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Abstract- This thesis has been compiled in the period February 2021
to July 2021 and is located in Pangkalpinang City, Bangka Belitung
Islands Province, Indonesia. The research was conducted at the
Agency; UPTD Girimaya Public Health Center Pangkalpinang City.
This study aims to analyze the influence of organizational culture and
management control system on employee performance of UPTD
Girimaya Health Center Pangkalpinang City, using quantitative
descriptive methods, while the sample in this study was 46
respondents. The sampling technique used purposive sampling or
sampling based on certain considerations and criteria by using a
questionnaire. The results of the research data analysis showed that:
1) Classical assumption test, there was no error in classical
assumptions, 2) Instrument test, all questionnaires were declared
valid and reliable. 3) Hypothesis testing shows the results of the
analysis that: a) The results of the determinant coefficient test (R2)
the contribution of the independent variable (X) affects the dependent
variable (Y) by 21.4% while the rest is influenced by other variables
outside the model. b) The results of the F and t tests explain that the
independent variable (X) has a significant effect on the dependent
variable (Y).
Keywords: Management Control System, Organizational Culture and
Employee Performance.

I. PENDAHULUAN
Pusat kesehatan masyarakat atau yang dikenal dengan
sebutan puskesmas merupakan organisasi yang memberikan
pelayanan jasa kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi
kepada masyarakat serta berfungsi dalam pengemabangan
kesehatan masyarakat dalam bentuk aktivitas di ruang lingkup
kerjanya. Pembangunan di sektor bidang kesehatan
merupakan bagian dari pembangunan nasional khususnya
dalam meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemauan
hidup sehat bagi seluruh orang.

Pegawai merupakan orang yang menjalankan pekerjaan di
suatu organisasi yang menjamin tercapai atau tidaknya tujuan
suatu organisasi yang telah ditetapkan. Tanpa adanya pegawai
sangat besar kemungkinan semua pekerjaan tidak dapat
terlaksana dan tujuan organisasi bisa dicapai. Kebiasaan yang
sifatnya membentuk pola pikir dan pola kerja yang seragam
sangat diperlukan agar tercapainya tujuan organisasi yang
diharapkan.
Sistem pengendalian manajemen adalah komponen atau
aktivitas operasi yang dipasang secara terus menerus. Sistem
pengendalian manajemen sangat penting dalam organisasi,
karena sistem pengendalian manajemen memegang peranan
penting dalam pengendalian perilaku individu dalam
organisasi dengan melaksanakan proses perencanaan untuk
mencapai tujuan organisasi.
Budaya organisasi adalah perilaku dan sikap manusia yang
dipengaruhi oleh nilai-nilai yang menganut makna bersama
yang membedakan organisasi satu dengan lainya yang telah
lama berlaku. Budaya organisasi yang baik diperlukan
pengendalian yang baik pula melalui sistem pengendalian
manajemen guna membantu suatu organisasi mencapai tujuan
yang ditetapkan.
Kinerja adalah hasil yang telah dicapai oleh seorang
pegawai dalam setiap melakukan pekerjaan atau tugasnya,
dimana pegawai tersebut dapat menggunakan seluruh
kemampuan pengetahuan bagi tenaga kerja atau pegawai yang
berbasis kompetensi, kinerjanya diukur berdasarkan
kemampuan, skill, dan attitude-nya pada setiap saat
melaksanakan tugasnya. Untuk mengetahui kinerja seseorang
maka dapat diihat dari beberapa indikator, menurut Wibowo
(2012) menyatakan bahwa ukuran kinerja seseorang adalah
kuantitas, kualitas, produktivitas, ketepatan waktu dan
pengawasan biaya.
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Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian
manajemen terhadap kinerja pegawai di UPTD Puskesmas
Girimaya Kota Pangkalpinang.
2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap
kinerja pegawai di UPTD Puskesmas Girimaya Kota
Pangkalpinang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian
Manajemen dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja
Pegawai di UPTD Puskesmas Girimaya Kota
Pangkalpinang.

