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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Identitas Responden 

Deskripsi responden ini merupakan suatu proses mendeskripsikan para 

responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan. Pada penelitian didapat 

sebanyak 88 responden dimana hasil ini diketahui dari jumlah hasil penyebaran 

kuesioner. 

Tabel 4.1 

Penyebaran Kuesioner 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang disebar 130 

Kuesioner yang kembali 88 

Kuesioner rusak/tidak lengkap 42 

Jumlah responden 88 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018  

 

Pada perhitungan sampel telah ditetapkan sebanyak 88 sampel penelitian 

untuk itu dalam penelitian ini dilakukan penyebaran sebanyak 130 kuesioner dari 

40 perusahaan. Dari 130 ada 42 kuesioner yang rusak atau tidak lengkap, sehingga 

kues yang dapat diolah 88 responden. Tidak lengkap atau rusak artinya terdapat 

responden yang tidak mengisi secara lengkap kuesioner tersebut. Dari hasil 

penyebaran kuesioner yang didapat menunjukkan bahwa terdapat kuesioner yang 

kembali sebanyak 88 kuesioner, kuesioner rusak dan tidak lengkap 42, dan 

kuesioner yang diolah adalah 88 responden. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan gambaran identitas responden dilihat 

dari jenis kelamin, umur responden, pendidikan yang dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

TABEL 4.2 

Identifikasi Responden  

No. Keterangan Jumlah Persesntase 

1. Jenis Kelamin  

Laki-laki 53 60.23 

Perempuan 35 39.77 

2. Umur Responden 

21-30 27 30.68 

31-40 43 48.86 

>40 18 20.45 

3. Pendidikan  

Sarjana (S1) 83 94.32 

S2 5 5.68 

Sumber :Data primer yang diperoleh, 2018  

Berdasarkan Tabel 4.2, dari jenis kelamin terlihat bahwa responden pada 

tabel di atas lebih didominasi oleh yang berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 53 

orang (60,23%) dibandingkan Perempuan yang hanya sebanyak 35 orang 

(39,77%). Responden berusia 21,30 tahun yaitu sebanyak 27 orang (30,68%), 

kemudian responden yang berusia 31-40 tahun yaitu  43 orang (48,86%), dan 

yang berumur di atas 40 tahun sebanyak 18 orang (20,45). Karyawan yang 

menjadi responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

responden sangat variatif. Hal ini berarti bahwa pendidikan sangat mempengaruhi 

kinerja karyawan. S1 yaitu sebanyak 83 orang (94,32%) dan S2 yaitu sebanyak 5 

orang (5.68%) memiliki peran penting sebagai pengemban tugas. 
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4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. 

Suatu alat ukur dikatakan valid apabila dapat menjawab secara cermat tentang 

variabel yang diukur (Ghozali, 2013). Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut. Misalkan mengukur minat beli yang terdiri dari lima 

pertanyaan ,maka pertanyaan tersebut harus bisa secara tepat mengungkapkan 

seberapa besar tingkat minat beli . Jadi validitas ingin mengukur apakah 

pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa 

yang hendak kita ukur.  

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini (content validity) 

menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akan diukur 

(Ghozali, 2013) Uji Validitas digunakan untuk mengukur keabsahan pertanyaan 

didalam kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah 

sampel. Besar (df) = 88-2 maka didapat angka 86, dan alpha = 0,05 didapat r tabel 

0,209 , analisanya menggunakan program SPSS dan outputnya bernama corrected 

item total ketentuanya apabila nilai r hitung lebih besar dibanding r tabel maka 

indikator/kuesioner valid.   

