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Abstraksi- Organisasi pemerintah daerah merupakan 
lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang 

sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh 
karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh 

masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus 
diimbangi dengan kinerja yang baik. Sehingga pelayanan 

dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada 
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguji 

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

menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran 
terhadap kinerja aparat pemerintah, (3) menguji dan 
menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap 

kinerja aparat pemerintah, (4) menguji dan 
menganalisis partisipasi anggaran, kejelasan sasaran 

anggaran, dan komitmen organisasi secara bersama-
sama terhadap kinerja aparat pemerintah. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara metode 
kuesioner, serta metode analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa (1) partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah, (2) 
kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja aparat pemerintah, (3) komitmen organisasi 
berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah, (4) 

partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan 
komitmen organisasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah. 

 
Kata kunci: Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, 

Komitmen Organisasi, Kinerja Aparat Pemerintah. 

 
I. PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program 
kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, 
dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema 

strategis suatu organisasi (Bastian, 2006). Daftar apa yang 
ingin dicapai tertuang dalam perumusan perencanaan 
strategis suatu organisasi. Kinerja pegawai atau aparat 

adalah hasil kerja secara kualitas, kuantitas, dan ketepatan 
waktu yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya yang tidak hanya dipengaruhi oleh 
kemampuan dan keahlian dalam bekerja, tetapi juga sangat 
dipengaruhi oleh semangat kerjanya (Mangkunegara, 2001, 

hal 9). Dana yang digunakan untuk melakukan layanan 
publik bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD). Salah satu penerimaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersumber dari 
retribusi parkir. Yang terjadi di Kota Pematangsiantar 
hasil retribusi parkir diduga sengaja tidak dimasukan 

menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu 
menyebabkan layanan publik yang dilakukan oleh 
pemerintah kota Pematangsiantar tidak optimal dalam 
melakukan pelayanan kepada masyarakat, hal ini terbukti 

dengan penilaian yang dilakukan Obudsman RI bahwa 
pematangsiantar merupakan daerah yang memiliki 
pelayanan publik buruk. 

Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa 

yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah 
ditetapkan. Anggaran digunakan untuk mengendalikan 
biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam 
organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja 

agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan 
maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan 
atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran. 

Partisipasi dalam anggaran merupakan suatu pernyataan 
formal yang dibuat oleh manajemen tentang rencana-
rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang 

dalam suatu periode tertentu yang akan digunakan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu. 
Adanya struktur organisasi yang jelas dan tepat akan 

membantu dalam penempatan serta tugas setiap pihak 
yang bersangkutan sesuai kedudukan yang dijabat. Belum 
adanya komitmen dalam setiap struktur untuk 

menjalankan anggaran tersebut dalam penyusunan 
anggaran belum melibatkan para pemangku kepentingan. 

Adanya sasaran anggaran yang jelas akan 

memudahkan individu untuk menyusun target-target 
anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun 
akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. 

Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran 
anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun 
anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi 

pemerintah sehingga aparat akan memiliki informasi yang 
cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. 
Dalam melaksanakan program kerja belum dianggap 
memihak kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan 

dilakukan demo oleh masyarakat Pematangsiantar 
persolaan revitalisasi pasar horas, massa memprotes 
pengutipan dana kepada pedagang kaki lima (PKL). 

Komitmen organisasi dijadikan sebagai tolak ukur 
untuk mengetahui sejauh mana aparat pemerintah daerah 
memihak suatu organisasi tertentu serta untuk 

mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. 
Apabila suatu organisasi memiliki komitmen organisasi 
yang kuat maka akan mempengaruhi aparat pemerintah 

daerah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang 
telah ditentukan. Banyaknya para Aparatur Sipil Negara 
(ASN) yang belum mempedulikan jam masuk kerja, jam 

makan siang, serta jam pulang kerja, hal ini menyebabkan 
terlambatnya pelayanan publik yang akan diberikan kepada 
masyarakat. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi 

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

kinerja aparat pemerintah daerah Kota 
Pematangsiantar. 

2) Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota 

Pematangsiantar. 
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3) Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja aparat pemerintah daerah Kota 
Pematangsiantar. 

4) Apakah partisipasi anggaran, kejelasan sasaran 

anggaran, dan komitmen organisai berpengaruh 
secara bersama-sama terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah 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 

aparat pemerintah daerah Kota Pematangsiantar. 
b) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap 

kinerja aparat pemerintah daerah Kota 

Pematangsiantar. 
c) Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

aparat pemerintah daerah  Kota Pematangsiantar. 

d) Pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran 
anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja 
aparat pemerintah daerah 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, kejelasan sasaran anggaran, komitmen 
organisasi, kinerja aparat pemerintah daerah, dan 

sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan 
melakukan penelitian sejenis. 

b) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi peningkatan Kinerja 
Aparat Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar 

dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 
perbaikan Kinera Aparat Pemerintah Daerah Kota 
Pematangsiantar sehingga nantinya diharapkan dapat 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat. 