II. LANDASAN TEORI
Sistemn Pengendalian Manajemen
Sistem pengendalian manajemen sangat penting bagi
perusahaan, menurut Simons (1990), sistem pengendalian
manajemen dapat digunakan sebagai pemantauan atas
aktivitas perusahaan serta digunakan sebagai perencanaan
aktivitas perusahaan, pengukuran kinerja dan mekanisme
integratif. Berbeda dengan Simons, Langfield Smith (1997)
dan Nilson (2002) menjelaskan bahwa sistem pengendalian
manajemen adalah alat bagi manajer untuk memastikan bahwa
semua sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan
organisasi, yaitu sistem dan prosedur formal yang
menggunakan informasi untuk mencapai atau mengubah pola
dalam aktivitas organisasi.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
sistem pengendalian manajemen meliputi perencanaan
berdasarkan penggunaan informasi, sistem pelaporan dan
program pemantauan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Simons
(1990), Langfield-Smith (1997) dan Nilson (2002) bahwa
pengguna informasi dapat melihat sumber daya yang
diperoleh dan digunakan dalam pencapaian tujuan organisasi.
Budaya Organisasi
Budaya merupakan nilai yang berbeda-beda yang dimiliki
setiap manusia, bahkan membentuk sikap dan perilaku
manusia. Bisa ditafsirkan, setiap manusia akan bertindak
sesuai dengan budaya yang timbul agar diterima di lingkungan
tersebut. Faktor yang lebih penting yang menjelaskan
perbedaan antara organisasi adalah konsep yang diadopsi
dalam praktik sehari-hari.
Organisasi ini merupakan pengaturan yang disengaja dari
sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu. Pertama,
setiap organisasi memiliki tujuan tertentu. Kedua, setiap
organisasi memiliki anggota atau orang lebih dari satu. Ketiga,
setiap organisasi mengkomposisikan struktur yang sengaja
dibuat sehingga anggotanya dapat melakukan pekerjaan
mereka.

Menurut (Darodjat, 2015) Budaya organisasi dapat
didefinisikan sebagai seperangkat nilai, nilai, kepercayaan,
asumsi atau norma yang diakui dan diikuti oleh anggota
organisasi sebagai pedoman untuk berperilaku dan
menyelesaikan masalah organisasi. Dikutip dalam jurnal Enno
Aldea Amanda, Satrijo Budiwibowo, dan Nik Amah (2017).
Menurut Stephen Robbins dalam Wibowo (2010)
mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah pandangan
umum orang dewasa oleh anggota organisasi, dan merupakan
sistem dengan pemahaman yang sama.
Berdasarkan teori-teori menurut para ahli diatas dapat
disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah nilai-nilai yang
mempengaruhi sikap dan perilaku manusia yang menganut
sistem makna bersama yang telah lama berlaku yang
membedakan organisasi satu dengan organisasi lainnya.
Kinerja Pegawai
Kinerja adalah hasil dari kualitas kerja dan kuantitas yang
dapat dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugas sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja
karyawan pada dasarnya adalah karya seorang karyawan
selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai
kemungkinan, seperti standar target, sasaran, kriteria yang
ditentukan dan disepakati bersama (Sedarmayanti, 2010).
Meningkatkan kinerja karyawan adalah hal yang sangat
mendasar untuk mencapai hasil maksimal bagi perusahaan dan
memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggan.
Kerangka Pemikiran
Gambar 1.
Kerangka Pemikiran
Sistem
Pengendalian
Manajemen