Berdasarkan tabel 4.4 dibawah ini menunjukkan bahwa pada pegujian 

validitas untuk masing-masing variabel  partisipasi anggaran, keadilan prosedural, 

komitmen organisasi dan kinerja manajerial. Adapun hasil dari pengujian validitas 

ditetapkan antara lain: 
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Tabel 4.3 

Uji Validitas 

Variabel Indikator  
R 

tabel 

R 

Hitung 

Ket 

Kinerja manajerial    KM1 

KM2 

KM3 

KM4 

KM5 

KM6 

KM7 

KM8 

KM9 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,563 

0.850 

0.637 

0.670 

0.645 

0.547 

0.808 

0.765 

0.762 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Partisipasi 

anggaran 

PA1.1 

PA1.2 

PA1.3 

PA1.4 

PA1.5 

PA1.6 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0.719 

0.418 

0.885 

0.854 

0.874 

0.908 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Keadilan 

prosedural 

KP2.1 

KP2.2 

KP2.3 

KP2.4 

KP2.5 

KP2.6 

KP2.7 

KP2.8 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0.686 

0.252 

0.220 

0.558 

0.325 

0.694 

0.441 

0.624 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid  

Komitmen 

organisasi 

KO3.1 

KO3.2 

KO3.3 

KO3.4 

KO3.5 

KO3.6 

KO3.7 

KO3.8 

KO3.9 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0,209 

0.351 

0.586 

0.549 

0.640 

0.583 

0.352 

0.478 

0.457 

0.568 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 Dapat dilihat dari tabel 4.5 diatas dapat ketahui bahwa nilai r hitung lebih 

besar dari 0,209, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan dalam 

kuesioner dinyatakan valid. 
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4.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Dalam pengujian ini, peneliti 

mengukur reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan 

signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,70. Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2016). 

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat tingkat konsistensi jawaban didalam 

kuesioner. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai cronbach’s alpha 

variabel dengan standar alpha sebesar 0,70, yaitu apabila nilai cronbach’s alpha 

0,70 maka indikator/kuesioner yang dinyatakan reliabel. Berikut hasil pengujian 

reliabilitas yang dilakukan terhadap variabel Sistem Akuntansi Manajemen, 

Strategi, dan Persepsi resiko  terhadap Kinerja organisasi. 

Tabel 4.4 

 Uji Relibilitas Indikator Variabel 

No Variabel 
cronbach’s 

alpha 

Standar 

alpha 
Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kinerja manajerial   

Partisipasi anggaran 

Keadilan prosedural 

Komitmen organisasi   

0.909 

0.919 

0.768 

0.800 

0,70 

0,70 

0,70 

0,70 

Reliabel  

Reliabel  

Reliabel  

Reliabel  

Sumber : Data primer yang diolah, 2018  

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel yaitu 

partisipasi anggaran, keadilan prosediral, komitmen organisasi dan Kinerja 

manajerial  memiliki cronbach’s alpha > 0,70. Dengan demikian, hasil uji 

reliabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliabel. 
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4.2 Statistik Deskriptif  

  Analisis ini bertujuan untuk meninjau jawaban dari responden terhadap 

masing-masing pertanyaan yang menjadi instrumen penelitian ini. Dalam hal ini 

dikemukakan mengenai deskripsi jawaban responden terhadap variabel-variabel 

yang diteliti, sehingga akan dapat diketahui  intensitas kondisi masing-masing 

variabel. Intensitas kondisi dari masing-masing variabel dapat dibedakan  menjadi 

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Untuk mengetahui 

frekuensi intensitas kondisi masing-masing variabel dapat diketahui dengan 

perkalian antara skor tertinggi dalam setiap  variabel dengan jumlah item 

pertanyaan yang ada setiap variabel yang kemudian dibagi dalam 5 kategori 

(Sugiono, 2016). 

   m - n 

RS   = 

     k 

   5 - 1 

RS   =    = 1,33  

     3 

Kategori jawaban responden dapat dijelaskan sebaga berikut :  

1,00 – 2,33 =  Rendah 

2,34 – 3,66 =  Sedang 

3,67 – 5 =  Tinggi 

 

Berdasarkan kategori tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk 

menentukan jumlah responden yang memiliki kategori-kategori tersebut.  

Adapun rata-rata indikator pervariabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

Keterangan : 

RS   = rentang skala 

m     = skor maksimal 

n      = skor minimal 

k     =  jumlah kategori 
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Tabel 4.5 

Analisis Deskriptif 

 

Variabel  Rata-

Rata 

Hasil 

Kinerja manajerial 3.94 Tinggi 

Partisipasi anggaran 4.04 Tinggi 

Keadilan prosedural 4.69 Tinggi 

Komitmen organisasi 3.98 Tinggi 

 

Adapun penjelasan dari tabel 4.4 diatas adalah sebagai beirkut : 

1. Kinerja manajerial 

Variabel kinerja manajerial memiliki rata-rata sebesar 3,94. Hal ini dapat 

diartikan bahwa persepsi responden mengenai kinerja manajerial adalah 

persepsi responden terhadap kinerja perencanaan, investigasi, koordinasi, 

evaluasi, pengawasan, kepegawaian, negosiasi, mewakili perusahaan dan 

kinerja keseluruhan.  

Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan 

untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu 

sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan 

pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, 

penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran 

yang telah ditetapkan. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan 

pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan 

pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya 

pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. 

Pengkoordinasian merupakan proses jalinan kerjasama dengan bagian-bagian 

lain dalam organisasi melalui tukar-menukar informasi yang dikaitkan dengan 
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penyesuaian program-program kerja. Koordinasi, menyelaraskan tindakan 

yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi 

lainya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan 

dijalankan. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap 

rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan 

hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan 

yang diperlukan. Supervisi, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati 

dan dilaporkan. Staffing, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan 

dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan 

mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja 

lainnya. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal 

pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan 

jasa. Representasi, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan 

kegiatan- kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis 

dan konsultasi dengan kantor-kantor lain.  

2. Parsisipasi anggaran  

Variabel partisiasi anggaran memiliki rata-rata sebesar 4,04.  Variabel 

ini diukur dengan menggunakan persepsi responden mengenai penetapan 

anggaran, menjelaskan revisi anggaran, berdiskusi tentang pengaruh 

anggaran, berkontribusi tentang anggaran, melakukan diskusi anggaran ketika 

anggaran sedang dibuat. 

Partisipasi anggaran menggambarkan keterlibatan manajer dalam 

menyusun anggaran tersebut pada pusat pertanggungjawaban manajer yang 
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bersangkutan. Partisipasi anggaran juga merupakan pemberian pendapat, 

pertimbangan, dan usulan dari bawahan dan juga pimpinan dalam penyiapan 

dan revisi anggaran. Dengan demikian dapat diartikan bahwa peran serta atau 

partisipasi dalam organisasi sangat membantu terutama agar organisasi dalam 

menyusun anggaran dapat lebih efektif, efisien, dan optimal. Anggaran yang 

mampu memenuhi kebutuhan pengikut dan mampu mengikuti perubahan 

lingkungan di sekitarnya. 

3. Keadilan prosedural  

Variabel keadilan prosedural memiliki rata-rata sebesar 4,69. Hal ini 

dapat diartikan bahwa persepsi responden mengenai prosedur penganggaran 

diterapkan secara konsisten di semua area tanggung jawab, prosedur 

penganggaran diterapkan secara konsisten sepanjang waktu, keputusan 

anggaran untuk bidang tanggung jawab saya didasarkan padainformasi yang 

akurat dan opini yang didasarkan pada informasi yang cukup, prosedur 

penganggaran saat ini berisi ketentuan yang memungkinkan saya untuk 

mengajukan perbandinganatas anggaran yang ditetapkan, prosedur 

penganggaran saat ini sesuai dengan standar etika dan moralitas saya sendiri, 

para pembuat keputusan anggaran menjelaskan dasar penentu anggaran untuk 

area tanggung jawab saya, prosedur penganggaran saat ini secara memadahi 

mewakili perhatian pada area tanggung jawab, pembuat keputusan anggaran 

cukup menjelaskan bagaimana alokasi anggaran untuk tanggung jawab saya 

ditentukan. 
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4. Komitmen organisasi  

 Variabel komitmen organisasi memiliki rata-rata sebesar 3,98. Hal ini 

dapat diartikan bahwa persepsi manajer mengenai bersedia melakukan usaha yang 

lebih besar untuk membantu kesuksesan perusahaan, membicarakan kepada 

teman-teman mengenai profil perusahaan yang baik, menerima hampir semua 

jenis penugasan kerja untuk perusahaan ini, menmukan nilai-nilai perusahaan, 

memberi tahu orang lain bahwa saya bangga jadi bagian dari perusahaan, 

perusahaan ini benar-benar menginspirasi sayauntuk mencapaikinerja yang 

terbaik, saya sangat senang sejak pertama kali bergabung dalam perusahaan ini, 

bagi saya perusahaan ini merupakan perusahaan terbaik untuk saya bekerja, saya 

sangat peduli terhadap tujuan perusahaan. Kuesioner dan penerimaan terhadap 

tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi (2) Keinginan yang kuat untuk memelihara 