 

D. Kajian Pustaka 
1) Kinerja Aparat Pemerintah 

Kinerja jika dilihat dari bahasa latinnya adalah 

performance, yang berarti prestasi. Jadi kinerja merupakan 
prestasi kerja seorang pegawai. Menurut PP Nomor 58 
Tahun 2005, kinerja adalah keluaran/hasil dari 

kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan 
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas yang terukur. Kinerja (prestasi) manajer publik 

dinilai berdasarkan berapa target yang berhasil yang ia 
capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan 
yang dapat diukur melalui pencapaian aktivitas-aktivitas 
yang dibiayai oleh APBD (Mardiasmo, 2009, hal 98). 

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat 
manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas 
pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dalam 

melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang 
harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, 
pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. 

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi 
dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem 
pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk 

menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan atau 
program. Menurut Bastian (2006, hal 337) indikator 
kinerja aparat pemerintah sebagai berikut: indikator 

masukan, indikator proses, indikator keluaran, indikator 
hasil, dan indikator manfaat. 

2) Partisipasi Anggaran 

Partisipasi anggaran dapat terbentuk dari komunikasi 
dan kinerja para unit perusahaan. Keikutsertaan para unit 
dalam penyusunan anggaran akan berpengaruh terhadap 

tercapainya sasaran anggaran yang diinginkan. Menurut 
Hansen dan Mowen (2007, hal 552), partisipasi anggaran 
(budgeting participation) adalah pendekatan penganggaran 
yang memungkinkan para manajer yang akan 

bertanggungjawab atas kinerja anggaran, untuk 
berpartisipasi dalam pengembangan anggaran, partisipasi 
anggaran mengkomunikasikan rasa tanggung jawab pada 

para manajer tingkat bawah dan mendorong kreatifitas. 
Sedangkan menurut Brownell (1986) menyatakan bahwa 
partisipasi anggaran dalam penyusunan anggaran adalah 

tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu 
dalam penyusunan anggaran. Maka proses anggaran secara 
partisipasi sangat dibutuhkan. Dengan adanya penyusunan 

anggaran secara partisipasi dapat terjadi pertukaran 
informasi baik antara atasan dengan bawahan maupun 
level manajemen yang sama. Partisipasi anggaran 

mengarah kepada seberapa besar keterlibatan individu 
dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk 
mencapai target anggaran. Hal ini diperlukan agar para 

manajer merasa lebih puas dan produktif dalam bekerja, 
sehingga akan timbul perasaan untuk selalu ingin 
berprestasi. 

Sesuai dengan teori yang di dapat mengenai 
partisipasi anggaran, maka dapat ditentukan indikator 
partisipasi anggaran menurut Milani (1975), yaitu: 

Keikutsertaan, Kepuasan, Kebutuhan, Kerelaan, Besarnya 
pengaruh terhadap penetapan anggaran final, dan 
Seringnya atasan meminta pendapat saat anggaran sedang 
disusun. Menurut Milani (1975) dengan adanya partisipasi 

anggaran diharapkan kinerja para aparat pemerintah 
daerah dapat meningkat. Hal ini didasarkan pada 
pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang 

dirancang secara partisipatif disetujui, maka para pimpinan 
organisasi pemerintahan akan bersungguh-sungguh dalam 
tujuan atau standar yang ditetapkan dan memiliki rasa 

tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut 
serta terlibat dalam penyusunannya. 
3) Kejelasan Sasaran Anggaran 

Karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran 
anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan 
memudahkan individu untuk menyusun target-target 

anggarannya. Selanjutnya, target-target anggaran yang 
disusun akan sesuai dengan anggaran yang ingin dicapai 
organisasi. Menurut Kenis (1979) menjelaskan bahwa 

kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan 
anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan 
tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh 

orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran 
anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran 
berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai 

dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. 
Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan 
pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan 
tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana 

anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang 
diharapkan. Sasaran anggaran yang jelas juga akan 
mempermudah OPD untuk menyusun target anggaran. 

Kemudian, target-target anggaran yang disusun akan 
disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai pemerintah. 
Sedangkan menurut Locke (1990) mengatakan bahwa 

sasaran angaran yang spesifik akan lebih produktif bila 
dibandingkan dengan tidak adanya sasaran yang spesifik, 
karena akan menyebabkan para pegawai merasa 

kebingungan, tertekan, dan merasa tidak puas. Adanya 
sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah 
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka 



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

3 

untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 
Menurut Locke dan Latham (1990), agar pengukuran 

sasaran efektif ada 7 indikator kinerja yang diperlukan: 

Tujuan, Kinerja, Standar, Jangka Waktu, Sasaran Prioritas, 
Tingkat Kesulitan, dan Koordinasi. Keterlibatan individu 
dalam penyusunan anggaran akan membuatnya memahami 
sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta 

bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan 
sumber yang ada. Selanjutnya target-target anggaran yang 
disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. 

