian diri (locus of control) dapat 

memoderasi partisipasi anggaran dan akuntansi 

pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial 
pada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota 
Pematangsiantar. 
 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1) Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

dijelaskan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan 
menganalisis: 
a) Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial pada pada Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) Kota Pematangsiantar. 

b) Pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap 

kinerja manajerial pada pada Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar. 

c) Pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi 

pertanggungjawaban secara bersama-sama terhadap 
kinerja manajerial pada pada Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar. 

d) Apakah pengendalian diri (locus of control) dapat 
memoderasi partisipasi anggaran dan akuntansi 
pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial 

pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota 
Pematangsiantar. 

 

2) Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a) Pengembangan Ilmu 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

juga pengetahuan bagi peneliti dan memberikan 
sumbangan terhadap pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya dalam bidang Akuntansi 

Manajemen yang berkaitan dengan partisipasi 
anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, kinerja 
manajerial, pengendalian diri (locus of control) dan 

sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan 
melakukan penelitian sejenis. 

b) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi peningkatan kinerja 
manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Kota Pematangsiantar dan juga dapat digunakan 
sebagai bahan acuan untuk perbaikan kinera 
manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Kota Pematangsiantar sehingga nantinya diharapkan 
dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat. 

 
D. Kajian Pustaka 
1) Kinerja Manajerial 

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang berkaitan 
dengan keberhasilan suatau organisasi. Menurut Wibowo 
(2012, hal 7), menyatakan kinerja berasal dari kata 
perfomance yang berarti hasil perkerjaan atau prestasi 

kerja. Kinerja manajerial merupakan kemampuan unit 
organisasi dalam melaksanakan perkerjaannya. Menurut 
Harefa (2008, hal 17), menyatakan pengertian kinerja 

adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai 
oleh para personil atau sekolompok orang dalam 
organisasi, untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan 

tanggungjawab mereka dalam menjalankan operasional 

perusahaan. 
Weichrich, et al (2005, hal 27) menyatakan 

karateristik manajerial didalamnya terdiri dari 
perencanaan dalam tingkat persiapan dalam penyusunan 
anggaran, investigasi yang didefinisikan melalui tingkatan 

kesiapan informasi, pengkoordinasian, untuk 
menyampaikan informasi. Kinerja ini biasanya ditentukan 
atas dasar fungsi-fungsi manajemen klasik meliputi prestasi 

manajerial dalam planning, investigating, coordinating, 

evaluate, supervising, staffing, negotiating, representating, dan 
kinerja secara menyeluruh yang dikembangkan oleh 
Mahoney (1963). 

 
 
 

2) Partisipasi Anggaran 

Anggaran merupakan alat bantu bagi organisasi 
atau perusahaan yang memegang peranan yang penting 
dalam mengatur dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. 

Menurut M. Nafarin (2007, hal 8), menyatakan bahwa 
anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang 
disusun berdasarkan program-program yang telah 

ditetapkan. Dalam menyusun anggaran perlu melibatkan 
karyawan untuk berpartisipasi. Partisipasiadalah 
keterlibatanindividuyangbersifatmentaldanemosional 

dalamsituasikelompokbagi pencapaian tujuanbersamadan 
berbagi tanggungjawabbersama (Mattola,2011 hal l12). 
Dalamkontekspenganggaran, partisipasi 

sebaiknyadidorongdari setiap tingkatan 
organisasi.Pengembangan anggaranharus 
melibatkanindividu-individuyangakan bertanggungjawab 

terhadapimplementasi anggaran danyangakan menerima 
imbalan dari implementasi tersebut. Partisipasidariorang-
orangyangbertanggungjawabakan meningkatkan  mutu 

anggaran (Carter, 2009, hal9). 
Menurut Hansen dan Mowen(2007, hal 552), 

menyatakan bahwapartisipasianggaran (budgeting 

participation)adalahpendekatan 
penganggaranyangmemungkinkanpara manajer yang akan  
bertanggungjawab atas  kinerja  anggaran, untuk 
berpartisipasidalampengembangan 

anggaran,partisipasianggaran mengkomunikasikan 
rasatanggungjawabpadaparamanajer tingkat bawah dan 
mendorongkreatifitas. Indikator partisipasi anggaran, 

yaitukontribusipada keuanganpemerintahan dalam 
penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah 
(APBD), komunikasi dapat mencapai target dalam 

penyusunan anggaran  dan   motivasi   untuk   
mengarahkan  peningkatan kinerja seseorang terhadap 
budget. Menurut Brownell dalam Falikatun (2007, hal 23), 

menyatakan bahwa indikator partisipasi anggaran yaitu: 
keterlibatan, pengaruh, dan komitmen. 