Kinerja
Pegawai

Budaya
Organisasi

Sumber : data hasil olah peneliti 2021

Hipotesis
Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka
hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
H0 = Sistem pengendalian manajemen tidak berpengaruh
positif terhadap kinerja pegawai.
H1 = Sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif
terhadap kinerja pegawai.
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H0 = Budaya organisasi tidak berpengaruh positif terhadap
kinerja pegawai.
H2 = Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja
pegawai.
H0 = Sistem pengendalian manajemen dan budaya organisasi
tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.
H3 = Sistem pengendalian manajemen dan budaya
organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja
pegawai.
Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian yaitu dengan
jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu dengan
melihat pengaruh variabel yang diteliti lebih mengarah kepada
sebab-akibat (kausal), oleh karena itu dalam peneliti ini
terdapat variabel independen (X) dan dependen (Y). Variabel
independen tersebut kemudian digunakan untuk mencari tahu
seberapa besar pengaruh yang terjadi terhadap variabel
dependen (Sugiyono, 2011).
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Girimaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Feberuari sampai
dengan Bulan Juli 2021.
Populasi dan Sampel
Populasi adalah bidang yang digeneralisasikan, terdiri dari
objek dan topik dengan sifat dan ciri tertentu yang ditentukan
oleh peneliti untuk mempelajari dan meneliti konten dan
kemudian ditarik kesimpulan (Hidayat, 2012). Dalam
penelitian ini populasi yang akan diteliti yaitu sebanyak 63
orang atau seluruh pegawai UPTD Puskesmas Girimaya Kota
Pangkalpinang.
Sampel adalah sebagian atau perwakilan dari populasi
yang ada untuk diambil keterangan mengenai objek atau
subjek yang kemudian diperoleh hasil penelitian dari sampel
tersebut (Supriyadi, 2014). Peneliti dalam mendapatkan data
melakukan penyebaran kuesioner sebanyak 63 kuesioner di
UPTD Puskesmas Girimaya Kota Pangkalpinang.

III. METODOLOGI PENELITIAN
Teknik Analisis Data
Statistik Deskriptif
Informasi statistik deskriptif adalah informasi statistik
yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan
atau
menggambarkan
data
yang
dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa bermaksud untuk
membuat kesimpulan umum atau generalisasi.

Penelitian ini memberikan informasi berdasarkan statistik
deskriptif sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Tingkat pengembalian kuesioner oleh responden
Data responden berdasarkan jenis kelamin
Data responden berdasarkan usia
Data responden berdasarkan masa kerja pegawai
Data responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir

Pengujian Instrumen
Uji Validitas
(Ghozali, 2011) uji validitas adalah uji yang digunakan
untuk dapat diketahui valid atau tidaknya kuesioner yang akan
digunakan. Uji signifikansi dengan membandingkan nilai
rhitung dengan rtabel, jika rhitung > rtabel maka variabel
tersebut dapat dinyatakan valid dan bernilai positif sedangkan
jika rhitung < rtabel maka variabel
Uji Reliabilitas
(Ghozali, 2011) selain harus valid sebuah penelitian juga
dapat harus dipercaya (reliable). Uji reliabilitas adalah alat
media yang digunakan untuk mengukur angket adalah
indikator variabel yang diteliti. Peneliti mengukur reliabel
suatu variabel dengan melihat jika Cronbach Alpha dengan
signifikan yang digunakan lebih besar dari 0,60 dan apabila
suatu variabel dikatakan reliabel ketika memberikan nilai
Cronbach Alpha > 0,60.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas dalam penelitian ini adalah menguji
apakah dalam model regresi, nilai residual telah terdistribusi
secara normal atau tidak (Ghozali, 2011). Nama lain uji
normalitas disebut dengan uji distribusi normal yaitu uji untuk
mengukur apakah data yang kita memiliki distribusi normal
sehingga dapat diaplikasikan ke dalam statistik.
Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui
apakah model regresi menemukan korelasi untuk setiap
variabel independen. Jika kedua variabel independen
menunjukkan derajat korelasi yang tinggi, maka dapat
disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki
multikolinieritas (Sentoso, 2010). Cara yang digunakan untuk
mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dalam
penelitian ini adalah dengan melihat tolerance value atau
variance inflation factor (VIF) yaitu jika nilai toleransi > 0,10
dan nilai VIF < 10, maka hasilnya tidak ada multikolinearitas
antar variabel bebas dalam model regresi dan apabila nilai
toleransi < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka hasilnya ada
multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.
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Uji Heteroskedasitas
Uji Heteroskedasitas dilakukan untuk mengetahui ada
tidaknya ketimpangan dari residual satu pengamatan ke
residual pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika
residual satu observasi serupa dengan residual observasi
lainnya, maka model regresi dapat memenuhi syarat atau
disebut homoskedastisitas. Jika berbeda varian disebut
heteroskedasitas.
Uji Hipotesis
Metode analisis yang dipakai untuk menguji hipotesis pada
penelitian ini adalah metode regresi linear berganda. Analisis
ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel
independen terhadap variabel dependen. Model persamaan
linear bergandanya adalah sebagai berikut:

