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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 

responden di perusahaan manufaktur di kota Semarang. Peneliti menyebar kuesioner 

ke 140 perusahaan yang berada di wilayah kota Semarang dan hanya mendapatkan 44 

kuesioner yang kembali. Namun dari 44 kuesioner tersebut, hanya 39 kuesioner yang 

dapat diolah. Terdapat 5 kuesioner yang tidak dapat diolah dikarenakan tidak adanya 

stampel perusahaan dan ada juga yang jabatan responden bukan manajer. Adapun 

rinciannya dapat dilihat pada Tabel 4.1 di Lampiran 1. 

 

4.2. Deskriptif Statistik 

Gambaran umum responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

kelamin, umur, lama bekerja, dan pendidikan terakhir yang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4.2 

Jenis Kelamin Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

1. Jenis Kelamin : 

a. Wanita 

b. Pria 

 

19 

20 

 

48.7% 

51.3% 

 TOTAL 39 100% 

Sumber : Data yang diolah (2020) 

Berdasarkan pada tabel diatas, diketahui bahwa responden pada penelitian 

mayoritas berjenis kelamin pria, yaitu sebesar 20 orang (51.3%) dan sisanya 19 orang 

atau 48.7% adalah wanita. 

Tabel 4.3 

Umur Responden 

 

 

 

 

Sumber : Data yang diolah (2020) 

 

 Berdasarkan tabel diatas, diketahui responden pada penelitian ini rata-rata 

berumur 45 tahun, dengan responden termuda berumur 22 tahun dan responden tertua 

berumur 67 tahun. 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

umur_res 39 22.00 67.00 45.26 11.77 

Valid N (listwise) 39     
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Tabel 4.4 

Lama Bekerja Responden 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

lamabekerja_res 39 3.00 468.00 140.10 107.91 

Valid N (listwise) 39     

Sumber : Data yang diolah (2020) 

 
 Berdasarkan tabel diatas, diketahui responden pada penelitian ini rata-rata 

bekerja selama 140 bulan atau 11 tahun 8 bulan, dengan responden minimal bekerja 3 

bulan dan terlama bekerja selama 468 bulan atau 39 tahun. 

Tabel 4.5 

Jabatan Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

 a. Manajer HRD 

b. Manajer Farm 

c. Manajer Keuangan 

d. Manajer Accounting 

e. Manajer Operasi 

f. Manajer Produksi 

g. Manajer Export 

h. Manajer Plant 

i. Manajer Administrasi 

j. Manajer Import 

k. Manajer Marketing 

l. Manajer Quality Insurance 

m. Manajer Printing 

8 

1 

4 

3 

2 

10 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

20.50% 

2.60% 

10.30% 

7.70% 

5.10% 

25.60% 

2.60% 

2.60% 

7.70% 

2.60% 

7.70% 

2.60% 

2.60% 

 TOTAL 39 100% 

Sumber : Data yang diolah (2020) 
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 Berdasarkan tabel diatas, diketahui responden pada penelitian ini dengan 

jabatan Manajer HRD sejumlah 8 orang atau 20.50%, Manajer Farm sejumlah 1 

orang atau 2.60%, Manajer Keuangan sejumlah 4 orang atau 10.30%, Manajer 

Accounting sejumlah 3 orang atau 7.70%, Manajer Operasi sejumlah 2 orang atau 

5,1%, Manajer Export sejumlah 1 orang atau 2.60%, Manajer Plant sejumlah 1 orang 

atau 2.60%, Manajer Administasi sejumlah 3 orang atau 7.70%, Manajer Import 

sejumlah 1 orang atau 2.60%, Manajer Marketing sejumlah 3 orang atau 7.70%, 

Manajer Quality Insurance sejumlah 1 orang atau 2.60%, dan Manajer Printing 

sejumlah 1 orang atau 2.60%. 

Tabel 4.6 

Pendidikan Terakhir Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

1. Pendidikan terakhir : 

a. D3 

b. S1 

c. S2 

d. S3 

e. Lainnya 

 

7 

24 

2 

1 

5 

 

17.90% 

61.50% 

5.10% 

2.60% 

12.80% 

 TOTAL 39 100% 

Sumber : Data yang diolah (2020) 

 Berdasarkan tabel diatas, responden dengan pendidikan terakhir D3 sejumlah 

7 orang atau 17.90%, pendidikan terakhir S1 sejumlah 24 orang atau 61.50%, 

pendidikan terakhir S2 sejumlah 2 orang atau 5.10%, pendidikan terakhir S3 

sejumlah 1 orang atau 2.60%, dan lainnya sejumlah 5 orang atau 12.80%. 
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Tabel 4.7 

Jumlah Responden Gaya Kepemimpinan 

 

GK 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid transaksional 1 2.6 2.6 2.6 

transformasional 38 97.4 97.4 100.0 

Total 39 100.0 100.0  

Sumber : Data yang diolah (2020) 

 
 Dari tabel diatas dapat diketahui, jumlah perusahaan yang menggunakan gaya 

kepemimpinan transaksional berjumlah 1 perusahaan, sedangkan 38 perusahaan 

lainnya menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. 