 

3) Akuntansi Pertanggungjawaban 
Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem 

informasi berguna untuk pengawasan. Menurut Slamet 

Sugiri (2012, hal 199), menyatakan akuntansi 
pertanggungjawaban adalah Akuntansi 
pertanggungjawaban (responsibility accounting) adalah suatu 

sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat 
pertanggungjawaban pada keseluruhan organisasi itu dan 
mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat itu 

dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi 
pusat yang memiliki tanggungjawab yang bersangkutan. 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008  
pasal 8 dan 9, menyatakan sistem akuntansi pemerintah 

adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, 
peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi 
akuntansi sejak analisis transaksi sampai pelaporan 

keuangan di lingkungan organiasi pemerintah. 
Beberapa indikator yang memjelaskan bahwa 

akuntansi pertanggungjawaban berjalan dengan baik pada 

suatu perusahaan atau organisasi. Mulyadi (2008, hal 191), 
menyatakan akuntansi pertanggungjawaban terdiri dari 
beberapa karateristik yaitu adanya indentifikasi pusat 

pertanggungjawaban, standar yang ditetapkan sebagai 
tolak ukur kinerja manajer yang bertanggungjawab atas 
pusat pertanggungjawaban tertentu, kinerja manajer 

diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan 
anggaran, dan manajer secara individual diberi 
penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan 

manajemen yang lebih tinggi. 
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4) Pengendalian Diri (Locus Of Control) 
Locus of control mempelajari tentang prilaku dan 

penguatan nilai dalam situasi tertentu. Menurut Robbins 

(2007, hal 139), manyatakan bahwa locus of control adalah 
tingkat di mana individu yakin bahwa mereka adalah 
penentu nasib mereka sendiri. Demikian juga locus of 
control pada peserta pelatihan dianggap mempengaruhi 

besarnya kemampuan mentransfer keterampilan yang 
baru mereka pelajari.Locus of control merupakan kondisi 
bagaimana individu memandang perilaku diri  

merekasebagai hubungan mereka dengan orang lain serta 
lingkungannya. Menurut Hanurawan, (2010, hal 113), 
menyatakan kecendrungan oranguntukmencarisebabsuatu 

peristiwapada arahtertentu.Dapat dikategorikan 
kedalamlocus ofcontrolinternaldaneksternal. 

 

E. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual merupakan penjelasan 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang 

penting. 
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 Savitri, dkk (2015), 
partisipasi penyusunan anggaran lebih mengacu pada 

sejauh mana atasan berpatisipasi dalam menyusun 
anggaran dan mempengaruhi sasaran untuk mencapai 
kinerja manajerial. 

Partisipasi dapat meningkatakan kinerja 
dikarenakan partisipasi kemungkinana bawahaannya 
mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan kepada 

atasannya. Dalam menyusun anggaran dibutuhkan 
komunikasi antara bawahan dengan atasan untuk dapat 
memberikan informasi tentang kebutuhan pada bagiannya. 

Menurut Hansen dan Mowen (2013, hal 223), menyatakan 
partisipasi anggaran memungkinkan bahwa manajer akan 
bertanggungjawab atas kinerja anggaran, untuk 

berpartisipasi dalam pengembangan anggaran, 
berpartisipasi mengkomunikasi rasa tanggungjawab kepada 
manajer tingkat bawah dan mendorong kreatifitas. 

 

2) Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban 
Terhadap Kinerja Manajerial 

Penerapandalam sistem pengendalian 

manajemenyangbaikakanmendukung 
aktivitasorganisasi.Pengendaliandalammenilai 
sertamengevaluasi aktivitasperusahaanjuga bias 

dikendalikan melalui system akuntansi 
pertanggungjawabandengandibentuknyasuatupusatpertang
gungjawaban.  Menurut Arfhan (2017, hal 333), 

menyatakan akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan 
kerja sama organisasi menunjukkan kepada manajer 
bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran 

keseluruhan dan bawah setiap orang berkerja untuk 
tujuan bersama. Semangat kerja meningkat karena mereka 
yakin bahwa mereka bekerja untuk tujuan bersama. 

Pusat pertanggungjawaban dapatmembantukepala 
bidangdalammemberikanevaluasi 
mengenairealisasianggarandanrencanakerja perusahaan 

secara jelas. Tanggung jawabseorangkepala 
bidangakansangatdiperlukan dalampenyusunan anggaran 
serta  rencanakerja  perusahaan.  Akuntansi  

pertanggungjawabanmemiliki hubunganyang 
eratdengankinerjamanajerialdarisisipengawasan,keandalan. 
Menurut Syamsir (2012, hal 76), menyatakan akuntansi 
pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi 

yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat 
pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang 
dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat 

pertanggungjawaban sebagai bagian dari sistem 

pengendalian manajemen. 
 