hubungan yang kuat dengan organisasi dan (3) Kesiapan dan kesediaan untuk 

menyerahkan usaha keras demi kepentingan organisasi. Sementara obbins (2001) 

mengemukakan bahwa komitmen karyawan pada organisasi merupakan salah satu 

sikap yang mencerminkan perasaan suka atau tidak suka seseorang karyawan 

terhadap organisasi tempat dia bekerja. Komitmen organisasi menunjukkan suatu 

daya dari dalam diri seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam 

suatu organisasi 
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4.3 Pengujian Hipotesis  

4.3.1 Pengujian Hipotesis 1 

  Pengujian hipotesis I yaitu menguji interaksi positif antara Partisipasi 

Anggaran dan Keadilan Prosedural yang mempengaruhi Kinerja Manajerial 

(Persamaan I). Adapun langkah-langkah hipotesis adalah sebagai berikut: 

Persamaan regresi: Y=a+b1.PA+b2.KP+b3.PA.KP 

4.3.1.1 Pengujian Asumsi Klasik  

1. Pengujian Asumsi Klasik Persamaan 1 

a. Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel 

dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Model yang baik 

adalah yang memiliki ditribusi data yang normal atau mendekati normal 

(Ghozali, 2013). Adapun uji kolmogorof Smirnov Test dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Uji Kolmogorof Smirnov Test 
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Data di atas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, hal 

ini dapat dilihat dari nilai kolmogorof Smirnov Test sebesar 1,197 

dengan signifikan sebesar 0,114. Karena lebih besar dari 0,05 dapat 

disimpulkan data berdistribusi Normal. 

b.  Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi apakah kesalahan 

pengganggu dari model yang diamati tidak memiliki varians yang 

konstan dari satu observasi-ke observasi lainnya. Untuk mengetahui ada 

tidaknya gejala heteroskedetisitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan grafik heteroskesdasitas untuk memprediksi nilai 

variabel dependen dengan variabel independen. Adapun uji uji glejser 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Uji Glejser 

 

Dari data diketahui bahwa signifikansi seluruh variabel 

indepanden lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi 

hetroskedastisitas. 
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c. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel bebas (independent 

variabel). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal  adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan  nol untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat 

dilakukan dngan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance Multikolinearitas terjadi apabila VIF berada diatas 10 dan nilai 

toleransi dibawah 0,1 (Ghozali, 2011).  Untuk hasil selengkapnya dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Uji Multikolinearitas 

 
 

Sumber  : Hasil Output data, 2018   

Nilai VIF untuk masing-masing variabel independen dalam persamaan 

memiliki nilai kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 

maka semua variabel dalam model tidak terkena masalah 

multikolinearitas. 
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2. Pengujian Regresi Linier Berganda  

Berikut hasil perhitungan regresi linier berganda  Interaksi Antara 

Partisipasi Anggaran Dan Keadilan Prosedural Yang Mempengaruhi 

Kinerja Manajerial proses perhitungan SPSS dapat diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Pengolahan Data Regresi linier Berganda  

 
Sehingga dari persamaan rumus regresi linier berganda dapat diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Y  =-211.640 + 8.252 X1 + 5.824 X2 

Pembahasan 

 Dari persamaan T Value Koefisien regresi interaksi PA dan KP lebih besar 

dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa t hitung > t tabel yaitu nilai t 

hitung sebesar 10.209 lebih besar dari 1.988, berarti hipotesis diterima.  
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4.4 Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Pengujian Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis II yaitu menguji interaksi positif antara Partisipasi 

Anggaran dan Komitmen Organisasi yang mempengaruhi Kinerja 

Manajerial. 