Tabel 4.8 

Jumlah Responden Budaya Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Data yang diolah (2020) 

 
Dari tabel diatas dapat diketahui, jumlah perusahaan yang menggunakan 

budaya organisasi otokratif berjumlah 18 perusahaan, sedangkan 21 perusahaan 

lainnya menggunakan budaya organisasi partisipatif. 

BO 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Otokratif 8 20.5 20.5 20.5 

partisipatif 31 79.5 79.5 100.0 

Total 39 100.0 100.0  
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4.3. Uji Kualitas Data 

4.3.1. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Adapun dari hasil pengujian Validitas di masing-masing item kuesioner di 

tiap variabelnya dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 

Hasil pengujian Validitas Kinerja Manajerial (1) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Kinerja 1 0.249 0.316 Tidak Valid 

Kinerja 2 0.507 0.316 Valid 

Kinerja 3 0.593 0.316 Valid 

Kinerja 4 0.422 0.316 Valid 

Kinerja 5 0.431 0.316 Valid 

Kinerja 6  -0.173 0.316 Tidak Valid 

Kinerja 7 0.446 0.316 Valid 

Sumber : Data yang diolah (2020) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan terkait 

Kinerja Manajerial dinyatakan valid kecuali item kuesioner nomer 1 dan 6.Item 

kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid karena memiliki nilair hitunglebih kecil 

daripada nilai r tabel, sehinggaitem kuesioner nomer  1 dan 6 harus dihilangkan dan 

setelah itu item kuesioner di uji lagi. 
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Tabel 4.10 

Hasil pengujian Validitas Kinerja Manajerial (2) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Kinerja 2 0.537 0.316 Valid 

Kinerja 3 0.516 0.316 Valid 

Kinerja 4 0.421 0.316 Valid 

Kinerja 5 0.534 0.316 Valid 

Kinerja 7 0.448 0.316 Valid 

Sumber : Data yang diolah (2020) 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh item kuesioner untuk 

variabel Kinerja Manajerial dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitunglebih 

besar dari nilai r tabelnya. 

Tabel 4.11 

Hasil pengujian Validitas Karakteristik broad scope Sistem Akuntansi 

Manajemen (1) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Broad scope 1 0.478 0.316 Valid 

Broad scope 2 0.278 0.316 Tidak Valid 

Broad scope 3  0.581 0.316 Valid 

Broad scope 4 0.591 0.316 Valid 

Broad scope 5 0.591 0.316 Valid 

Broad scope 6 0.410 0.316 Valid 

Sumber : Data yang diolah (2020) 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan terkait 

Karakteristik broad scope  SAM dinyatakan valid kecuali item kuesioner nomer  2. 

Item kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai r hitung lebih 

kecil dari nilai r tabel, sehingga item kuesioner nomer  2 harus dihilangkan dan 

setelah itu item kuesioner diuji lagi. 

Tabel 4.12 

Hasil pengujian Validitas Karakteristik broad scope Sistem Akuntansi 

Manajemen  (2) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Broad scope 1 0.544 0.316 Valid 

Broad scope 3 0.534 0.316 Valid 

Broad scope 4  0.621 0.316 Valid 

Broad scope 5 0.621 0.316 Valid 

Broad scope 6 0.372 0.316 Valid 

Sumber : Data yang diolah (2020) 

  Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh item kuesioner 

dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. 

 

 

 

 



47 
 

 
 

Tabel 4.13 

Hasil pengujian Validitas Karakteristik timeliness Sistem Akuntansi Manajemen  

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Timeliness 1 0.355 0.316 Valid 

Timeliness 2 0.457 0.316 Valid 

Timeliness 3  0.535 0.316 Valid 

Timeliness 4 0.380 0.316 Valid 

Sumber : Data yang diolah (2020) 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh item kuesioner 

dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. 

Tabel 4.14 

Hasil pengujian Validitas Karakteristik aggregation Sistem Akuntansi 

Manajemen  

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Agregation 1  0.399 0.316 Valid 

Agregation 2 0.455 0.316 Valid 

Agregation 3  0.603 0.316 Valid 

Agregation 4 0.432 0.316 Valid 

Agregation 5 0.352 0.316 Valid 

Agregation 6 0.444 0.316 Valid 

Agregation 7  0.587 0.316 Valid 
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Agregation 8 0.440 0.316 Valid 

Agregation 9 0.494 0.316 Valid 

Sumber : Data yang diolah (2020) 

  Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh item kuesioner 

dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. 