3) Pengendalian Diri (Locus of 

Control)Memoderasi Hubungan Partisipasi 
Anggaran dan Akuntansi 
Pertanggungjawaban dengan Kinerja 
Manajerial 

Pengendalian Diri (locus of control) juga 
diidentifikasi sebagai faktor penguat dalam hubungan 
antara partisipasi dalam penyusunan anggaran serta 

akuntansi pertanggungjawaban dengan kinerja manajerial. 
Partisipasi dalam penyusunan anggaran serta akuntansi 
pertanggungjawbaan dihubungkandengan sumbercontrol 

karenapadasaat muncul, partisipasi dalam penyusunan 
anggaran mengizinkan pemimpin 
mempengaruhipenyusunantujuankinerja, dan itulah  yang   

menciptakanlocus  of control. 
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas 

maka dapat digambarkan dalam kerangka konseptual 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 

Kerangka Konseptual 
 

II. Metode Penelitian 
A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Menurut Azuar 

(2013, hal 14) menyatakan penelitian asosiatif adalah 
penelitian yang berupaya untuk mengkaji bagaimana suatu 
variabel memiliki keterkaitan atau berhubungan dengan 

variabel lain, atau apakah suatu variabel dipengaruhi oleh 
variabel lainnya, atau apakah suatu variabel menjadi sebab 
perubahan variabel lainnya. 

Pendekatan penelitian menggunakan jenis data 
kuantitatif yang didasari oleh pengujian teori yang disusun 
dari berbagai variabel, pengukuran yang melibatkan angka-

angka dan analisis dengan menggunakan prosedur statistik. 
 
B. Teknik Pengempulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer yaitu data yang diperoleh dan harus diolah 
kembali, yakni kuesioner. Dalam melakukan pengumpulan 

data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas 
dilakukan langsung dilakukan dengan cara metode 
kuesioner. Metode kuesioner adalah teknik pengumpulan 

data melalui formulir berisi pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan 
orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan serta 

informasi yang diperlukan. Sebelum melakukan 
pengumpulan data, seluruh kuesioner harus dilakukan uji 
validitas dan uji reliabilitas. 

 

C. Teknik Analisis Data 
Teknik penelitian adalah suatu cara mencari, 

memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik 

yang berupa data primer maupun data sekunder yang 
digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah 

 

 

Partisipasi Anggaran 

Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Kinerja 

Manajerial 

Pengendalian Diri 

(Locus Of Control) 
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dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang 

berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga 
akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan 
diperoleh. 

1) Statistik Deskriptif 
Metode deskriptif ini merupakan metode yang 

bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang 
lebih mendalam antara tiga variabel dengan cara 

mengamati aspek-aspek tertentu secara spesifik untuk 
memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada 
dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, 

dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-
teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat 
ditarik sebuah kesimpulan. 

 
2) Analisis Regresi Linaer Berganda 
Regresi linear berganda digunakan peneliti dengan maksud 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh budaya 
organisasi dan komunikasi terhadap kinerja karyawan. 
Persamaan yang mengatakan bentuk hubungan antara 

variabel independent (X) dan variabel dependent (Y) 
disebut persamaan regresi. 
3) Moderated Regression Analysis (MRA) 

Pengujian hipotesis kedua adalah analisis regresi moderasi 
(untuk variabel moderating). Uji regresi moderasi 
menggunakan uji interaksi. Uji interaksi sering disebut 

dengan Moderated Regression Analysis (MRA). 
Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi 
adalah aplikasi khusus regresi berganda linear dimana 

terdapat perkalian dua atau lebih variabel independen. 
4) Uji Asumsi Klasik 
Hasil pengujian hipotesis yang baik adalah pengujian yang 
tidak melanggar asumsi-asumsi klasik yang mendasari 

model regresi linier berganda. Asumsi-asumsi klasik dalam 
penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. 

5) Uji Hipotesis 
Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji parsial (uji 

t) dan uji simultan (uji F). 

6) Analisis Koefisien Determinasi 
Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan sebuah model menrangkan 
variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang 
mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 
2010). 
 

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A. Hasil Penelitian 

1. Statistik Deskriptif 
a. Tanggapan Responden Terhadap Variabel 

Partisipasi Anggaran 
Rata-ratamaksimumsebesar 4,26 

terletakpadapengaruhnya para manajerial (kepaladinas) 

terhadapmenentukan sasaran anggaran, dan diberikan 
penghargaan atas pencapaian target yang 
dianggarkan,makaanggaranyangdihasilkan akanberdampak 

positifpula. Rata-rata minimum sebesar 3,05 terletak 
pada kontribusi para manajerial (kepala dinas) terhadap 
anggaran akhir dan final. 

b. Tanggapan Responden Terhadap Variabel 
Partisipasi Anggaran 

Rata-rata maksimum sebesar 4,18 

terletakpadapengaruhnya kepaladinas 
terhadapmenentukan batas-batas tanggungjawab dari 
masing-masing pusat pertanggungjawaban, anggaran 

merupakan alat koordinasi untuk semua sumber daya 
dalam mencapai target atau tujuan, dan adanya punishment 
untuk pencapaian dari bidang yang dipimpin dari atasan 

yang lebih tinggi. Rata-rata minimum sebesar 3,79 

terletak pada anggaran yang dianggap sebagai penilaian 

pencapaian kinerja manajer. 
c. Tanggapan Responden Terhadap Variabel 

Pengendalian Diri (Locus Of Control) 

Rata-ratamaksimum sebesar 
4,34terletakpadakemampuan kepala dinas dalam 
mengerjakan sesuatu tergantung pada dirinya sendiri. 