4) Komitmen Organisasi 
Komitmen organisasi mencerminkan tingkat di mana 

seseorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada 

tujuan-tujuannya. Ini adalah sikap kerja yang penting 
karena orang-orang yang memiliki komitmen diharapkan 
bisa menunjukkan untuk bekerja lebih keras demi 

mencapai tujuan organisasi dan memiliki hasrat yang lebih 
besar untuk tetap bekerja disuatu organisasi. Menurut 
Robbins dan Judge (2013, hal 343) mengungkapkan bahwa 

komitmen organisasi yaitu sejauh mana seorang karyawan 
mengidentifikasi suatu organisasi untuk dapat mencapai 
tujuannya serta seberapa besar keinginan karyawan untuk 

tetap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. 
Sementara itu, Stroh, Northcraft dan Neale (2002) 
mendifinisikan komitmen organisasi yaitu secara definisi, 

komitmen organisasi terkait dengan kekuatan identifikasi 
individu dan keterlibatannya dalam organisasi tertentu. 
Secara umum, komitmen organisasi mencakup tiga hal, 

yaitu: pertama, kepercayaan kuat terhadap tujuan dan nilai 
organisasi; kedua, kemauan kuat atau sungguh-sungguh 
pada kepentingan organisasi; ketiga, keinginan kuat untuk 
terus menerus atau selalu menjadi anggota organisasi. 

Allen dan Meyer (1997) mengemukakan indikator 
komitmen organisasi, yaitu: Komitmen Afektif, Komitmen 
Kontinu, dan Komitmen Normatif. 

 
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 Aparat Pemerintah 
Dalam anggaran terdapat tujuan, sasaran, atau target 

yang harus dicapai. Berdasarkan teori penetapan tujuan 

yang dikemukakan oleh Locke dan Latham (1990) 
menyatakan bahwa individu yang memahami tujuan (apa 
yang harus dicapai) maka akan mempengaruhi perilaku 

kerjanya. Dengan partisipasi anggaran individu yang 
terlibat seharusnya paham dengan tujuan yang harus 
dicapai karena mereka terlibat dalam perumusan tujuan 

tersebut sehingga mereka akan mengubah perilaku kerja 
atau kinerjanya menjadi lebih baik guna pencapaian tujuan 
atau target yang telah ditetapkan. Dengan adanya 

partisipasi dalam penyusunan anggaran maka aparat 
pemerintah merasa terlibat dan harus bertanggung jawab 
dalam pelaksanaan anggaran, sehingga diharapkan aparat 

pemerintah dapat melaksanakan anggaran yang lebih baik 
dan pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja aparat 
pemerintah. 

Anggaran yang telah disusun pula memiliki peranan 
sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu 
anggaran dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk 

mengukur kinerja aparat pemerintah (Sardjito dan 
Osmad, 2007). Penyusunan anggaran perlu melibatkan 
manajemen pada level yang lebih rendah, sehingga 

anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan 
manajerial yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota 
organisasi sebagai individual karena dengan adanya 
partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap 

individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan sebelumnya (Sardjito dan 

Osmad, 2007). 
2) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran 

Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah 

Menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran 
merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan 
secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu 
dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas 

anggaran tersebut. Oleh karena sasaran anggaran 
pemerintah daerah dinyatakan secara jelas, spesifik dan 
mudah di mengerti oleh mereka yang bertanggung jawab 

melaksanakannya. Pada konteks pemerintah daerah, 
kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat, untuk 
menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin 

dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki 
informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan 
dengan tepat. Selanjutnya, hal ini akan menurunkan 

perbedaan antara anggaran yang disusun dengan estimasi 
terbaik bagi organisasi. Dengan adanya sasaran anggaran 
yang jelas, maka akan mempermudah aparat pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 
kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka 
untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 
Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran 

tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) 

dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dengan 
adanya sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana 
anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, 

secara tidak langsung ini akan mempengaruhi terhadap 
kinerja aparat. Salah satu penyebab tidak efektif dan 
efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran 
anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah 

mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target 
anggaran. Kenis (1979) menemukan bahwa pelaksana 
anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif 

sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran 
anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan 
kerja, penurunan ketengangan kerja, peningkatan sikap 

karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan 
efisiensi biaya pada pelaksana anggaran secara signifikan, 
jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Dengan 

demikian karakteristik sasaran anggaran dapat 
berimplikasi pada kinerja aparat pemerintah daerah yang 
berpartisipasi baik dalam penyusunan dan pelaksanaan 

anggaran sesuai kebijakan umum APBD. 
3) Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap 

Kinerja Aparat Pemerintah  

Kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan komitmen adalah 
perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu 

(kontrak) dengan penuh rasa tanggung jawab. Komitmen 
organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua 
komponen-komponen individual dalam menjalankan 

operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat 
terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan 
hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan 
fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena 

pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua 
anggota organisasi yang bersifat kolektif.  