 

Tabel 4.15 

Hasil pengujian Validitas Karakteristik integration 

Sistem Akuntansi Manajemen  (1) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Integration 1  0.330 0.316 Valid 

Integration 2 0.422 0.316 Valid 

Integration 3  0.301 0.316 Tidak Valid 

Integration 4 0.369 0.316 Valid 

Sumber : Data yang diolah (2020) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan terkait 

Karakteristik integration SAM dinyatakan valid kecuali item kuesioner nomer  3. 

Item kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai r hitung lebih 

kecil dari nilai r tabel, sehingga item kuesioner nomer  3 harus dihilangkan dan 

setelah itu item kuesioner di uji lagi. 
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Tabel 4.16 

Hasil pengujian Validitas Karakteristik integration 

Sistem Akuntansi Manajemen  (2) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Integration 1  0.326 0.316 Valid 

Integration 2 0.429 0.316 Valid 

Integration 4 0.302 0.316 Tidak Valid 

Sumber : Data yang diolah (2020) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan terkait 

Karakteristik integration SAM dinyatakan valid kecuali item kuesioner nomer  4. 

Item kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai r hitung lebih 

kecil dari nilai r tabel, sehingga item kuesioner nomer  4harus dihilangkan dan setelah 

itu item kuesioner diuji lagi. 

 

Tabel 4.17 

Hasil pengujian Validitas Karakteristik integration 

Sistem Akuntansi Manajemen (3) 

 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Integration 1  0.398 0.316 Valid 

Integration 2 0.398 0.316 Valid 

Sumber : Data yang diolah (2020) 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh item kuesioner 

dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. 

Tabel 4.18 

Hasil pengujian Validitas Partisipasi Penyusunan Anggaran ke 1 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Partisipasi 1 0.646 0.316 Valid 

Partisipasi 2 0.774 0.316 Valid 

Partisipasi 3 -0.262 0.316 Tidak Valid 

Partisipasi 4 0.705 0.316 Valid 

Partisipasi 5 0.703 0.316 Valid 

 Sumber : Data yang diolah (2020) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan terkait 

Partisipasi Penyusunan Anggaran dinyatakan valid kecuali item kuesioner nomer  3. 

Item kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai r hitung lebih 

kecil dari nilai r tabel, sehingga item kuesioner nomer  3 harus dihilangkan dan 

setelah itu item kuesioner diuji lagi. 
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Tabel 4.19 

Hasil pengujian Validitas Partisipasi Penyusunan Anggaran ke 2 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Partisipasi 1 0.686 0.316 Valid 

Partisipasi 2 0.793 0.316 Valid 

Partisipasi 4 0.783 0.316 Valid 

Partisipasi 5 0.807 0.316 Valid 

Sumber : Data yang diolah (2020)  

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh item kuesioner 

dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. 
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Tabel 4.20 

Hasil pengujian Validitas Gaya Kepemimpinan ke 1 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Transform 1 -0.044 0.316 Tidak Valid 

Transform 2 0.000 0.316 Tidak Valid 

Transform 3 0.000 0.316 Tidak Valid 

Transform 4 0.000 0.316 Tidak Valid 

Transform 5 0.369 0.316 Valid 

Transform 6 0.480 0.316 Valid 

Transform 7 0.000 0.316 Tidak Valid 

Transform 8 -0.044 0.316 Tidak Valid 

 Sumber : Data yang diolah (2020) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan terkait 

Gaya Kepemimpinan Transformasional dinyatakan valid kecuali item kuesioner 

nomer  1,2,3,4,7,8. Item kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid karena memiliki 

nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel, sehingga item kuesioner nomer  1,2,3,4,7,8 

harus dihilangkan dan setelah itu item kuesioner di uji lagi. 
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Tabel 4.21 

Hasil pengujian Validitas Gaya Kepemimpinan ke 2 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Transform 5 0.698 0.316 Valid 

Transform 6 0.698 0.316 Valid 

 Sumber : Data yang diolah (2020) 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh item kuesioner 

dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. 

 

Tabel 4.22 

Hasil pengujian Validitas Budaya Organisasi Partisipatif ke 1 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Budaya 1 0.428 0.316 Valid 

Budaya 2 -0.130 0.316 Tidak Valid 

Budaya 3 0.000 0.316 Tidak Valid 

Budaya 4 0.000 0.316 Tidak Valid 

Budaya 5 0.012 0.316 Tidak Valid 

Budaya 6 0.378 0.316 Valid 

Budaya 7 0.407 0.316 Valid 

 Sumber : Data yang diolah (2020) 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan terkait 

Budaya Organisasi Partisipatif dinyatakan valid kecuali item kuesioner nomer  

2,3,4,5. Item kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai r hitung 

lebih kecil dari nilai r tabel, sehingga item kuesioner nomer  2,3,4,5 harus 

dihilangkan dan setelah itu item kuesioner di uji lagi. 