  (Persamaan II). Adapun langkah-langkah hipotesis adalah sebagai berikut: 

Persamaan regresi: Y=a+b1.PA+b4.KO+b5.PA.KO 

1. Pengujian Asumsi Klasik Persamaan 2 

a. Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel 

dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Model yang baik 

adalah yang memiliki ditribusi data yang normal atau mendekati normal 

(Ghozali, 2013). Adapun uji kolmogorof Smirnov Test dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Uji Kolmogorof Smirnov Test 
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Data menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, hal ini 

dapat dilihat dari nilai kolmogorof Smirnov Test sebesar 1,311 dengan 

signifikan sebesar 0,064. Karena lebih besar dari 0,05 dapat 

disimpulkan data berdistribusi Normal. 

 

b. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi apakah kesalahan 

pengganggu dari model yang diamati tidak memiliki varians yang 

konstan dari satu observasi-ke observasi lainnya. Untuk mengetahui ada 

tidaknya gejala heteroskedetisitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan grafik heteroskesdasitas untuk memprediksi nilai 

variabel dependen dengan variabel independen. Adapun uji uji glejser 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Uji Glejser 

 

Dari data diketahui bahwa signifikansi seluruh variabel 

indepanden lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa terjadi 

hetroskedastisitas. 
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c. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel bebas (independent 

variabel). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal  adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan  nol untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat 

dilakukan dngan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance Multikolinearitas terjadi apabila VIF berada diatas 10 dan nilai 

toleransi dibawah 0,1 (Ghozali, 2011).  Untuk hasil selengkapnya dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Uji Multikolinearitas 

 
 

Sumber  : Hasil Output data, 2018   

Nilai VIF untuk masing-masing variabel independen dalam persamaan 

memiliki nilai kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 

maka semua variabel dalam model terkena masalah multikolinearitas. 
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2. Pengujian Regresi Linier Berganda  

Berikut hasil perhitungan regresi linier berganda  Interaksi Antara 

Partisipasi Anggaran Dan Keadilan Prosedural Yang Mempengaruhi Kinerja 

Manajerial proses perhitungan SPSS dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Pengolahan Data Regresi linier Berganda  

 
 

Sehingga dari persamaan rumus regresi linier berganda dapat diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Y  = 112.423 + -3.577X1 -2.706 X2 

Pembahasan 

 Dari persamaan , T Value Koefisien regresi interaksi PA dan KO lebih besar 

dari t tabel dapat disimpulkan bahwa t hitung > t tabel yaitu nilai t hitung sebesar 

4.310 lebih besar dari 1.988, hal ini berarti hipotesis diterima. 
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4.5 Pengujian Hipotesis  

4.5.1 Pengujian Hipotesis 3 

 Pengujian hipotesis III yaitu menguji interaksi positif antara Partisipasi 

Anggaran, Keadilan Prosedural, dan Komitmen Organisasi yang mempengaruhi 

Kinerja Manajerial. 

(Persamaan III). Adapun langkah-langkah hipotesis adalah sebagai berikut: 

Persamaan regresi:  

Y= a+b1.PA+b2.KP+b4.KO+b3.PA.KP+b5.PA.KO+d6.PA.KO.KP 

1. Pengujian Asumsi Klasik Persamaan 3 

a. Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel 

dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Model yang baik 

adalah yang memiliki ditribusi data yang normal atau mendekati normal 

(Ghozali, 2013). Adapun uji kolmogorof Smirnov Test dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Uji Kolmogorof Smirnov Test 
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Data menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, hal ini 

dapat dilihat dari nilai kolmogorof Smirnov Test sebesar 0.069 dengan 

signifikan sebesar 0,104. Karena lebih besar dari 0,05 dapat 

disimpulkan data berdistribusi Normal. 

b. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi apakah kesalahan 

pengganggu dari model yang diamati tidak memiliki varians yang 

konstan dari satu observasi-ke observasi lainnya. Untuk mengetahui ada 

tidaknya gejala heteroskedetisitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan grafik heteroskesdasitas untuk memprediksi nilai 

variabel dependen dengan variabel independen. Adapun uji uji glejser 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

Tabel 4.15 

Uji Glejser 

 

Dari data diketahui bahwa signifikansi seluruh variabel 

indepanden lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa terjadi 

hetroskedastisitas. 
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c. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel bebas (independent 

variabel). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal  adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan  nol untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat 

dilakukan dngan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance Multikolinearitas terjadi apabila VIF berada diatas 10 dan nilai 

toleransi dibawah 0,1 (Ghozali, 2011).  Untuk hasil selengkapnya dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.16 

Uji Multikolinearitas 

 
 

Sumber  : Hasil Output data, 2018   
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Nilai VIF untuk masing-masing variabel independen dalam persamaan 

memiliki nilai kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 

maka semua variabel dalam model terkena masalah multikolinearitas. 