Angle dan Perry (1981) mengemukakan bahwa 

komitmen organisasi yang kuat akan mendorong para 
individu untuk berusaha lebih keras dalam mencapai 
tujuan organisasi. Sehingga komitmen yang tinggi 

menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari 
pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan 
organisasi menjadi lebih baik lagi. Jadi antara komitmen 

organisasi dengan kinerja terdapat pengaruh yang positif 
di mana kinerja yang baik pastinya dilatar belakangi oleh 
komitmen yang kuat. Komitmen organisasi yang buruk 

tidak menghasilkan kinerja yang tinggi. Jadi, semakin tinggi 



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

4 

derajat komitmen organisasi semakin tinggi pula kinerja 

yang dicapainya. 
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 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 
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, di mana 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 
partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan 
komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah. 

Persamaan yang mengatakan bentuk hubungan antara 
variabel independent (X) dan variabel dependent (Y) 
disebut persamaan regresi. 

3) 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. 

4) Uji Hipotesis 
Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji 

parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). 

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

seberapa jauh kemampuan sebuah model menerangkan 

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-rata maksimum sebesar 4,04 terletak pada 
pengaruhnya kepala/pimpinan dinas terhadap penetapan 
anggaran, berinisiatif dan berperan aktif dalam proses 

penyusunan anggaran, maka anggaran yang dihasilkan akan 
berdampak positif pula. Rata-rata minimum sebesar 3,3 
terletak pada kontribusi kepala/pimpinan aparat 
pemerintah terhadap keputusan anggaran final. 

Mayoritas responden menganggap partisipasi anggaran 
menjadi hal yang penting. 
b. Tanggapan Responden Terhadap Variabel 

Kejelasan Sasaran Anggaran 
Rata-rata maksimum sebesar 4,3 terletak pada 

pengaruhnya kepala/pimpinan aparat pemerintah daerah 

dalam penetapan tujuan anggaran disusun secara 
terperinci, serta anggaran berisi sasaran prioritas yang 
akan dicapai. Anggaran merupakan alat koordinasi untuk 

semua sumber daya dalam mencapai target atau tujuan 
serta sasaran. Rata-rata minimum sebesar 3,2 terletak 
pada anggaran berisi koordinasi pekerjaan yang akan 

dilakukan, serta penetapan sasaran anggaran 
dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Mayoritas 
responden menganggap kejelasan sasaran anggaran 

menjadi hal yang penting. 
c. Tanggapan Responden Terhadap Variabel 

Komitmen Organisasi 

Rata-rata maksimum sebesar 4,1 terletak pada 
komitmen kepala/pimpinan aparat pemerintah dalam 
bertanggung jawab terhadap organisasi, serta merasa 

wajib untuk tetap loyal kepada organisasi. Rata-rata 
minimum sebesar 3,7 terletak pada kepala/pimpinan 
aparat pemerintah yang menetap pada organisasi karena 
faktor perhitungan untung rugi. Mayoritas responden 

menganggap komitmen organisasi menjadi hal yang 
penting. 

Partisipasi Anggaran 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran 

Kinerja Aparat 

Pemerintah 

Komitmen 

Organisasi 
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d. Tanggapan Responden Terhadap Variabel 

Kinerja Aparat Pemerintah 
Rata-rata maksimum sebesar 4,2 terletak pada 

proses. Hal ini menandakan bahwa kepala/pimpinan aparat 

pemerintah melakukan peran dalam kecepatan dan 
akurasi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai 
dengan yang dirumuskan. Rata-rata minimum sebesar 3,5 
terletak pada manfaat, yaitu pemanfaatan output dirasakan 

secara optimal pada lokasi yang tepat. Mayoritas 
responden menganggap kinerja aparat pemerintah 
menjadi hal yang penting. 

Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel 
dapat pada Tabel I berikut ini: 

Tabel 1 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

X1 46 32 59 45,46 6,548 

X2 46 36 67 55,98 5,909 

X3 46 16 29 23,11 3,301 

Y 46 33 62 49,61 6,547 

Valid N 

(listwis) 
46     

Sumber : Data Diolah (SPSS 21.0) 

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 32, nilai maksimum sebesar 59, 
dan nilai rata-rata responden sebesar 45,46. Nilai 
standar deviasi partisipasi anggaran adalah 6,548 yang 

berarti bahwa penyimpangan atas partisipasi 
anggaran sangat kecil. 

2) Kejelasan sasaran anggaran (X2) responden memiliki 

nilai minimum sebesar 36, nilai maksimum sebesar 
67, dan nilai rata-rata responden sebesar 55,98. Nilai 
standar deviasi kejelasan sasaran anggaran adalah 

5,909 yang berarti penyimpangan atas kejelasan 
sasaran anggaran sangat kecil. 

