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Abstrak: Kemauan membayar pajak merupakan hal terpenting dalam penarikan pajak. Kesadaran
membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang self assesment system akan
memudahkan pelaksanaan sistem perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris
mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang
pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang
pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berada dibawah KPP Pratama kota Madiun. Teknik
pengambilan sampel menggunakan convinience sampling yaitu pengambilan sampel yang paling
mudah dijangkau dan didapatkan peneliti. Sampel penelitian sebanyak 36 Wajib Pajak orang pribadi
yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Kota Madiun. Teknik pengumpulan data
menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian
menunjukkan (1) kesadaran membayar pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,039, berarti
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, (2) pengetahuan akan peraturan perpajakan
memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,355, berarti tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar
pajak, (3) pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,501,
berarti tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, (4) efektivitas sistem perpajakan
memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,361,berarti tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar
pajak, (5) kualitas layanan terhadap wajib pajak dengan tigkat signifikansi 0,508, berarti tidak
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
Kata kunci: Kesadaran membayar pajak;Pemahaman tentang peraturan perpajakan; dan Wajib
Pajak orang pribadi.

Pendahuluan
Anggaran adalah rencana terperinci tentang pemerolehan dan penggunaan sumber daya
keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode waktu tertentu”. Anggaran menunjukkan
rencana masa depan yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang formal. Tindakan penyusunan
anggaran disebut penganggaran. (Garisson, dkk 2007:4). Penganggaran harus dilakukan secara jujur
dan terbuka serta dilaporkan dalam suatu struktur yang dapat dengan mudah dipahami, relevan dalam
proses operasional dan pengendalian perusahaan. Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
baik adalah yang melibatkan banyak pihak, baik manajemen tingkat atas (top level management)
sampai manajemen tingkat bawah (lower level management). Terdapat tiga pendekatan dalam proses
penyusunan anggaran menurut Anthony dan Govindrajan (2005:86), yaitu top-down (pendekatan
dari atas ke bawah), bottom-up (pendekatan dari bawah ke atas), dan pendekatan partisipasi. Dalam
pendekatan partisipasi ini, diperlukan kerjasama dari berbagai tingkat manajemen untuk
mengembangkan rencana anggaran.
Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan keefektifan
organisasional. Dengan melakukan pengukuran kinerja maka dapat memastikan apakah pengambilan
keputusan dilakukan secara tepat dan objektif (Bastian 2010:275). Kinerja manajerial dipengaruhi oleh
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beberapa faktor seperti partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, locus of control dan
sebagainya.
Partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu yang terlibat
dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran. Partisipasi
penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang
pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi (Rantelobo, 2018:30). Adanya partisipasi
anggaran, akan meningkatkan tanggungjawab serta kinerja dari manajer level bawah dan menengah.
Manajer dapat menyampaikan ide-ide kreatif yang dimilikinya kepada manajer atas, yang mana ide
tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tanggung jawab yang dimiliki untuk
melaksanakan setiap keputusan dari keikutsertaannya dalam proses penyusunan anggaran, akan
menimbulkan komitmen dalam diri manajer untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam penelitian Wiratno, dkk (2016), Ridwan dan Putra (2016), dan Giusti (2018)
membuktikan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja
manajerial. Sedangkan hasil penelitian Rantelobo (2018) menemukan bahwa partisipasi anggaran tidak
langsung berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu,
maka diturunkan hipotesis sebagi berikut:
H1: Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Komitmen organisasi yang tinggi menjadikan aparatur pemerintah lebih mementingkan
organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik
sehingga dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dalam pandangan ini, individu
yang memiliki komitmen yang tinggi akan lebih mengutamakan kepentingan organisasi nya dari pada
kepentingan pribadi atau kelompoknya. Komitmen akan membuat organisasi lebih produktif dan
profitable. Bagi individu dengan komitmen organisasi yang tinggi, pencapaian tujuan organisasi
merupakan hal penting (Wiener dalam Kamilah, dkk, 2014).