Rata-rata minimum sebesar 4,24 terletak pada kepala 
dinas bertanggungjawab atas semua yang terjadi 
dihidupnya. Mayoritasrespondenmenganggappengendalian 

diri menjadihalyang penting. 
d. Tanggapan Responden Terhadap Variabel 

Kinerja Manajerial 

Rata-ratamaksimumsebesar 4,32 terletakpada para 
manajerial (kepala dinas berperan dalam tukar menukar 
informasi dengan orang lain di bagian organisasi lain untuk 

mengaitkan dan menyesuaikan dengan program, dan 
hubungan dengan manajer lainnya, serta memelihara 
kondisi kerja di bagian yang dipimpin. Rata-rata minimum 
seebsar 3,66 terletak pada para manajerial memiliki peran 

dalam iventarisasi dalam pengukuran hasil, meyiapkan 
laporan keuangan, catatan, dan melakukan analisis 

pekerjaan. 
Hasil statistik deskriptif dari masing-masing 

variabel dapat pada Tabel 1 berikut ini: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Dari tabel 1 deskripsi statistik variabel penelitian 

menunjukkan bahwa jumlah responden (N) adalah 38 

orang. Masing- masing variabel memiliki nilai minimum, 
nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan nilai standar 
deviasi yang bervariasi. 

1) Partisipasi Anggaran (X1) responden memiliki nilai 
minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 30. 
Nilai rata-rata kompetensi responden adalah 24,32 

Nilai standar deviasi partisipasi anggaran adalah 
3,137 yang berarti bahwa penyimpangan atas 
partisipasi anggaran sangat kecil. 

2) Akuntansi Pertanggungjawaban (X2) responden 
memiliki nilai minimum sebesar 21 dan nilai 
maksimum sebesar 40. Nilai rata-rata akuntansi 

pertanggungjawaban adalah 32,42. Nilai standar 
deviasi akuntansi pertanggungjawaban adalah 5,641 
yang berarti penyimpangan atas akuntansi 
pertanggungjawaban sangat kecil. 

3) Pengendalian Diri (Locus Of Control) (Z) memiliki nilai 
minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 20. 
Nilai rata-rata pengendalian diri adalah 17,18. Nilai 

standar deviasi pengendalian diri (locus of control) 
adalah 2,856  yang berarti penyimpangan atas 
pengendalian diri (locus of control) sangat kecil. 

4) Kinerja Manajerial (Y) responden memiliki nilai 
minimum sebesar 43 dan nilai maksimum  sebesar 
80. Nilai rata – rata kinerja manajerial adalah 64,18. 

Nilai standar deviasi adalah 9,673 yang berarti 
penyimpangan kinerja manajerial sangat kecil, dengan 
demikian dapat ditarik kesimpulan indikator kinerja 

manajerial menjadi perhatian tinggi para manajer 
pada Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Pematangsiantar. 

 

Tabel 1 

Descriptive Statistics 

 N Minim

um 

Maxi

mum 

Mean Std. 

Deviation 

Statist

ic 

Statist

ic 

Statist

ic 

Statis

tic 

Statistic 

X1 
38 18 30 24,3

2 

3,137 

X2 
38 21 40 32,4

2 
5,641 

Z 
38 12 20 17,1

8 

2,856 

Y 
38 43 80 64,1

8 
9,673 

Valid N 
(listwise) 

38     

Sumber : Data Diolah (SPSS 21.0) 
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2. Regresi Linear Berganda 

Sebelum melakukan metode regresi linier berganda 
perlu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk 
menghasilkan suatu model yang baik. Uji Asumsi klasik 

bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 
berdistribusi normal atau tidak. Uji asumsi klasik meliputi 
uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji 
heterokedastisitas. 

a. Uji Normalitas 
Untuk uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan 
kolmogorov-Smirnov test. Berikut tabel hasil uji normalitas 

dengan menggunakan kolmogorov-Smirnov test sebagai 
berikut: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Dari tabel 2 di atas dapat terlihat Sig. (2-tailed) 
untuk partisipasi anggaran adalah sebesar 0,078, akuntansi 
pertanggungjawaban sebesar 0,561, pengendalian diri 

(locus of control) sebesar 0,079, kinerja manajerial sebesar 
0,714, dan total keseluruhan variabel keseluruhan 0,351 > 
0,05. Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa 

dinyatakan berdistribusi  normal. 
b. Uji Multikolineritas 
Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah. 