3) Komitmen organisasi (X3) responden memiliki nilai 

minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 29, 
dan nilai rata-rata responden sebesar 23,11. Nilai 
standar devisiasi komitmen organisasi adalah 3,301 
yang berarti bahwa penyimpangan atas komitmen 

organisasi sangat kecil. 
4) Kinerja aparat pemerintah (Y) responden memiliki 

nilai minimum sebesar 33, nilai maksimum sebesar 

62, dan nilai rata-rata responden sebesar 49,61. Nilai 
standar deviasi kinerja aparat pemerintah adalah 
6,547 yang berarti bahwa penyimpangan atas kinerja 

aparat pemerintah sangat kecil. Dengan demikian 
dapat ditarik kesimpulan indikator kinerja aparat 
pemerintah menjadi perhatian tinggi para 

kepala/pimpinan pada pemerintah kota 
Pematangsiantar. 

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: 

Tabel 2 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 X1 X2 X3 Y TTL 

N 46 46 46 46 46 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 45,46 55,98 23,11 49,61 174,15 

Std. 

Deviation 

6,548 5,909 3,301 6,547 15,453 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute ,088 ,090 ,132 ,067 ,084 

Positive ,088 ,089 ,132 ,054 ,084 

Negative -,071 -,090 -,076 -,067 -,060 

Kolmogorov-Smirnov Z ,597 ,613 ,892 ,453 ,571 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,869 ,846 ,404 ,986 ,900 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data Diolah (SPSS 21.0) 
Dari tabel 2 di atas dapat terlihat Sig. (2-tailed) untuk 

partisipasi anggaran adalah sebesar 0,869, kejelasan 
sasaran anggaran sebesar 0,846, komitmen organisasi 
sebesar 0,404, kinerja aparat pemerintah sebesar 0,986, 

dan total keseluruhan variabel keseluruhan 0,900 > 0,05. 
Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa dinyatakan 
berdistribusi  normal. 

b. Uji Multikolineritas 
Uji multikoliniearitas bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya hubungan antar variabel bebas. Adapun uji 

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

berikut: 
Tabel 3 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Toler

ance 
VIF 

1 

(CCons

tant) 
1,343 8,923  ,150 ,881   

X1 ,089 ,122 ,089 ,730 ,469 ,828 1,208 

X2 ,285 ,134 ,258 2,130 ,039 ,849 1,178 

X3 1,222 ,225 ,616 5,425 ,000 ,963 1,038 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data Diolah (SPSS 21.0) 

Berdasarkan Tabel 3 di atas memperlihatkan bahwa 
nilai TOL partisipasi anggaran sebesar 0,828, variabel 
kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,849 dan variabel 
komitmen organisasi 0,963. Sedangkan nilai VIF variabel 

partisipasi anggaran sebesar 1,208, variabel kejelasan 
sasaran anggaran sebesar 1,178 dan variabel komitmen 
organisasi 1,038. Dengan melihat TOL seluruh variabel 

lebih besar dari 0,10 dan VIF seluruh variabel lebih kecil 
dari 10, maka pada model regresi yang terbentuk tidak 
terjadi gejala multikolinier. 

c. Uji Heterokedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian 

residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan 
dengan menggunakan analisis grafik scatterplot. Hasil 

pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan 
metode analisis grafik  dapat disajikan pada Gambar 2: 

 
Gambar 2 
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Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan tampilan pada scatterplot Gambar IV-1 
terlihat bahwa plot menyebar secara acak di atas maupun 
di bawah angka 0 pada sumbu Regression Studentized 

Residual. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi. 

Setelah data dilakukan uji asumsi klasik dan 
diperoleh data yang berdistribusi normal, tidak tejadi 

multikolineritas, dan tidak terjadi heterokedastitas, maka 
selanjutnya data dapat dianalisis dengan analisis regresi 
linear berganda. 

Berdasarkan tabel 3 di atas didapat hasil tersebut 
dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda 
sehingga diketahui persamaan sebagai berikut : 

Kinerja Aparat Pemerintah = 1,343 + 0,089 
Partisipasi Anggaran + 0,285 Kejelasan 
Sasaran Anggaran + 1,222 Komitmen 

Organisasi 
Keterangan : 
1) Konstanta sebesar 1,343 dengan arah hubungannya 

positif menunjukkan bahwa apabila variabel 
partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan 
komitmen organisasi dianggap konstan maka kinerja 

aparat pemerintah telah terbentuk sebesar 1,343. 
2) Koefisien regresi pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap kinerja aparat pemerintah adalah positif 

sebesar 0,089. Apabila partisipasi anggaran 
ditingkatkan satu satuan maka akan meningkatan 
kinerja aparat pemerintah sebesar 0,089. 

3) Koefisien regresi pengaruh kejelasan sasaran 
anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah adalah 
positif sebesar 0,285. Apabila kejelasan sasaran 
anggaran ditingkatkan satu satuan maka akan 

meningkatan kinerja aparat pemerintah sebesar 
0,285. 