Tabel 4.23 

Hasil pengujian Validitas Budaya Organisasi Partisipatif ke 2 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Budaya 1 0.529 0.316 Valid 

Budaya 6 0.479 0.316 Valid 

Budaya 7 0.382 0.316 Valid 

 Sumber : Data yang diolah (2020) 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh item kuesioner 

dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. 

 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah hasil kuesioner reliable 

atau tidak.Menurut Ghozali (2013) dalam  (Aida , 2017)tingkat realibilitas suatu 

konstruk/variabel dapat dilihat dari hasil statistik Cronbach Alpha (α) suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60. 
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Tabel 4.24 

Hasil Pengujian Reliabilitas (1) 

Pernyataan Alpha Cronbach Keterangan 

Kinerja Manajerial 0.728 Reliabel 

Karakteristik broad scope 0.764 Reliabel 

Karakteristik timeliness 0.650 Reliabel 

Karakteristik aggregation  0.778 Reliabel 

Karakteristik integration 0.570 Tidak reliabel 

Partisipasi Penyusunan Anggaran 0.891 Reliabel 

Gaya Kepemimpinan  0.796 Reliabel 

Budaya Organiasi 0.635 Reliabel 

Sumber : Data yang diolah (2020) 

 Berdasarkan tabel diatas, variabel Karakteristik integration SAM tidak 

reliabel sehingga tidak digunakan untuk pengujian selanjutnya. 
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Tabel 4.25 

Hasil Pengujian Reliabilitas (2) 

Pernyataan Alpha Cronbach Keterangan 

Kinerja Manajerial 0.728 Reliabel 

Karakteristik broad scope SAM 0.764 Reliabel 

Karakteristik timeliness SAM 0.650 Reliabel 

Karakteristik aggregation SAM 0.778 Reliabel 

Partisipasi Penyusunan Anggaran 0.891 Reliabel 

Gaya Kepemimpinan  0.796 Reliabel 

Budaya Organiasi 0.635 Reliabel 

Sumber : Data yang diolah (2020) 

 Berdasarkan tabel diatas, telah diketahui bahwa semua variabel telah reliable. 

 

4.4. Statistik Deskriptif 

 Agar memudahkan dalam membaca dan memahami deskripsi setiap variabel 

yang ada, maka peneliti melakukan penggolongan berdasarkan kisaran teoritis, 

kisaran aktual, mean, dan rentang skala. Rentang skala diperoleh dengan rumus : 

Rentang Skala = 
                            

                  
 

 

 



57 
 

 
 

Tabel 4.26 

Hasil Statistik Deskriptif Penelitian 

Keterangan Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Mean Rentang Skala Keterangan 

Rendah  Sedang Tinggi 

Kinerja Manajerial 5-25 9-25 18.49 5-11.67 11.68-18.35 18.36-25 Sedang 

Karakteristik broad scope  5-25 14-25 19.59 5-11.67 11.68-18.35 18.36-25 Tinggi 

Karakteristik timeliness 4-20 12-20 16.56 4-9.33 9.34-14.67 14.68-20 Tinggi 

Karakteristik aggregation  9-45 27-45 35.41 9-21 21.10-33.10 33.20-45 Tinggi 

Partisipasi Penyusunan 

Anggaran 

5-25 4-12 7.69 5-11.67 11.68-18.35 18.36-25 Rendah 

Gaya Kepemimpinan  2-10 3-10 8.07 4-9,33 9.34-14.67 14.68-20 Rendah 

Budaya Organisasi 3-15 6-12 9.71 3-7 7.10-11.10 11.20-15 Sedang 

Sumber : Data yang diolah (2020) 

Berdasarkan data diatas, variabel Kinerja Manajerial memiliki rata – rata 

sedang. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai manajer atasannya belum 

sepenuhnya melaksanakan fungsinya dengan efektif. 

Variabel Karakteristik broadscope memiliki rata-rata tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden menilai bahwa manajer atasannya bekerja secara 

efektif dan dapat mengambil keputusan yang tepat dengan adanya informasi broad 

scope. 

Variabel Karakteristik timeliness memiliki rata-rata tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden menilai bahwa manajer atasannya bekerja secara 

efektif dikarenakan mendapatkan infomasi dengan tepat waktu. 
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Variabel  Karakteristik aggregation SAM memiliki rata-rata tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden menilai bahwa manajer atasannya dapat mengambil 

keputusan secara tepat dan bekerja secara efisien karena informasi tersebut 

disampaikan dalam bentuk yang lebih ringkas dan dapat berguna sebagai masukan 

dalam proses pengambilan keputusan. 

Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki rata-rata rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden menilai manajer atasannya berpartisipasi dalam 

menyusun anggaran perusahaan tetapi tidak menggunakan ide dan masukan manager. 

Variabel Gaya Kepemimpinan memiliki rata-rata rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden menilai bahwa manajer atasannya adalah pemimpin 

yang berkharismatik tetapi tidak dapat memotivasi dan menginsipirasi bawahannya. 

Variabel Budaya Organisasi memiliki rata-rata sedang. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden menilai manajer atasannya belum sepenuhnya memperhatikan 

budaya organisasi perusahaan seperti pengambilan keputusan dibuat secara 

berkelompok, petunjuk kerja yang jelas untuk karyawan baru, lebih fokus kepada 

hasil kerja, dan mempertahankan karyawan yang berprestasi. 
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4.5. Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data 

yang digunakan dalam pengujian ini normal atau tidak. Pengujian normalitas data 

dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Saphiro Wilk. Jika nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi dengan normal, dan 

sebaliknya (Ghozali, 2013) dalam Rawdhyfa (2018).  

 

Tabel 4.27 

Hasil Pengujian Uji Normalitas 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .123 39 .145 .960 39 .175 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Sumber : Data yang diolah (2020) 

 Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar 0.145. Data dapat 

dikatakan berdistribusi normal jika memiliki nilai sig lebih besar dari 0.05. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 
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4.5.2. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2013) dalam Rawdhyfa (2018). Adapun metode yang digunakan untuk 

mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji Glejser dengan probabilitas 

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan α = 5 % atau 0.05. 

 

Tabel 4.28 

Hasil Pengujian Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .590 4.256  .139 .891 

KSAM_A -.026 .123 -.040 -.210 .835 

KSAM_B -.197 .221 -.176 -.888 .381 

KSAM_C .019 .086 .042 .220 .827 

PPA .296 .137 .371 2.160 .088 

GK 1.855 1.902 .162 .975 .337 

BO .842 .781 .188 1.078 .289 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 
Sumber : Data yang diolah (2020) 
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 Dari tabel hasil pengujian tersebut, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki 

nilai sig lebih besar dari tingkat error sebesar 0.05. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

data pada seluruh variabel terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 

4.5.3. Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Apabila nilai matrik korelasi 

tidak ada yang lebih besar dari 0.05 maka dapat dinyatakan data yang akan dianalisis 

bebas dari multikolinearitas. Kemudian apabila nilai VIF berada di bawah 10 dan 

nilai toleransi lebih kecil dari 1, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi 

tersebut tidak terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2013) dalam Rawdhyfa (2018). 

Tabel 4.29 

Hasil Pengujian Uji Multikolinearitas 
Coefficients

a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 
    

Broadscope 
.680 1.471 

Timeliness 
.635 1.574 

Agregation 
.698 1.432 

Partisipasi 

Anggaran .843 1.186 

Gaya 

Kepemimpinan .898 1.114 

Budaya 

Organisasi .816 1.225 

a. Dependent Variable: KM 

Sumber : Data yang diolah (2020) 
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 Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa seluruh variabel terbebas dari 

masalah multikolinearitas karena semua variabel memiliki nilai Tolerance < 1 dan 

nilai VIF < 10. 

 

4.6. Uji F 

Tabel 4.30 

Hasil Pengujian Uji F 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 189.266 6 31.544 3.111 .016
b
 

Residual 324.477 32 10.140   

Total 513.744 38    

a. Dependent Variable: KM 

b. Predictors: (Constant), BO, KSAM_C, GK, PPA, KSAM_A, KSAM_B 

 

 
Sumber : Data yang diolah (2020) 

 Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai sig sebesar 0.016  maka dapat diambil 

kesimpulan Sig. F < 0.05 yang berarti model regresi dikatakan fit. 
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4.7. Uji Koefisien Determinasi   

Tabel 4.31 

Hasil Pengujian Uji Koefisien Determinasi 

 

 

 

 
    

 

 Sumber : Data yang diolah (2020) 

 Dari tabel diatas menunjukkan nilai adjusted R square 0.250 yang artinya 

variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 25.00% dan 

sisanya sebesar 75.00% dipengaruhi oleh variabel lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .607
a
 .368 .250 3.18432 

a. Predictors: (Constant), BO, KSAM_C, GK, PPA, KSAM_A, KSAM_B 

b. Dependent Variable: KM 
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4.8. Uji Hipotesis 

Tabel 4.32 

Hasil Pengujian Uji t 

Coefficients
a
 

  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Sig./2 Hipotesis B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 
-.517 7.618  -.068 .946 0,473   