Adapun uji multikoliniearitas yang digunakan dalam 
penlitian ini adalah uji multikoliniearitas dengan TOL 
(Tolerance) dan Variance Inflation Factor (VIF), dengan hasil 

pengujian sebagai berikut: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Berdasarkan Tabel 3 di atas Variance Inflation Factor 

(VIF) variabel partisipasi anggaran (X1) sebesar 1,649, 
variabel akuntansi pertanggungjawaban (X2) sebesar 1,649 
dan variabel pengendalian diri (locus of control) (Z) sebesar 

1,773. Dengan demikian Variance Inflation Factor (VIF) 
seluruhnya lebih kecil dari 10, maka pada model regresi 
yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolinier. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas 

yang digunakan dalam penilitian ini adalah uji 
heteroskedastisitas dengan metode Glejser.Hasil pengujian 
heteroskedastistas dengan metode Glejser dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Berdasarkan tabel 4 di atas, terlihat bahwa model 

regresi tidak terjadi gejala heteroskedastistas. Hal ini 
disebabkan Sig. Variabel partisipasi anggaran terhadap 

absolut residual sebesar 0,419 > 0,05, Sig. Variabel 
akuntansi pertanggungjawaban terhadap absolut residual 
sebesar 0,085 > 0,05, dan Sig. Variabel pengendalian diri 

(locus of control) terhadap absolut residual sebesar 0,363 > 
0,05 atau dapat dikatakan nilai signifikansi lebih besar dari 

nilai alpha (Sig, >α). 
Setelah data dilakukan uji asumsi klasik dan 

diperoleh data yang berdistribusi normal, tidak tejadi 

multikolinearitas, dan tidak terjadi heterokedastitas, maka 
selanjutnya data dapat dianalisis dengan analisis regresi 
linear berganda. Berikut hasil uji regresi linear berganda: 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Berdasarkan tabel 5 di atas didapat hasil tersebut 
dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda 
sehingga diketahui persamaan sebagai berikut : 
Kinerja Manajerial= 11,388 + 0,702 Partisipasi 

Anggaran + 1,105 Akuntansi 
Pertanggungjawaban 

Keterangan : 

1) Konstanta sebesar 11,388 dengan arah 
hubungannya positif menunjukkan bahwa apabila 
variabel partisipasi anggaran dan akuntansi 

pertanggungjawaban dianggap konstan maka kinerja 
manajerial sudah terbentuk sebesar 11,388. 

2) Koefisien regresi pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial adalah positif sebesar 
0,702. Apabila partisipasi anggaran ditingkatkan satu 
satuan maka akan meningkatkan kinerja manajerial 

sebesar 0,702. 
3) Koefisien regresi akuntansi pertanggungjawaban 

terhadap kinerja manajerial adalah positif sebesar 

1,105. Apabila akunatnsi pertanggungjawaban 
ditingkatkan  satu satuan maka akan meningkatkan 
kinerja manajerial sebesar 1,105. 

 
3. Uji Hipotesis 
a. Uji Parsial (Uji t) 

Berdasarkan tabel 5 di atas di dapat hasil pengujian 
statistik t dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 2 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 X1 X2 Z Y TTL 

N 38 38 38 38 38 

Normal 

Parameter
sa,b 

Mean 
24,18 32,4

2 
17,1

8 
64,1

8 
137,9

7 

Std. 
Deviatio

n 

3,287 5,64
1 

2,85
6 

9,67
3 

17,43
8 

Most 

Extreme 
Difference

s 

Absolute ,207 ,128 ,206 ,113 ,151 

Positive ,207 ,090 ,162 ,113 ,083 

Negative 
-,120 -

,128 

-

,206 

-

,098 

-,151 

Kolmogorov-

Smirnov Z 

1,273 ,790 1,27

2 

,698 ,931 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,078 ,561 ,079 ,714 ,351 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber : Data Diolah (SPSS 21.0) 

Tabel 3 
Coefficientsa 

Model Unstandardi

zed 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toler

ance 

VIF 

1 

(CConstant) 
6,6

94 

8,229  ,81

3 

,42

2 

  

X1 
,24

8 

,284 ,084 ,87

3 

,38

9 

,904 1,106 

X2 
,44

4 

,202 ,259 2,1

98 

,03

5 

,606 1,649 

Z 
2,1

58 

,414 ,637 5,2

11 

,00

0 

,564 1,773 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data Diolah (SPSS 21.0) 

Tabel 4 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) -1,334 4,312  -,309 ,759 

X1 ,122 ,149 ,141 ,818 ,419 

X2 ,188 ,106 ,373 1,777 ,085 

Z -,200 ,217 -,201 -,922 ,363 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber: Data Diolah (SPSS 21.0 

Tabel 5 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 11,388 10,813  1,053 ,299 

X1 ,702 ,357 ,239 1,965 ,057 

X2 1,105 ,208 ,644 5,303 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data Diolah (SPSS 21.0) 
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1) Nilai thitung  partisipasi anggaran sebesar1,965 dan ttabel  

sebesar 2,030 dengan α = 5%. Dengan demikian ttabel 
lebih besar dari thitung. Nilai signifikansi sebesar 0,057 

(lebih besar dari 0,05) artinya H0 diterima dan Ha 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial 
partisipasi anggaran tidak berpengaruh  terhadap 

kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) Kota Pematangsiantar. 