4) Koefisien regresi pengaruh komitmen organisasi 

terhadap kinerja aparat pemerintah adalah positif 
sebesar 1,222. Apabila komitmen organisasi 
ditingkatkan satu satuan maka akan meningkatan 

kinerja aparat pemerintah sebesar 1,222. 
3. Uji Hipotesis 
a. Uji Parsial (Uji t) 

Berdasarkan tabel 3 di atas didapat hasil pengujian 
statistik t dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Nilai thitung partisipasi anggaran sebesar 0,730 dan ttabel 

sebesar 2,016 dengan α = 5%. Dengan demikian ttabel 
lebih besar dari thitung. Nilai signifikansi sebesar 0,469 

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

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

terhadap kinerja aparat pemerintah kota 
Pematangsiantar. 

2) Nilai thitung kejelasan sasaran anggaran sebesar 2,130 

dan ttabel  dengan α = 5% diketahui sebesar 2,016. 
Dengan demikian ttabel lebih kecil dari thitung dan nilai 

signifikansi sebesar 0,039 (lebih kecil dari 0,05). 
Berdasarkan hasil tersebut, didapat kesimpulan 
bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, hal ini 

menunjukkan bahwa secara parsial kejelasan sasaran 
anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
aparat pemerintah kota Pematangsiantar. 

3) Nilai thitung komitmen organisasi sebesar 5,425 dan 

ttabel dengan α = 5% diketahui sebesar 2,016. Dengan 
demikian ttabel lebih kecil dari thitung dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). 
Berdasarkan hasil tersebut, didapat kesimpulan 
bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, hal ini 

menunjukkan bahwa secara parsial komitmen 
organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
aparat pemerintah kota Pematangsiantar. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program 

SPSS versi 21, maka diperoleh hasil uji F sebagai berikut: 
Tabel 4 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 922,916 3 307,639 12,843 ,000b 

Residual 1006,040 42 23,953   

Total 1928,957 45    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant),X3, X2, X1 
Sumber: Data Diolah (SPSS 21.0) 

Dari tabel di atas, didapat Fhitung sebesar 12,843 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, sedangkan Ftabel 

diketahui sebesar 2,59. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
diketahui bahwa Ftabel lebih kecil dari Fhitung, sehingga H0 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi 
anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen 
organisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kota 
Pematangsiantar. 
4. Koefesien Determinasi 

Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau 
persentase pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan 
sasaran anggaran, dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja aparat pemerintah maka dapat diketahui melalui 
uji determinasi sebagai berikut: 

Tabel 5 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,692a ,478 ,441 4,894 

a. Predictors: (Constant), X3,X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data Diolah (SPSS 21.0) 
Pada tabel di atas, dapat diketahui hasil analisis 

regresi secara kontribusi menunjukkan Nilai Adjusted R 
Square (R2) atau koefisien-koefisien adalah 0,441. Angka 

ini mengidentifikasikan bahwa kinerja aparat pemerintah 
(variabel dependen) mampu dijelaskan oleh partisipasi 
anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen 

organisasi (variabel independen) sebesar 44,1%. 
Sedangkan selebihnya 55,9% dijelaskan oleh sebab-sebab 
lain yang tidak diketahui dalam penelitian ini. Kemudian 

Standard Error of  the Estimate adalah sebesar 4,894, di 
mana semakin besar angka ini akan membuat model 
regresi semakin tepat dalam memprediksi kinerja aparat 
pemerintah. 

B. Pembahasan 
1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap 

Kinerja Aparat Pemerintah 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 
secara parsial partisipasi anggaran tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kota 

Pematangsiantar. Hal ini berarti bahwa keterlibatan 
kepala/pimpinan dalam penyusunan anggaran tidak akan 
meningkatkan kinerja aparat pemerintah. Pada hasil 

deskriptif tanggapan responden mengenai partisipasi 
anggaran rata-rata maksimum sebesar 4,04 terletak pada 
pengaruhnya kepala/pimpinan dinas terhadap penetapan 

anggaran, berinisiatif dan berperan aktif dalam proses 
penyusunan anggaran, maka anggaran yang dihasilkan akan 
berdampak positif pula. Rata-rata minimum sebesar 3,3 

terletak pada kontribusi kepala/pimpinan aparat 
pemerintah terhadap keputusan anggaran final. 
Mayoritas responden menganggap partisipasi anggaran 

menjadi hal yang penting.  
Berdasarkan dari hasil statistik deskriptif variabel 

partisipasi anggaran menunjukkan bahwa pernyataan tidak 
setuju tertinggi terletak pada kontribusi besar 

kepala/pimpinan terhadap keputusan anggaran final. 
Partisipasi anggaran sebaiknya memiliki input yang riil 
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terhadap keputusan dan pandangan mereka. Para 

kepala/pimpinan harus dapat memberikan saran-saran atas 
anggaran yang akan disusun. Jika kontribusi 
kepala/pimpinan terhadap keputusan anggaran final dalam 

proses penyusunan anggaran diabaikan oleh pimpinan 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 pimpinan yang lebih 
tinggi memberikan penjelasan tentang revisi anggaran yang 
dilakukan. Menurut Milani (1975) dengan adanya 

partisipasi anggaran diharapkan kinerja para aparat 
pemerintah daerah dapat meningkat. Hal ini didasarkan 
pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar 

yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka para 
pimpinan organisasi pemerintahan akan bersungguh-
sungguh dalam tujuan atau standar yang ditetapkan dan 

memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya 
karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya. 