Pengujian Secara Simultan
Pengujian simultan digunakan untuk mengetahui apakah
variabel independen bersama-sama atau secara bersamaan
mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011).
Pengambilan keputusan atas uji f adalah sebagai berikut: Jika
nilai Fhitung > Ftable, variabel independen memiliki pengaruh
simultan pada variabel dependen. Nilai Fhitung < Ftable,
variabel independen tidak memiliki pengaruh simultan pada
variabel dependen.
Apabila nilai signifikan atau probabilitas > 0.05 maka
variabel independen tidak berpengaruh secara simultan
terhadap variabel dependen. Nilai signifikan atau probabilitas
< 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara simultan
terhadap variabel dependen.

Y = a + b1x1+b2x2+€

Y = Kinerja
a
= Konstanta
b1b2= Koefisien regresi variabel bebas
X1 = Budaya Organisasi
X2 = Sistem Pengendalian Manajemen
€
= Error term
Uji Koefisien Determinan
(Ghozali, 2011) uji koefisiensi (R2) menjelaskan seberapa
besar kontribusi dari variabel dependen yang dapat
diterangkan oleh variabel independen. Koefisiensi determinasi
dipakai untuk menguji goodness-fit dari model regresi. Nilai
koefisiensi determinan sama dengan nol (R2=0), yaitu
menjelaskan variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X
sama sekali, jika nilai koefisiensi determinasi sama dengan
satu (R2=1), maka semua titik pengamatan berada pada garis
regresi.
Pengujian Secara Parsial (Uji t)
(Ghozali, 2011) pengujian secara parsial digunakan agar
mengetahui pengaruh masing-masing dari variabel independen
terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan atas uji t
adalah sebagai berikut:
Apabila nilai thitung > ttabel, maka variabel independen
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Namun jika
nilai thitung < ttabel, maka variabel independen tidak
mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
Apabila nilai signifikan atau probabilitas > 0,05 maka
variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel
dependen. Apabila nilai signifikan atau probabilitas < 0,05
maka variabel independen tersebut berpengaruh terhadap
variabel dependen.

IV. PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Tingkat Pengembalian Kuesioner Oleh Responden
Tabel 1.
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
SPM (X1) BO (X2)

KP (Y)

Valid

46

46

46

Missing
Mean
Median
Std.
Deviation
Minimum
Maximum

17
29.739
28.000

17
31.043
31.000

17
32.543
32.000

4.846

4.536

3.619

21.000
40.000

24.000
40.000

23.000
40.000

JASP Team (2020). JASP (Version 0.14.1) [Computer
software].
Berdasarkan Tabel 1, diatas menjelaskan keberadaan
sampel dari populasi penelitian yang digunakan dalam
menjawab setiap pertanyaan yang telah disusun serta persepsi
atas responden terhadap variabel yang telah terdefinisi melalui
penelitian ini. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini
adalah 46 dari 63 populasi. Hasil deskriptif statistik diatas juga
menjelaskan bahwa terdapat 17 responden yang hilang atau
missing dalam menjawab setiap butir-butir yang mewakili
setiap variabel. Adapun responden terhadap X1 memiliki nilai
rata-rata 29,739 sedangkan untuk respon dari sampel terhadap
variabel X2 sebesar 31,043, dan variabel Y sebesar 32,543.
Demikian pula bahwa standar deviasi untuk X1 memiliki
besaran data dari responden relatif bervariasi yaitu 4,846
Sedangkan untuk standar deviasi variabel X2 sebesar 4,536.
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dan variabel Y adalah 3,619. Berdasarkan teori, standar
deviasi dapat digunakan sebagai alat ukur tingkat homogenitas
kelompok yang kemudian merupakan variasi sebaran data.
Hasil pengolahan data responden melalui tabel diatas
menunjukan bahwa nilai rata-rata atau mean untuk tiap-tiap
variabel lebih besar dibandingkan dengan nilai simpangan
baku atau standar deviation. Hal ini menunjukkan bahwa
model dalam penelitian ini mendekati titik akurat untuk
kemudian dapat dijalankan memasuki tahapan berikutnya.

Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja
Tabel 4.
Data responden berdasarkan lama bekerja

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2.
Data responden berdasarkan jenis kelamin

JASP Team (2020). JASP (Version 0.14.1) [Computer software].

Berdasarkan tabel 2, diatas merupakan pendistribusian
frekuensi untuk jenis kelamin menjelaskan karakteristik
responden berdasarkan jenis kelamin. Dari total 63 populasi
responden 15,87% adalah Laki-laki (10 orang) sedangkan
57,14% Wanita (36 orang) dan 26,98% responden yang tidak
mengembalikan kuesioner (17 orang) .

Berdasarkan Tabel 4. diatas menjelaskan bahwa responden
dengan lama kerja <5 tahun yaitu sebanyak 12 orang
(19,05%), responden dengan lama kerja 5-10 tahun yaitu
sebanyak 13 orang (20,64%) 10-15 tahun yaitu sebanyak 12
orang (19,05%), responden dengan lama kerja 15-20 tahun
yaitu sebanyak 5 orang (9.94%) dan 17 orang (26,98%)
dinyatakan missing atau hilang.
Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Data Responden Berdasarkan Umur

Tabel 5.
Data responden berdasarkan pendidikan

Tabel 3.
Data responden berdasarkan umur

Berdasarkan Tabel 3. diatas menjelaskan bahwa data
responden berdasarkan kelompok umur 20-30 yaitu 14,29% (9
orang), kelompok umur 30-40 yaitu 38,10% (24 orang),
kelompok umur <20 yaitu 1,59% (1 orang) sedangkan
kelompok umur >40 yaitu 19,05% (12 orang) dan missing atau
hilang 26,98% (17 orang).

Berdasarkan Tabel 5. responden dengan tingkat pendidikan
SLTA yaitu sebanyak 8 orang (12,70%), responden dengan
tingkat pendidikan D3 yaitu sebanyak 28 orang (44,44%)
sedangkan responden dengan tingkat pendidikan S1/D4 yaitu
sebanyak 10 orang (15,87%) dan 17 orang (26,98%)
dinyatakan missing atau hilang.
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Budaya Organisasi (X2)
Uji Validitas
Sistem Pengendalian Manajemen (X1)

Tabel 7.
Hasil uji validitas budaya organisasi (X2)

Tabel 6.
Hasil uji validitas sistem pengendalian manajemen (X1)

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen pada Tabel 6.
diatas bahwa semua item memiliki koefisien korelasi atau
rhitung bernilai positif dengan nilai rhitung terendah = 0,499
dan lebih besar dari rtabel =0,2907.

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen pada Tabel 7.
diatas bahwa semua item memiliki koefisien korelasi atau
rhitung bernilai positif dengan nilai rhitung terendah = 0,552
dan lebih besar dari rtabel =0,2907.
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Kinerja Pegawai (Y)
Tabel 8.
Hasil uji validitas kinerja pegawai (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan, pada Tabel 9. didapat point
of estimate sebesar Cronbach Alpha 0,837. Teori Cronbach
Alpha menyatakan bahwa jika koefisien >0,60 dapat
dinyatakan reliabel, sehingga dapat dipastikan bahwa variabel
X1sistem pengendalian manajemen dalam penelitian ini dapat
dinyatakan reliabel. Sedangkan jika pada bagian item-rest
correlation memiliki minimum koefisien, yaitu 0,30. Jika
dilihat dari setiap butir item dari struktur organisasi, jejaring
informasi, sistem penghargaan, perumusan strategi,
perencanaan
strategik,
penyusunan
program,
pengimplementasian dan pemantauan dengan total 8
pertanyaan (items) tidak ada yang berada pada item-rest
correlation </=0,30. Sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh
butir memiliki unsur validitas yang baik serta tidak ada yang
dibuang atau di drop serta reliabel untuk digunakan dalam
penelitian.
Budaya Organisasi (X2)
Berdasarkan hasil uji validitas instrumen pada Tabel 8.
diatas bahwa semua item memiliki koefisien korelasi atau
rhitung bernilai positif dengan nilai rhitung terendah = 0,612
dan lebih besar dari rtabel =0,2907.