Penelitian Sumantari dan Wirasendana (2015) dan hasil penelitian Widyawati dan Sari (2017)
menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
manajerial. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagi berikut:
H2: Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Manajerial
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Kebutuhan informasi manajerial dalam menyusun anggaran juga dipengaruhi faktor
personalitas (personality factor) yang ditujukan dengan locus of control. Menurut Amertadewi,dkk
(2013:552), Locus of control ialah keyakinan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh individu dalam
memengaruhi seluruh kejadian yang berhubungan dengan kariernya, artinya locus of control harus
dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukkan kebutuhan informasi seorang manajer untuk
memprediksi partisipasi manajerial dalam penyusunan anggaran.
Locus Of Control dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa
apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan (control) peristiwa yang terjadi padanya. Seseorang
yang mempunyai internal locus of control akan memandang dunia sebagai sesuatu yang dapat
diramalkan, dan diramalkan,dan perilaku individu turut berperan di dalamnya. Sedangkan, pada
individu yang mempunyai external locus of control akan memandang dunia sebagai sesuatu yang tidak
dapat diramalkan, demikian juga dalam mencapai tujuan sehingga perilaku individu tidak akan
mempunyai peran didalamnya. Oleh karena itu, locus of control sangat mempengaruhi kinerja dari
seseorang.
Penelitian Suryanawa (2013) menemukan bahwa locus of control tidak mampu memoderasi
hubungan partisipasi anggaran dengan kinerja. Hasil penelitian Amertadewi dan Dwirandra (2013)
menemukan bahwa locus of control positif tidak signifikan terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan
teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagi berikut:
H3: Locus of control tidak mampu memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran
terhadap kinerja Manajerial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Komitmen organisasi cenderung didefinisikan sebagai suatu perpaduan antara sikap dan
perilaku. Theory of Planned Behavior menyatakan bahwa seseorang dapat bertindak berdasarkan
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intensi atau niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 2005). Teori ini tidak
hanya menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia, tetapi juga pada keyakinan bahwa
target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu tersebut atau suatu tingkah laku tidak
hanya bergantung pada intensi seseorang, melainkan juga pada faktor lain yang tidak ada dibawah
kontrol dari individu (Ajzen, 2005). Sementara komitmen organisasi sebagai dorongan dari dalam diri
individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan
lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan sendiri.
Penelitian Widyawati dan Sari (2017) menemukan bahwa locus of control berpengaruh negatif
dan signifikan dalam memoderasi hubungan komitmen organisasi dengan kinerja manajerial. Namun,
berbeda dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Mustika, dkk (2018) bahwa locus of control
mempengaruhi hubungan antara komitmen organisasi dengan kinerja manajerial PT Morich Semarang.
Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagi berikut:
H4: Locus of control mampu memoderasi hubungan komitmen organisasi terhadap kinerja
Manajerial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji partisipasi anggaran, komitmen
organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial Pemeritah Provinsi Sulawesi Selatan dan pengaruh
jika menambahkan variabel moderasi yaitu Locus Of Control.

Metode Penelitian
Populasi dalam peneitian ini adalah objek yang berhubungan dengan partisipasi anggaran,
komitmen organisasi, locus of control dan kinerja manajerial yaitu Organisasi Perangkat Daerah yang
ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berjumlah 46 OPD. Teknik yang digunakan dalam pengambilan
sampel ini adalah teknik Judgement Sampling. Judgement
Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang berdasarkan penilaian peneliti bahwa
dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitian karena memiliki kriteria tertentu.
Yang menjadi responden didalam penelitian ini yaitu 2 orang diwakili oleh Kepala Penatausahaan
Keuangan dan Staf Akuntansi pada setiap OPD Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan pemilihan responden
adalah karena kepala penata usahaan dan kepala bagian keuangan bertanggung jawab dalam
penyusunan anggaran dan juga terlibat dalam penyusunan anggaran dengan total sampel 92 orang.