Jika kesempatan kepala/pimpinan dalam 

mengemukakan pendapat pada proses penyusunan 
anggaran tidak diberikan/dibatasi, maka akan menimbulkan 
sikap tidak respek terhadap pekerjaan dan organisasi, 

karena tujuan dan standar yang ditetapkan bukan 
keputusan bersama, melainkan hanya keputusan pimpinan 
tertinggi saja.  Seharusnya dengan adanya partisipasi 

anggaran pimpinan tertinggi lebih mendengar/menerima 
pendapat kepala/pimpinan serta memberikan kesempatan 
untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam 

mengemukakan pendapatnya, sehingga kepala/pimpinan 
memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya 
karena pendapat mereka diterima dalam proses 
penyusunan anggaran. Diterimanya usulan 

kepala/pimpinan dalam penyusunan anggaran akan 
mendorong mereka dalam memahami anggaran, dan akan 
mempermudah dalam pencapaian tujuan anggaran. 

2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran 
Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah 
Hasil penelitian bahwa secara parsial kejelasan 

sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
aparat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 
sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah 

aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran 
untuk mencapai target-target anggaran yang telah 
ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari aparat pemerintah 

daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk 
bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran 
tersebut. Dengan demikian, semakin jelas sasaran 

anggaran aparat pemerintah daerah dan dengan didorong 
oleh komitmen yang tinggi, akan mengurangi senjangan 
anggaran pemerintah daerah.  

Pada hasil deskriptif tanggapan responden mengenai 
kejelasan sasaran anggaran rata-rata maksimum sebesar 
4,3 terletak pada pengaruhnya kepala/pimpinan aparat 

pemerintah daerah dalam penetapan tujuan anggaran 
disusun secara terperinci, serta anggaran berisi sasaran 
prioritas yang akan dicapai. Anggaran merupakan alat 
koordinasi untuk semua sumber daya dalam mencapai 

target atau tujuan serta sasaran. Rata-rata minimum 
sebesar 3,2 terletak pada anggaran berisi koordinasi 
pekerjaan yang akan dilakukan, serta penetapan sasaran 

anggaran dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. 
Mayoritas responden menganggap kejelasan sasaran 
anggaran menjadi hal yang penting.  

Berdasarkan dari hasil statistik deskriptif variabel 
kejelasan sasaran anggaran menunjukkan bahwa 
pernyataan sangat setuju tertinggi terletak pada anggaran 

yang berisi sasaran prioritas yang akan dicapai. Dengan 
adanya anggaran sasaran prioritas yang akan dicapai, maka 
akan memudahkan kepala/pimpinan menyusun terget-

target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang 
disusun akan sesuai dengan sasaran prioritas yang akan 

dicapai organisasi, sehingga semakin tinggi tingkat 

kejelasan sasaran anggaran pemerintah daerah akan 
berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah. 

Selanjutnya, anggaran berisi kinerja yang akan diukur. 

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur 
pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan 
anggaran daerah dapat menggambarkan sasaran kinerja 
secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh 

mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik 
dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti 
oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian 

sasaran tersebut. Oleh karena itu dengan adanya anggaran 
berisi kinerja yang akan diukur, diharapkan aparat 
pemerintah mampu meningkatkan kinerjanya sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. 
3. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap 

Kinerja Aparat Pemerintah 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 
secara parsial komitmen organisasi berpengaruh 
singnifikan terhadap kinerja aparat pemerintah. Hal ini 

menunjukkan bahwa komitmen organisasi juga merupakan 
faktor yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kinerja 
aparat pemerintah. Dalam rangka manajemen berbasis 

kinerja setiap individu bertanggungjawab atas kinerja, 
tanggungjawab individu tersebut adalah memberikan 
komitmen terhadap pencapaian tujuan. Apabila setiap 

pegawai memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan 
prestasi terbaiknya bagi negara dan pelayanan terbaik bagi 
masyarakat, maka tentunya kinerja sektor publik akan 

meningkat.  
Pada hasil deskriptif tanggapan responden mengenai 

komitmen organisasi rata-rata maksimum sebesar 4,1 
terletak pada komitmen kepala/pimpinan aparat 

pemerintah dalam bertanggung jawab terhadap organisasi, 
serta merasa wajib untuk tetap loyal kepada organisasi. 
Rata-rata minimum sebesar 3,7 terletak pada 

kepala/pimpinan aparat pemerintah yang menetap pada 
organisasi karena faktor perhitungan untung rugi. 
Mayoritas responden menganggap komitmen organisasi 