Broadscope 
.094 .220 .073 .429 .671 0,335 Ditolak 

Timeliness 
1.191 .396 .529 3.004 .005 0,0025 Diterima 

Aggregation 
-.067 .154 -.073 -.436 .666 0,333 Ditolak 

PPA 
-.456 .245 -.285 -1.863 .072 0,036 Ditolak 

GK 
3.935 3.405 .171 1.156 .256 0,128 Ditolak 

BO 
-.655 1.398 -.073 -.468 .643 0,321 Ditolak 

a. Dependent Variable: KM 

  Sumber : Data yang diolah (2020) 

  

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

variabel Karakteristik broad scope memiliki nilai sig/2 sebesar  0.335 yang 

menunjukkan nilai sig/2 lebih besar daripada 0.05 dan memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar +0.094. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini 

ditolak atau dapat dikatakan Karakteristik broad scope Sistem Akuntansi Manajemen 

tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. 

 Variabel Karakteristik timeliness memiliki nilai sig./2 sebesar  0.0025 yang 

menunjukkan yang menunjukkan nilai sig/2 lebih kecil daripada 0.05 dan memiliki 
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nilai koefisien regresi sebesar +1.191. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis kedua 

dalam penelitian ini diterima atau dapat dikatakan Karakteristik timeliness Sistem 

Akuntansi Manajemen berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial. 

 Variabel Karakteristik aggregation Sistem Akuntansi Manajemen memiliki 

nilai sig./2 sebesar  0.333 yang menunjukkan nilai sig/2  lebih besar daripada 0.05 

dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.067. Hal tersebut berarti bahwa 

hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak atau dapat dikatakan Karakteristik 

aggregation Sistem Akuntansi Manajemen tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Manajerial. 

 Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki nilai sig./2 sebesar  0.036 

yang menunjukkan nilai sig/2 lebih kecil daripada 0.05 dan memiliki nilai koefisien 

regresi sebesar -0.456 tetapi karena terdapat angka negatif pada koefisien regresi 

sehingga hipotesis ditolak. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis keenam dalam 

penelitian ini ditolak atau dapat dikatakan Partisipasi Penyusunan Anggaran 

berpengaruh negatif terhadap Kinerja Manajerial. 

 Variabel Gaya Kepemimpinan memiliki nilai sig./2 sebesar  0.128 yang 

menunjukkan nilai sig/2 lebih kecil daripada 0.05 dan memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar +3.935. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis ketujuh dalam penelitian ini 

ditolak atau dapat dikatakan Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Manajerial. 

Variabel Budaya Organisasi memiliki nilai sig./2 sebesar  0.321 yang 

menunjukkan nilai sig/2 lebih besar daripada 0.05 dan memiliki nilai koefisien regresi 
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sebesar -0.655, Hal tersebut berarti bahwa hipotesis kedelapan dalam penelitian ini 

ditolak atau dapat dikatakan Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Manajerial. 

 

4.9. Pembahasan 

4.9.1. Pengaruh Karakteristik Broad Scope terhadap Kinerja Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Karakteristik broad scope memiliki 

nilai sig/2 sebesar  0.335 yang menunjukkan nilai sig/2 lebih besar daripada 0.05 dan 

memiliki nilai koefisien regresi sebesar +0.094. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis 

pertama dalam penelitian ini ditolak atau dapat dikatakan Karakteristik broad scope 

Sistem Akuntansi Manajemen tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. 

Broad scope merupakan  informasi yang memiliki cakupan luas dan lengkap 

yang biasanya meliputi aspek ekonomi (pangsa pasar, produk domestik bruto, total 

penjualan) dan aspek non ekonomi misalnya kemajuan teknologi, perubahan 

sosiologis,demografi. Informasi tersebut biasanya berkaitan dengan informasi yang 

akan datang baik dari aspek ekonomi maupun non ekonomi. 

 Sesuai hasil penelitian ini, informasi yang luas tidak bisa membantu manajer 

untuk meningkatkan kinerjanya sehingga manajer tidak dapat memperkirakan apa 

yang akan terjadi dan menemukan langkah dan keputusan yang tepat dan  seefektif 

mungkin yang akan meningkatkan kinerjanya. Karakteristik informasi broad scope 

yang mencakup aspek ekonomi dan non ekonomi, kejadian-kejadian dimasa 

mendatang  yang  pada dasarnya dapat membantu para manajer dalam pengambilan 
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keputusan ternyata hasilnya tidak bisa meningkatkan kinerja manajerial pada 

perusahan  manufaktur di kota Semarang.  Hal ini dikarenakan karena informasi yang 

didapat manajer luas menyebabkan manajer tidak berfokus pada informasi yang 

diperlukan sehingga tidak dapat membantu manajer dalam meningkatkan kinerja nya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Irawati et al.(2018)  bahwa variabel 

broad scope tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

 

4.9.2. Pengaruh Karakteristik Timeliness terhadap Kinerja Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Karakteristik timeliness memiliki 

nilai sig./2 sebesar  0.0025 yang menunjukkan yang menunjukkan nilai sig/2 lebih 

kecil daripada 0.05 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar +1.191. Hal tersebut 

berarti bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima atau dapat dikatakan 

Karakteristik timeliness Sistem Akuntansi Manajemen berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Manajerial. 