Dalam penelitian ini pengujian data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu uji instrument
meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik terdiri terdiri dari normalitas data, uji linearitas,
uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji hipotesis meliputi koefisien determinasi, uji parsial
(uji t).

Hasil dan Pembahasan
Uji Instrument
- Uji validitas
Uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Dengan nilai
signifikansi α = 0,05, maka keputusan untuk uji validitas sebagai berikut :
Jika r hit > r tabel, maka data yang bersangutan valid, dan sebaliknya.
Jika r hit < r tabel, maka data yang bersangutan tidak valid.
Hasil uji validitas instrumen dari variabel partisipasi anggaran (X1) diperoleh nilai Corrected
Item Total Correlation (r hitung) antara 0,387-0,650 atau r hitung > r tabel 0,207. Hal ini berarti setiap
butir pernyataan dari variabel X1 yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid (sahih) atau mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner dari variabel tersebut.
Hasil uji validitas instrumen dari variabel komitmen organisasi (X2) diperoleh nilai Corrected
Item Total Correlation (r hitung) antara 0,234-0,657 atau r hitung > r tabel 0,207. Hal ini berarti setiap
butir pernyataan dari variabel X2 yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid (sahih) atau mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner dari variabel tersebut.
Hasil uji validitas instrumen dari variabel locus of control (X3) nilai Corrected Item Total
Correlation (r hitung) antara 0,286-629 atau r hitung > r tabel 0,207. Hal ini berarti setiap butir
pernyataan dari variabel X3 yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid (sahih) atau mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner dari variabel tersebut.
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Hasil Uji validitas instrumen dari variabel kinerja manajerial (Y) nilai Corrected Item Total
Correlation (r hitung) antara 0,392-0,545 atau r hitung > r tabel 0,207. Hal ini berarti setiap butir
pernyataan dari variabel Y yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid (sahih) atau mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner dari variabel tersebut.
Tabel 1. Hasil Uji Validitas Data Penelitian

Sumber: Data primer Diolah SPSS V.23 (2019)
Uji reliabilitas
Secara umum suatu instrument penelitian dikatakan bagus jika memiliki koefisien Cronbach’s
Alpha > 0,60, maka kuesioner penelitian dinyatakan reliabel. Dalam penelitian ini menggunakan uji
reliabilitas dengan metode Cronbach’s Alpha.
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Data Penelitian

Sumber: Data primer Diolah SPSS V.23 (2019)
Dari hasil uji reliabilitas pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelian
ini reliabel dapat diterima karena setiap variabel memiliki nilai koefisien dengan Cronbach’s Alpha
diatas 0,60.
Uji Asumsi Klasik
Uji normalitas data
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Berdasarkan hasil pengujian grafik normal probability plot, tampak bahwa titik-titik menyebar
di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arus garis diagonal. Pengujian distribusi data
yang dilakukan dengan metode grafis ini menunjukkan hasil yang dapat disimpulkan bahwa model
regresi layak dipakai dalam penelitian ini dan telah memenuhi asumsi.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data primer Diolah SPSS V.23 (2019)
Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji hubungan linear yang sempurna atau
mendekati sempurna antarvariabel independen dalam model regresi. Dari hasil pengujian
multikolinearitas, dapat diketahui nilai Varians Inflating Factors (VIF) variabel bebas tersebut
mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,1. Hal ini menunjukkan
bahwa indikasi keberadaan multikolinearitas pada persamaan yang dilakukan atau hubungan yang
terjadi antar variabel dapat ditoleransi sehingga tidak akan mengganggu hasil regresi seperti yang ada
pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: Data primer Diolah SPSS V.23 (2019)
Uji heteroskedastisitas
Pengujian asumsi heteroskedastisitas data adalah keadaan dimana terjadi kesamaan varian dari
residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi
masalah heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, digunakan uji heteroskedastisitas dengan metode uji
Grafik yaitu dengan melihat penyebaran titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah
model atau pola tertentu yang jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan
tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi. Hal ini, dapat dilihat dari gambar 2 berikut:
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Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data primer Diolah SPSS V.23 (2019)
Uji Hipotesis
Hipotesis yang akan diuji adalah menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, baik
secara parsial maupun simultan serta untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dikemukakan
sebelumnya. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 23.00 dapat dilihat pada tabel 4 sebagai
berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Sumber: Data primer Diolah SPSS V.23 (2019)
Berdasarkan output tabel di atas yang diperoleh dari data responden 92 pegawai OPD dari 46
OPD Provinsi Sulawesi Selatan dimana masing-masing dinas diwakili oleh 2 responden yaitu kepala
penatausahaan keuangan dan staf akuntansi menunjukkan nilai koefisien determininasi adjusted R
square yang diperoleh adalah 0,519 atau 51,90%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel
partisipasi anggaran dan komitmen organisasi yang digunakan dalam model mampu menjelaskan
sebesar 51,90% kinerja manajerial pada OPD Provinsi Sulawesi selatan dan hal ini berarti sisanya sebesar
48,10% kinerja manajerial pada OPD Provinsi Sulawesi selatan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini seperti kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan motivasi kerja
yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja.
Pembahasan
Dari hasil analisis dan pengujian hipotesis, maka pembahasan adalah sebagai berikut:
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H1 : membuktikan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja manajerial OPD Provinsi Sulawesi Selatan, ini memberikan arti dengan adanya partisipasi
manajerial dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja manajerial OPD provinsi Sulawesi
Selatan. Hal ini didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa sebagian besar
responden memberikan jawaban setuju apabila partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan
indikator keterlibatan, pengaruh dan kontribusi guna meningkatkan kinerja manajerial OPD provinsi
Sulawesi Selatan.
H2 : membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja manajerial OPD provinsi Sulawesi Selatan, ini memberikan arti bahwa dengan adanya
komitmen organisasi yang diukur dengan indikator : komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan
komitmen normatif dapat meningkatkan kinerja manajerial OPD provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini
didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan
jawaban setuju apabila komitmen organisasi dapat meningkatkan kinerja manajerial OPD provinsi
Sulawesi Selatan.
H3 : membuktikan bahwa adanya kesesuaian antara locus of cotrol dengan partisipasi anggaran
tidak bisa menggambarkan kinerja manajerial OPD provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan,
situasi kerja pada OPD provinsi Sulawesi Selatan tidak selalu memiliki situasi penuh tekanan dan resiko
dalam kegiatan operasional sehingga tidak selalu menuntut seorang manajer publik untuk memiliki
locus of control yang baik dalam partisipasinya menyusun anggaran.
H4 : membuktikan bahwa adanya kesesuaian antara locus of control dengan komitmen
organisasi bisa menggambarkan kinerja pada OPD provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan faktor locus
of control internal yang dimiliki manajer membuat mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam
mengambil tindakan maupun keputusan yang akan sangat berpengaruh pada komitmen organisasi
mereka untuk bekerja sesuai dengan kepentingan masyarakat bukanberdasarkan kepentingan pribadi
ataupun kelompoknya sehingga mempengaruhi kinerja manajerial.

Simpulan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial OPD provinsi Sulawesi Selatan,
komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial OPD provinsi
Sulawesi Selatan, locus of control tidak memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja
manajerial OPD provinsi Sulawesi Selatan dan locus of control mampu memoderasi pengaruh
komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial OPD provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini
yaitu : berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa variabel locus of control masih
perlu ditingkatkan pada OPD provinsi Sulawesi Selatan dan peneliti selanjutnya agar dapat memperluas
variabel independen yang akan di teliti seperti gaya kepemimpinan dan motivasi kerja yang memiliki
kemungkinan berpengaruh terhadap kinerja kinerja manajerial OPD provinsi Sulawesi Selatan.
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