menjadi hal yang penting. 
Berdasarkan dari hasil statistik deskriptif variabel 

komitmen organisasi menunjukkan bahwa pernyataan 

sangat setuju tertinggi terletak pada komitmen normatif, 
yaitu kepala/pimpinan bertanggung jawab serta merasa 
wajib untuk tetap loyal terhadap organisasi. Komitmen 

organisasi yang kuat akan mendorong para individu untuk 
berusaha lebih keras dan bertanggung jawab dalam 
mencapai tujuan organisasi. Sehingga komitmen yang 

tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi 
(merasa wajib untuk tetap loyal terhadap organisasi) dari 
pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan 

organisasi menjadi lebih baik lagi. Jadi antara komitmen 
organisasi dengan kinerja terdapat pengaruh yang positif 
di mana kinerja yang baik pastinya dilatar belakangi oleh 

komitmen yang kuat. Komitmen organisasi yang buruk 
tidak menghasilkan kinerja yang tinggi. Jadi, semakin tinggi 
derajat komitmen organisasi semakin tinggi pula kinerja 
yang dicapainya. 

Aparat pemerintah yang berkeinginan untuk tetap 
menjadi bagian organisasi memiliki pemahaman atau 
penghayatan terhadap tujuan organisasi, perasaan terlibat 

dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan 
tersebut adalah menyenangkan, dan perasaan bahwa 
organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal. Selain itu 

dengan adanya komitmen yang kuat, mereka akan bekerja 
keras, iklas dalam melaksanakan pekerjaannya, senang dan 
peduli terhadap organisasi tempatnya bekerja. Hal ini akan 

menyebabkan peningkatan kinerja mereka dengan 
keyakinan visi dan misi pemerintahan akan tercapai 
dengan sumbangsih mereka. 

4. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan 
Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi 
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Secara Bersam-sama Terhadap Kinerja 

Aparat Pemerintah 
Hasil penelitian membuktikan bahwa secara 

bersama-sama partisipasi anggaran, kejelasan sasaran 

anggaran, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja aparat pemerintah. Pada hasil deskriptif 
tanggapan responden mengenai kinerja aparat pemerintah 
dalam kategori rata-rata maksimum sebesar 4,2 terletak 

pada proses. Hal ini menandakan bahwa kepala/pimpinan 
aparat pemerintah melakukan peran dalam kecepatan dan 
akurasi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai 

dengan yang dirumuskan. Rata-rata minimum sebesar 3,5 
terletak pada manfaat, yaitu pemanfaatan output dirasakan 
secara optimal pada lokasi yang tepat. Mayoritas 

responden menganggap kinerja aparat pemerintah 
menjadi hal yang penting.  

Dari hasil statistik deskriptif variabel kinerja aparat 

pemerintah menunjukkan bahwa pernyataan sangat setuju 
tertinggi terletak pada kecepatan pelaksanaan kegiatan 
organisasi sesuai dengan yang dirumuskan. Hal ini 

menunjukkan bahwa aparat yang mempunyai komitmen 
yang kuat di organisasi pemerintah dalam partisipasi 
penyusunan anggaran akan merealisasikan sasaran 

anggaran secara akurat dan tepat sasaran sehingga akan 
meningkatkan kecepatan pelaksanaan kegiatan organisasi 
sesuai dengan yang dirumuskan/direncanakan aparat 

pemerintah. Pada konteks pemerintah daerah, SDM yang 
digunakan dalam melaksanakan kegiatan harus sesuai 
dengan bidang keilmuan yang dimiliki serta memiliki 

komitmen organisasi yang tinggi dalam membuat anggaran 
menjadi relatif cepat.  Kejelasan sasaran anggaran akan 
mempermudah aparat pemerintah daerah dalam 
menyusun anggaran dan mencapai target-target anggaran 

yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari aparat 
pemerintah daerah akan berdampak pada tanggung jawab 
terhadap penyusunan anggaran. 

 
IV. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil 
kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh partisipasi 

anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen 
organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah 
kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut: 

a. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kota 
Pematangsiantar. Hal ini berarti dengan dilibatkannya 

kepala/pimpinan dalam penyusunan anggaran tidak 
memiliki pengaruh terhadap kinerja aparat 
pemerintah. 

b. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kota 
Pematangsiantar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

sasaran anggaran yang jelas, maka akan 
mempermudah dan meningkatkan kinerja aparat 
pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk 
mencapai target-target anggaran yang telah 

ditetapkan. 
c. Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kota 

Pematangsiantar. Hal ini menunjukkan bahwa 
komitmen organisasi juga merupakan faktor yang 
perlu diperhatikan dalam peningkatan kinerja aparat 

pemerintah. 
d. Partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan 

komitmen organisasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah kota Pematangsiantar. Hal ini 
menunjukkan bahwa aparat yang mempunyai 

komitmen yang kuat di organisasi pemerintah dalam 
partisipasi penyusunan anggaran akan merealisasikan 

sasaran anggaran secara akurat dan tepat sasaran 

sehingga akan meningkatkan kualitas kinerja aparat 
pemerintah. 
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