Timeliness menunjukkan ketepatan waktu dalam memperoleh informasi 

mengenaisuatu kejadian.Karakteristik timeliness mempunyai dua dimensi yaitu 

frekuensi pelaporan dan kecepatan membuat laporan. Frekuensi pelaporan yang 

dimaksud adalah seberapa sering informasi disediakan untuk manajer, sedangkan 

kecepatan membuat laporan adalah tenggang waktu terkait kebutuhan akan informasi 

dengan tersedianya informasi yang dibutuhkan tersebut. Informasi dikatakan tepat 

waktu apabila informasi tersebut mencerminkan kondisi terkini dan sesuai dengan 

kebutuhan manajer. Informasi yang tepat waktu  akan membantu manajer dalam 
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pengambilan keputusan dan berguna untuk meningkatkan kinerjanya karena manajer 

mampu merespon suatu kejadian dengan cepat dan tepat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik timelinesss berpengaruh  

positif terhadap kinerja manajerial, artinya informasi yang tepat waktu sangat berguna 

dalam  membantu manajer meningkatkan kinerja nya dan membantu dalam 

pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Aida 

(2017)  juga mengungkapkan bahwa  timeliness berpengaruh  positif terhadap kinerja 

manajerial. 

 

4.9.3. Pengaruh Karakteristik Aggregation terhadap Kinerja Manajerial 

Berdasarkan  hasil analisis diketahui bahwa Karakteristik aggregation Sistem 

Akuntansi Manajemen memiliki nilai sig./2 sebesar  0.333 yang menunjukkan nilai 

sig/2  lebih besar daripada 0.05 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.067. 

Hal tersebut berarti bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak atau dapat 

dikatakan Karakteristik aggregation Sistem Akuntansi Manajemen tidak berpengaruh 

terhadap Kinerja Manajerial. 

Informasi yang disampaikan pada karakteristik informasi agregasi ini 

seharusnya dalam bentuk yang lebih ringkas, tetapi tetap mencakup hal-hal penting 

sehingga tidak mengurangi nilai informasi itu sendiri. Sesuai hasil penelitian ini, 

informasi aggregation tidak mampu  mempengaruhi kinerja manajerial adalah adanya 

perbedaan pengambilan keputusan manajerialnya, sehingga pemanfaatan informasi 

aggregation yang menyediakan ringkasan informasi pada area fungsional dapat 
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memberikan perbedaan dalam pengambilan keputusan dengan unit lainnya (Putri, 

2017).  Informasi yang lebih ringkas juga tidak berpengaruh pada kinerja seorang 

manajer. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya informasi yang hilang dan tidak 

lengkap ataupun  informasi yang terlalu ringkas, dan dengan lebih ringkas nya suatu 

informasi tidak  mempengaruhi kinerja manajer supaya dapat bekerja secara lebih 

efektif dan efisien. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Putri (2017) bahwa 

aggregation tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

 

4.9.4. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja 

Manajerial 

Berdasarkan  hasil analisis diketahui bahwa Variabel Partisipasi Penyusunan 

Anggaran memiliki nilai sig./2 sebesar  0.036 yang menunjukkan nilai sig/2 lebih 

kecil daripada 0.05 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.456 tetapi karena 

terdapat angka negatif pada koefisien regresi sehingga hipotesis ditolak. Hal tersebut 

berarti bahwa hipotesis keenam dalam penelitian ini ditolak atau dapat dikatakan 

Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh negatif terhadap Kinerja Manajerial. 

Sesuai hasil penelitian ini, partisipasi dalam penyusunan anggaran 

berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial. Dalam partisipasi penyusunan 

anggaran, manager memberikan ide yang mempunyai pengaruh dalam  pengambilan 

keputusan, yang dipakai dalam penentuan anggaran oleh atasannya. Hal tersebut 

ternyata tidak memberikan dampak yang baik untuk meningkatkan kinerja manajer. 
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Dengan terlibatnya manajer dalam penyusunan anggaran tidak membuat kinerja 

manajer meningkat dan target serta tujuan perusahaan tercapai. Dalam Zahro (2016) 

partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial 

dikarenakan adanya perilaku disfungsional partisipan, misalnya penetapan standar 

yang terlalu tinggi atau rendah, partisipasi semu, yaitu partisipasi yang dilakukan 

hanya partisipasi palsu (Hansen dan Mowel 2009). Siegel dan Marconi (1989) 

menyatakan bahwa partisipasi semu membuat bawahan tidak memiliki motivasi 

untuk melaksanakan tujuan organisasi secara maksimal. 