2) Nilai thitung akuntansi 

pertanggungjawabansebesar5,303 dan ttabel  dengan α 
= 5% diketahui sebesar 2,030. Dengan demikian ttabel 

lebih kecil sama dengan thitung dan thitung lebih besar 

dari ttabel dan nilai signifikansi sebesar 0,00 (lebih kecil 
dari 0,05) artinya H0 diterima dan Ha ditolak. 
Berdasarkan hasil tersebut, didapat kesimpulan 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, hal ini 
menunjukkan bahwa secara parsial akuntansi 
pertanggungjawabanberpengaruh terhadap kinerja 

manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
Kota Pematangsiantar. 

 

 
b. Uji Simultan (Uji F) 
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 

versi 20.00, maka diperoleh hasil uji F sebagai berikut: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Dari tabel 6 diatas, di dapat Fhitungsebesar 16,444 dengn 
tingkat signifikansi sebesar 0,000, sedangkan Ftabeldiketahui 
sebesar 2,87. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa Ftabellebih kecil sama dengan Fhitungdan Fhitunglebih 
besar sama dengan Ftabel, sehingga H0 ditolak. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran dan 

akuntansi pertanggungjawaban secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar. 

 
4. Koefesien Determinasi 

Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau 

persentase pengaruh partisipasi anggaran dan akuntasi 
pertanggungjawabanterhadap kinerja manajerial maka 
dapat diketahu melalui uji determinasi sebagai berikut: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Sumber: Data Diolah (SPSS 21.0) 
Pada tabel 7 diatas, dapat diketahui nilaiAdjusted R Square 
(R2) atau koefisien – koefisien adalah 0,455 Angka ini 

mengidentifikasikan bahwa kinerja manajerial (variabel 
dependen) mampu dijelaskan oleh partisipasi anggaran dan 
akuntansi pertanggungjawaban (variabel independen) 

sebesar  45,5%. Sedangkan selebihnya 54,5% dijelaskan 
oleh sebab – sebab lain yang tidak diketahui dalam 
penelitian ini. Kemudian Standard Error of  the Estimate 

adalah sebesar 7,141, dimana semakin besar angka ini 
akan membuat model regresi semakin tepat dalam 
memprediksi kinerja manajerial. 

 

5. Moderated Regression Analysis (MRA) 
Moderated regression analysis (MRA) atau uji 

interaksi adalah aplikasi khusus regresi berganda 

linear dimana terdapat perkalian dua atau lebih 

variabel independen. Hasil persamaan regresi kedua 

(regresi moderasi) untuk mengetahui kemampuan 

pengendalian diri (locus of control) memoderasi 

hubungan antara partisipasi anggaran dan akuntansi 

pertanggungjawaban dengan kinerja manajerial dapat 

pada Tabel berikut ini: 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Berdasarakan Tabel 8menyajikan hasil pengujian 

persamaan regresi kedua yaitu kemampuan pengendalian 
diri (locus of control) memoderasi hubungan antara 
partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial dapat 

diformulasikan dalam bentuk persamaan berikut 
ini.Berdasarkan output coefficient menggambarkan bahwa: 
1) Nilai Sig sebesar 0.299 > 0.05 atau t hitung < t tabel 

( -1,056 < 2,030 ), ini berarti H0 diterima. Artinya 
pengendalian diri (locus of control) tidak memoderasi 
pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 
manajerial. 

2) Nilai Sig sebesar 0.014 < 0.05 atau t hitung < t tabel 
( 2,594< 2,030 ), ini berarti H0 ditolak. Artinya 
pengendalian diri (locus of control) mampu 

memoderasi pengaruh akuntansi 
pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial. 

 

B. Pembahasan 
1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap 

Kinerja Manajerial 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial 
partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota 