Tabel 10.
Hasil uji reliabilitas Budaya Organisasi (X2)

Uji Reliabilitas
Sistem Pengendalian Manajemen (X1)
Tabel 9.
Hasil uji reliabilitas sistem pengendalian manajemen (X1)
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Berdasarkan hasil perhitungan Cronbach Alpha, pada
Tabel 10. didapat point of estimate sebesar 0,788. Teori
Cronbach Alpha menyatakan bahwa jika koefisien >0,60 dapat
dinyatakan reliabel, sehingga dapat dipastikan bahwa variabel
X2 budaya organisasi dalam penelitian ini dapat dinyatakan
reliabel. Sedangkan jika pada bagian item-rest correlation
memiliki minimum koefisien, yaitu 0,30. Jika dilihat dari
setiap butir item dari perilaku pemimpin, mengedepankan misi
perusahaan, proses pembelajaran dan motivasi dengan total 8
pertanyaan (items) tidak ada yang berada pada item-rest
correlation </=0,30. Sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh
butir memiliki unsur validitas yang baik serta tidak ada yang
dibuang atau di drop serta reliabel untuk digunakan dalam
penelitian.

Kinerja Pegawai (Y)
Tabel 11.
Hasil uji reliabilitas kinerja pegawai (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan Cronbach Alpha, pada
Tabel 11. didapat point of estimate sebesar 0,838. Teori
Cronbach Alpha menyatakan bahwa jika koefisien >0,60
dapat dinyatakan reliabel, sehingga dapat dipastikan bahwa
variabel Y kinerja pegawai dalam penelitian ini dapat
dinyatakan reliabel. Sedangkan jika pada bagian item-rest
correlation memiliki minimum koefisien, yaitu 0,477. Jika
dilihat dari setiap butir item dari struktur organisasi, jejaring
informasi, sistem penghargaan, perumusan strategi,
perencanaan
strategik,
penyusunan
program,
pengimplementasian dan pemantauan dengan total 8
pertanyaan (items) tidak ada yang berada pada item-rest
correlation </=0,30. Sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh
butir memiliki unsur validitas yang baik serta tidak ada yang
dibuang atau di drop serta reliabel untuk digunakan dalam
penelitian.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Gambar 2.
Q-Q Plot Standardized Residuals

Gambar 2. di atas menunjukan hasil dari uji normal Q-Q
Plot dimana memperlihatkan data tersebar disekitar garis
diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, kemudian data
tidak menyebar jauh dari garis diagonalnya maka dapat
dinyatakan data ini terdistribusi normal.
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Uji Multikolinearitas

Uji Hipotesis
Uji Koefesien Determinan (R-Square)

Tabel 12.
Hasil uji multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 12. di atas, dapat diketahui bahwa nilai
tolerance untuk variabel sistem pengendalian manajemen (X1)
yaitu 0,965 > 0,10 dan nilai VIF 1,036 < 10, sedangkan nilai
tolerance untuk variabelbudaya organisasi (X2) yaitu 0,965 >
0,10 dan nilai VIF 1,036 < 10, sehingga dapat disimpulkan
variabel budaya organisasi dan sistem pengendalian
manajemen tidak memiliki gangguan multikolinearitas atau
tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 13.
Uji Koefesien Determinan (R-Square)

Berdasarkan Tabel 13. Koefisien determinan (R2) sebesar
0,214 artinya nilai ini menjelaskan kontribusi variabel
independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y) sebesar
21,4% sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain diluar
model.
Uji Parsial (uji t)
Tabel 14.
Uji Parsial (uji t)

Uji Hetroskedastisitas
Gambar 3.
Hasil Uji Hetroskedastisitas

Berdasarkan gambar 3. diatas dapat dilihat hasil pengujian
heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatter plot
menunjukan titik-titik menyebar pada bagian atas dan bawah
angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan dengan
penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas sesuai dengan
analisis dari uji heteroskedastisitas tersebut, sehingga model
regresi ini layak digunakan untuk memprediksi kinerja
pegawai berdasarkan variabel yang mempengaruhinya yaitu
budaya organisasi dan sistem pengendalian manajemen.