Hasil pengujian ini menghasilkan sig/2 lebih kecil daripada 0.05 tetapi 

memiliki nilai koefisien regresi negative, hal ini dapat terjadi karena responden 

kurang memahami variabel yang ingin diukur oleh penguji dikarenakan kuesioner 

yang tidak mengukur variabel. 

Hasil ini didukung oleh hasil penelitian Poerwati (2001) bahwa partisipasi 

penyusunan anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial.  

 

4.9.5. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Manajerial 

Berdasarkan  hasil analisis diketahui bahwa Variabel Gaya Kepemimpinan 

Transformasional memiliki nilai sig./2 sebesar  0.128 yang menunjukkan nilai sig/2 

lebih kecil daripada 0.05 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar +3.935. Hal 

tersebut berarti bahwa hipotesis ketujuh dalam penelitian ini ditolak atau dapat 

dikatakan Gaya Kepemimpinan Transformasional tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Manajerial. 
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Erkutlu  (2014) mengatakan gaya kepemimpinan transformasional mengacu 

pada pemimpin yang menggerakkan bawahan  melampaui kepentingan pribadi secara 

langsung melalui pengaruh ideal (kharisma), inspirasi, stimulasi intelektual, atau 

pertimbangan individual. Ini meningkatkan tingkat kematangan dan cita-cita 

karyawan  serta kepedulian terhadap pencapaian, aktualisasi diri, dan kesejahteraan 

orang lain, organisasi, dan masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemimpin transformasional tidak mempunyai 

cara-cara yang menarik untuk menciptakan semangat kerja bawahannya, tidak dapat 

memahami apa saja yang dibutuhkan bawahan. Pemimpin transformasional pada 

perusahaan manufaktur di kota Semarang tidak dapat memberikan motivasi dan 

pengaruh untuk bawahannya supaya dapat meningkatkan kinerjanya. Hal ini dapat 

terjadi karena gaya kepemimpinan transformasional yang diterapkan di perusahaan 

manufaktur di kota Semarang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan, 

karena penerapan gaya kepemimpinan yang tidak tepat akan menjadikan karyawan 

tidak loyal yang mengakibatkan kinerja yang tidak maksimal.  

Hasil penelitian ini menunjukkan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial.  

 

4.9.6. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Variabel Budaya Organisasi 

memiliki nilai sig./2 sebesar  0.321 yang menunjukkan nilai sig/2 lebih besar daripada 

0.05 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.655, Hal tersebut berarti bahwa 
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hipotesis kedelapan dalam penelitian ini ditolak atau dapat dikatakan Budaya 

Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2005) dalam Sari (2013) tipe budaya 

organisasi secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipe umum yaitu budaya 

terbuka (partisipatif) dan budaya tertutup (otokratif). Dalam penelitian ini, budaya 

organisasi yang dimaksud lebih mengarah ke tipe budaya partisipatif yang melibatkan 

karyawan dan kerja sama tim dalam pengambilan sebuah keputusan. Budaya 

partisipatif sering kali dapat digunakan untuk memperbaiki moral dan kepuasan 

seseorang, sedangkan otokratif  lebih pada komando formal sehingga membuat makin 

sempit ruang gerak manajemen sehingga dapat menyebabkan seseorang kurang 

leluasa dalam bekerja dan lebih focus ke kerja individu daripada kerja tim. 

Budaya organisasi ternyata tidak memberikan sugesti kepada semua perilaku 

yang diusulkan oleh organisasi agar dapat dikerjakan, penyelesaian  yang sukses, dan 

akibatnya akan memberikan keuntungan karena akan memberikan kepercayaan diri 

terhadap pekerjaannya. Sifat-sifat ini tidak dapat meningkatkan harapan manajer 

tersebut agar kinerjanya meningkat karena adanya motivasi untuk dapat mengerjakan 

dan menyelesaikan pekerjaanya dengan sukses. Hal ini juga bisa terjadi karena 

budaya organisasi yang sebenarnya sangat baik bisa berbeda cara implementasinya 

dengan personel yang menjalankannya meskipun tujuan awalnya sama. 

Hasil penelitian ini menunjukkan budaya organisasi berpengaruh negatif 

terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 
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Triseptya dkk (2017) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial. 

 