Pematangsiantar. Responden menyatakansetujubahwa 
partisipasianggaranmenjadi penilaianpenting, sebanyak 23 
orang (61%) setuju bahwa para manajerial memiliki 

komitmen dalam pelaksanaan anggaran yang telah disusun. 
Selain itu para manajerial memiliki keterlibatan dalam 
menentukan sasaran anggaran. Para manajerial dimintai 

pendapat ketika anggaran sedang disusun, serta 
diberikan penghargaan atas pencapaian target anggaran 
tersebut. Para manajerial memiliki komitmen di dalam 
pelaksanaan anggaran, dan memotivasi bawahan dalam 

melaksanakan anggaran yang telah disusun.  
Sebanyak 11 orang (30%) tidak setuju bahwa 

mereka memiliki kontribusi pentung terhadap anggaran 

akhir dan final. Para manajerial berpendapat 
bahwadalampengesahananggaranyang akandilaksanakan 
padaperiodewaktutertentutetapberadadidewanlegislatifata

upemerintah pusat secaralangsung. Anggaran akhir dan 
final tersebut ditentukan dari seberapa banyak dana 
yang dicairkan atau dialokasikan kepada bidang (unit) 

yang para manajerial pimpin, dari beberapa program 
kerja yang diusulkan para manajerial tersebut 
disesuaikan dengan seberapa banyak dana yang 

dialokasikankebidang (unit) yang mereka pimpin. 
Agar partisipasi anggaran menjadi efektif, 

partisipasi sebaiknya memiliki input yang riil terhadap 

keputusan dan pandangan mereka. Para manajerial harus 
dapat memberikan saran-saran atas anggaran yang akan 

Tabel 6 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 1676,990 2 838,495 16,444 ,000b 

Residual 1784,720 35 50,992   

Total 3461,711 37    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber: Data Diolah (SPSS 21.0) 

Tabel 7 
Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 
Estimate 

1 ,696a ,484 ,455 7,141 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data Diolah (SPSS 21.0) 

Tabel 8 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 46,113 9,952  4,633 ,000 

X1 1,245 1,073 ,423 1,161 ,254 

X2 -1,685 ,840 -,982 -2,006 ,053 

X1*Z -,065 ,061 -,672 -1,056 ,299 

X2*Z ,123 ,047 2,121 2,594 ,014 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data Diolah (SPSS 21.0) 
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disusun. Jika saran-saran anggaran dari para manajerial 

ditolak oleh manajer yang lebih tinggi tanpa penjelasan 
sama sekali, atau tanpa pernyataan yang fasih bahwa saran 
tersebut tidak sesuai dengan tujuan organisasi, maka 

partisipasi tersebut akan dianggap kepura-puraan. 
Sebaiknya manajer yang lebih tinggi memberikan 
penjelasan tentang revisi anggaran yang dilakukan. 
2. Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban 

Terhadap Kinerja Manajerial 
Hasil penelitian bahwa secara parsial akuntansi 

pertanggungjawabanberpengaruh terhadap kinerja 

manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota 
Pematangsiantar.Hal ini menunjukkan bahwa jika 
penerapan akuntansi pertanggungjawaban tinggi, maka 

akan meningkatkan kinerja manajerial.  
Responden  menyatakan setuju bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban menjadi penilaianpenting, sebanyak 

13 orang (34%) para manajerial setujuh bahwa anggaran 
dijadikan alat koordinasi untuk smeua sumber daya untuk 
mencapai target atau tujuan tertentu, dan diterapkannya 

pemberian punishment atau reward untuk pencapaian 
dari bidang yang mereka pimpin dari atasan yang lebih 
tinggi. 

Serta sebanyak sebanyak 2 orang sangat tidak 
setuju, 3 orang tidak setuju, dan 5 orang ragu (26%), 
bahwa anggaran digunakan sebagai penialain pencapain 

kinerja manajerial. Menurut para manajerial beberapa 
program kerja yang direncanakan sebagian menerima 
danacorporate social responsibility (CSR) dari beberapa 

perusahaan yang ada disekitar wilayah kota 
Pematangsiantar. 

Sebaiknya penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban diterapkan secara optimal guna 

meningkatkan kinerja manajerial. Penerapan yang baik 
akan mampu menciptakan kinerja organisasi yang 
dilakukan oleh pusat pertanggungjawaban.  Serta 

meningkatkan realisasi dari anggaran yang telah 
dianggarakan. Dan penerapan penghargaan dan hukuman 
untuk kinerja yang dicapai kepala dinas untuk 

memndorong motivasi dari masing-masing para 
manajerial. 

 

3. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntansi 
Pertanggungjawaban Secara Bersam-sama 
Terhadap Kinerja Manajerial 

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai 
partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban 
terhadap kinerja manajerialbahwa apabila secara bersama-

sama partisipasi anggaran dan akuntansi 
pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja manajerial.  

Mayoritasresponden 
menganggapkinerjamanajerialmenjadihalyang 
penting.Respondenmenyatakansetujubahwakinerjamanajer

ialmenjadi perhatian tinggi, sebanyak 18 orang (47%) 
responden menyetujui para manajerial berperan dalam 
tukar-menukar informasi lain di bagian organisasi lain 
untuk mengaitkan dan menyesuaikan program, hubungan 

dengan manajer lain, berperan dalam menentukan tujuan 
kebijakan dan rencana tindakan, skedul pekerjaan, dalam 
membuat anggaran dan menyusun prosedur-prosedur 