Menentukan ttabel, maka dilakukan perhitungan dengan
rumus dibawah ini yaitu:
Df = (n-k)
Df = (46-3)
Df = 43/dilihat dari ttabel = 1.681
1. Variabel sistem pengendalian manajemen (X1)
berdasarkan hasil perbandingan dimana thitung 2,323 >
ttabel 1,681 dan nilai signifikan 0,025 < 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian
manajemen (X1) memiliki pengaruh yang signifikan
secara parsial terhadap variabel kinerja pegawai (Y).
2. Variabel budaya organisasi (X2) berdasarkan hasil
perbandingan dimana thitung 2,035 > ttabel 1,681 dan
nilai signifikan 0,048 < 0,05 maka dapat disimpulkan
bahwa variabel budaya organisasi (X2) memiliki
pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel
kinerja pegawai (Y).
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Uji Simultan (uji f)
Tabel 15.
Uji Simultan (uji f)

Menentukan Ftabel maka pertama dilakukan perhitungan
dengan rumus dibawah ini :
Df 1 = (k-1)
Df 2 = (n-k)
Df 1 = (3-1) =2
Df 2 = (46-3) =43/dilihat dari Ftabel = 3,21
Berdasarkan hasil uji F dilakukan perbandingan Fhitung
5,853 > Ftabel 3,21 maka dapat disimpulkan variabel
independen memiliki pengaruh simultan pada variabel
dependen. Tabel diatas juga diketahui nilai signifikansi 0,006
< 0,05 sehingga variabel independen secara simultan
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen.
V.

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan
terhadap penelitian yang telah dianalisis, maka kesimpulan
yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Variabel sistem pengendalian manajemen (X1)
berdasarkan hasil perbandingan dimana thitung 2,323 >
ttabel1,681 dan nilai signifikan 0,025 < 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian
manajemen (X1) memiliki pengaruh yang signifikan
secara parsial terhadap variabel kinerja pegawai (Y).
2. Variabel budaya organisasi (X2) berdasarkan hasil
perbandingan dimana thitung 2,035 > ttabel 1,681 dan nilai
signifikan 0,048 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
variabel budaya organisasi (X2) memiliki pengaruh yang
signifikan secara parsial terhadap variabel kinerja pegawai
(Y).
3. Berdasarkan hasil uji F dilakukan perbandingan Fhitung
5,853 > Ftabel 3,21 maka dapat disimpulkan variabel
independen memiliki pengaruh simultan pada variabel
dependen dan juga diketahui nilai signifikansi 0,006 < 0,05
sehingga variabel independen secara simultan mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah
diambil maka peneliti memberikan saran-saran untuk Instansi
dan peneliti selanjutnya yaitu:
1. UPTD Puskesmas Girimaya Kota Pangkalpinang
diharapkan dapat mempertahankan struktur organisasi
yang diterapkan yang berorientasi pada pasien sehingga
dengan cepat merespon kebutuhan pasien dan
meningkatkan lagi implementasi manajemen dan pegawai
melaksanakan rencana yang tercantum dalam anggaran
kedalam kegiatan nyata pada sistem pengendalian
manajemen yang sudah berpengaruh positif terhadap
kinerja pegawai.
2. UPTD Puskesmas Girimaya Kota Pangkalpinang
diharapkan dapat mempertahankan rasa peduli pegawai
pada masalah yang dihadapi perusahaan atau instansi dan
berusaha menyelesaikanya dalam mengedepankan misi
perusahaan atau instansi dan meningkatkan lagiperilaku
pimpinan terkait memiliki dan memberi semangat kerja
yang baik kepada para pegawai.pada budaya organisasi
yang sudah berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan
metode wawancara langsung dan observasi untuk
mengetahui budaya instansi, atribut dan mekanisme sistem
pengendalian yang diterapkan pada instansi atau
perusahaan yang akan diteliti.
4. Peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan
variabel lainnya yang belum diuji dalam penelitian ini
seperti teknologi informasi sebagaimana diketahui salah
satu kunci keberhasilan suatu sistem pengendalian
manjemen ditentukan ada atau tidaknya dukungan
teknologi informasi.
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