2. Pengujian Regresi linier Berganda  

Berikut hasil perhitungan regresi linier berganda  Interaksi Antara 

Partisipasi Anggaran Dan Keadilan Prosedural Yang Mempengaruhi Kinerja 

Manajerial proses perhitungan SPSS dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Pengolahan Data Regresi linier Berganda  

 
 

Sehingga dari persamaan rumus regresi linier berganda dapat diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Y  =158.881 + 4.148X1 + 6.843X2 + 2.562X3 + 0.239MOD1+ 

0.157MOD2+ 0.002MOD3 

Kesimpulan  

 Dari persamaan, T Value Koefisien regresi interaksi PA, KP dan KO lebih  

besar dari t tabel dapat disimpulkan bahwa t hitung > t tabel yaitu nilai t hitung 

lebih besar dari 1.988 dan -1,988, hal ini berarti hipotesis diterima. 
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4.6 Pembahasan  

i. Partisipasi Anggaran dan Keadilan Prosedural yang mempengaruhi 

kinerja manajerial.   

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara partisipasi 

Anggaran dan Keadilan Prosedural yang mempengaruhi kinerja manajerial. Hal 

ini dapat dilihat dari Dari persamaan 2, T Value Koefisien regresi interaksi PA, 

KP dan KO lebih besar dari t tabel dapat disimpulkan bahwa t hiktung > t tabel 

yaitu nilai t hitung sebesar 9.404 dan -2.389  lebih besar dari 1.988 dan -1,988, hal 

ini berarti hipotesis diterima. Hal ini didukung dengan R2 dari persamaan 1 yaitu 

59,5 sedangkan R2 dari persamaan 2 yaitu 83,9 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

R2 dari persamaan 1 dengan persamaan 2 meningkat dan H1 diterima. 

 

ii. Partisipasi Anggaran dan Komitmen organisasi yang mempengaruhi 

Kinerja Manajerial. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi positif antara 

Partisipasi Anggaran dan Komitmen organisasi yang mempengaruhi Kinerja 

Manajerial. Hal ini dapat diartikan bahwa Partisipasi Anggaran dan Komitmen 

Organisasi meningkat maka akan meningkatkan Kinerja Manajerial. Hal ini dapat 

dilihat dari R2 dari persamaan 1 yaitu 54,2 sedangkan R2 dari persamaan 2 yaitu 

62,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa R2 dari persamaan 1 dengan persamaan 2 

meningkat dan H2 diterima. Sedangkan dilihat dari persamaan 2, T Value 

Koefisien regresi interaksi PA dan KO lebih besar dari t tabel dapat disimpulkan 
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bahwa t hitung > t tabel yaitu nilai t hitung sebesar 4.310 lebih besar dari 1.988, 

hal ini berarti hipotesis diterima.  

 

iii. Partisipasi Anggaran, Keadilan Prosedural dan Komitmen Organisasi 

yang mempengaruhi kinerja manajerial.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi positif antara 

Partisipasi Anggaran, Keadilan Prosedural dan Komitmen Organisasi yang 

mempengaruhi kinerja manajerial. Hal ini dapat diartikan bahwa Partisipasi 

Anggaran, Keadilan Prosedural dan Komitmen Organisasi meningkat maka akan 

meningkatkan Kinerja Manajerial. Hal ini dapat dilihat dari  nilai R2 dari 

persamaan 1 yaitu 59,5 sedangkan R2 dari persamaan 2 yaitu 83,9 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa R2 dari persamaan 1 dengan persamaan 2 meningkat dan H1 

diterima. Dan didukung dari persamaan 2, T Value Koefisien regresi interaksi PA, 

KP dan KO lebih besar dari t tabel dapat disimpulkan bahwa t hiktung > t tabel 

yaitu nilai t hitung sebesar 9.404 dan -2.389  lebih besar dari 1.988 dan -1,988, hal 

ini berarti hipotesis diterima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