program. 
Para manajerial mengumpulkan infromasi, dan 

memiliki peran dalam invetarisasi, pengukuran hasil, serta 

melakukan analisis pekerjaan. Memiliki peran dalam 
mencari kerja sama dalam tukar menukar informasi 
dengan departemen atau bidang lain. Para manjerial 

terlibat dalam penilaian hasil kerja, dengan mengukur 
proposal (kerjaan) dan melaporkannya. Bertugas dalam 
mengkontrol, mengarahkan, memimpin dan 

mengembangkan bawahaan dalam bidang yang dipimpin, 
mengajukan usulan kebutuhan pengawai baru, 
mempromosikan dan memutasi pegawai. Para manajerial 

menyampaikan mempromosikan tujuan organisasi yang 

dipimpin serta melakukan perundingan dengan para agen 

dalam rangka meningkatkan mutu layanan kepada 
masyarakat. 
4. Pengendalian Diri Memoderasi Partisipasi 

Anggaran dan Akuntansi 
Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja 
Manajerial 

Hasil pengujian dengan interaksi pertama yaitu 

kemampuan pengendalian diri (locus of control) 
memoderasi pengaruh antara partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial di peroleh partisipasi anggaran 

dengan kinerja manajerial memberikan koefisien -1,056 

dan signifikansi 0,299 lebih besar dari α sebesar 0,05, yang 
berarti bahwa pengendalian diri (locus of control) tidak 
mampu memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran 
dengan kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam keterlibatanan pengaruh pada partisipasi anggaran 
para manajerial, kemampuan serta keahlian dan usahanya 
tidak menentukan anggaran akhir dan final, karena 

penentunya adalah manajer yang lebih tinggi. 
Hasil pengujian interaksi kedua untuk melihat 

kemampuan pengendalian diri (locus of control) 

memoderasi pengaruh antara akuntansi 
pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial.  Terlihat 
bahwa variabel interaksi antara akuntansi 

pertanggungjawaban dengan kinerja manajerial 
memberikan koefisien 2,594 dan signifikansi 0,014 lebih 

kecil dari α sebesar 0,05, yang berarti bahwa pengendalian 
diri (locus of control) mampu memoderasi hubungan antara 
akuntansi pertanggungjawaban dengan kinerja manajerial. 

Hal ini menunjukkan bahwa para manajerial memahami 
pusat pertanggungjawaban dalam bidang yang dipimpin, 
dan memahami target realisasi dari anggarannya. Serta 

kemampauan, keahliannya kepala dinas didukung oleh 
kelompok atau orang sekitar dapat meningkatkan kinerja 
manajerial bidang yang dipimpin. 

Respondenmenyatakan setuju bahwa pengendalian 

diri menjadi penilaianpenting, para responden menyetujui 
bahwa para manajerial memiliki kemampuan dalam 
mengerjakan pekerjaannya dan bertanggungjawab atas 

semua yang terjadi. Para manajerial memiliki kerja sama 
yang baik dimana kerjaan yang diselasaikan dikerjai oleh 
masing-masing pusat pertanggungjawaban dibidang yang 

para manajerial pimpin. Dapatditarikkesimpulan bahwa 
secarakeseluruhan indicator pengendalian diri 
menjadiperhatiantinggi paramanajerial (kepaladinas) pada 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota 
Pematangsiantar. 

Para manajerial diharapkan dapat mengajarkan 

kemampuan dan keahlianya kepada bawahannya agar para 
bawahannya lebih efektif dalam melakukan pekerjaannya. 
Dan para manajerial membentuk kerja sama team yang 

baik, karena kinerja bidang yang mereka tangani 
keberhasilannya bukan hanya keberhasilan manajerial 
namun keberhasilan team dalam bidang yang mereka 

pimpin. 
 

IV. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang 
telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil 
kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh partisipasi 
anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap 

kinerja manajerial dengan pengendalian diri (locus of 
control) sebagai variabel moderasi pada Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar adalah 

sebagai berikut: 
a. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) Kota Pematangsiantar. Hal ini berarti dengan 
dilibatkan atau tidak manajerial dalam menyusun 
anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 
b. Akuntansi pertanggungjawabanberpengaruh terhadap 

kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah 
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(OPD) Kota Pematangsiantar. Hal ini berarti dengan 

menerapkan akuntansi pertanggungjawaban maka 
akan terjadi peningkatan pada kinerja manajerial. 

c. Partisipasi anggaran dan akuntansi 

pertanggungjawaban secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota 
Pematangsiantar. Memiliki makna bahwa 

keikutsertaan pada partisipasi anggaran dan 
penerapan akuntansi pertanggungjawaban akan 
meningkatkan kinerja manajerial. 

d. Pengendalian diri (locus of control) tidak mampu 
memoderasi pengaruh  antara partisipasi anggaran 
dengan kinerja manajerial, dan pengendalian diri 

(locus of control) mampu memoderasi pengaruh 
antara akuntansi pertanggungjawaban terhadap 
kinerja manajerial. 
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