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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kejelasan Sasaran Anggaran 

Menurut Halim & Syam Kusufi (2012) mengatakan bahwa anggaran 

memiliki peranan penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi 

pemerintahan. Anggaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan 

pemerintah daerah dalam satu tahun yang disusun secara jelas dan spesifik, dan 

merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah 

(Syafrial, 2009). Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang 

pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu anggaran merupakan 

pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu 

tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009:61). 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) salah satu diantaranya adalah kejelasan sasaran anggaran. 

Kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan SKPD untuk menyusun rencana 

kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, sehingga 

anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas 

anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi – fungsi 

pemerintah daerah (Nadirsyah, dkk. 2012). 

Menurut Kenis dalam Nadirsyah, dkk (2012:64) menjelaskan bahwa 

kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauhmana tujuan anggaran 

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

anggaran tersebut. Selain itu, menurut Locke dalam Kurnia (2004) mengatakan 

bahwa sasaran anggaran yang spesifik akan lebih produktif bila dibandingkan 

dengan tidak adanya sasaran yang spesifik, karena akan menyebabkan para 

pegawai merasa kebingungan, tertekan, dan merasa tidak puas. 

Menurut Steers dan Porter dalam Putra (2013) bahwa dalam menentukan 

sasaran anggaran mempunyai karakteristik utama yaitu: 

1. Sasaran harus spesifik bukan samar – samar. 

2. Sasaran harus menantang namun dapat dicapai. 

Selain itu, kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk 

mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran 

maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka 

akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan – 

tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan 

sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak 

tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran 

tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis dalam Putra, 

2013). 

 

2.1.1 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran 

Menurut Kenis dalam Kurnia (2004) indikator yang digunakan dalam 

mengukur kejelasan sasaran anggaran adalah: 
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1. Jelas, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara jelas 

serta tidak bermakna ganda (ambigu).  

2. Spesifik, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara 

spesifik dan detail, agar tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam – 

macam.  

3. Mengerti, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai mudah dimengerti serta 

menjadi prioritas utama.  

 

2.1.2 Keuntungan Kejelasan Sasaran Anggaran 

Menurut Locke & Latham dalam Putra (2013) menyatakan bahwa 

keuntungan kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya produktivitas dan perbaikan kualitas kerja. Kejelasan sasaran 

anggaran akan memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas 

kerja. 

2. Membantu menjelaskan apa-apa yang diharapkan. Sasaran anggaran yang 

jelas akan memberikan gambaran yang akan dicapai. 

3. Menghilangkan kejenuhan. 

4. Meningkatkan kepuasan terhadap hasil kerja yang dicapai. 

5. Mempengaruhi tingkat persaingan pekerja secara spontan yang mana lebih 

lanjut akan meningkatkan kinerja mereka. Setiap pekerja akan termotivasi 

untuk bersaing secara sportif untuk bekerja sebab mereka dapat memahami 

arah perusahaan dengan mengetahui sasaran yang jelas. 
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6. Meningkatkan rasa kepercayaan diri dan rasa bangga jika sasaran tercapai 

dan akan menerima tantangan lebih lanjut. 

7. Membangkitkan rasa mampu dalam bekerja sehingga akan meningkatkan 

kinerja. Sasaran yang jelas akan mampu membangkitkan motivasi kerja 

yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja para pekerja. 

 

2.2    Komitmen Organisasi 

2.2.1 Pengertian Komitmen organisasi 

Menurut Robbins & Judge (2008:100), komitmen organisasi adalah suatu 

keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-

tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi 

tersebut. Keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti seorang individu memihak 

pada pekerjaan tertentu, sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti 

memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Sedangkan menurut 

Mowday et. al. (1979) mendefinisikan komitmen organisasi memiliki arti lebih 

dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan 

karyawan untuk memberi kontribusi yang berarti pada organisasi. 

Selain itu, menurut Kreitner & Kinicki (2014:165) komitmen organisasi 

(organizational commitment) mencerminkan tingkatan di mana seseorang 

mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya. Ini adalah sikap 

kerja yang penting karena orang-orang yang memiliki komitmen diharapkan bisa 

menunjukkan kesediaan untuk bekerja lebih keras demi mencapai tujuan 
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organisasi dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk tetap bekerja di suatu 

organisasi. 

Pengertian lain mengenai komitmen organisasi dijelaskan oleh Sopiah 

(2008) sebagai suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai 

dengan adanya: 

a. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai – nilai organisasi 

Didalam suatu organisasi, karyawan mempunyai sikap percaya terhadap 

organisasinya tersebut. Percaya dan menerima atas tugas – tugas yang 

diberikan oleh organisasi kepadanya sehingga karyawan tersebut 

menyesuaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan – tujuan dan nilai – 

nilai organisasi. 

b. Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi 

Karyawan berusaha memberikan hasil kerja yang baik dengan cara 

mempunyai sikap berkemauan keras dan berusaha keras untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

c. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota 

organisasi. 

Sebagai anggota organisasi karyawan memiliki keinginan yang kuat untuk 

mempertahankan kedudukannya di suatu organisasi dengan cara mengerjakan 

pekerjaannya berdasarkan kedudukan yang mereka dapat pada saat itu. 

Luthans (2006:249) mengemukakan sikap komitmen organisasi juga bisa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti: 

a. Variabel orang 
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Variabel orang meliputi usia, kedudukan dalam organisasi, dan disposisi 

seperti efektivitas positif atau negatif, atau atribusi control internal atau 

eksternal. 

b. Variabel organisasi 

Variabel organisasi meliputi desain pekerjaan, nilai, dukungan, dan gaya 

kepemimpinan penyelia. 

c. Variabel non-organisasi 

Variabel non organisasi yaitu adanya alternatif lain setelah memutuskan 

untuk bergabung dengan organisasi, akan mempengaruhi komitmen 

selanjutnya. 

 

2.2.2 Jenis Komitmen Organisasi 

Mowday et. al. (1979) menjelaskan bahwa komitmen organisasi telah 

didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi individu yang berada dalam sebuah 

organisasi. Konsep ini dapat dipecah menjadi tiga komponen, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Keinginan memelihara keanggotaan dalam organisasi. 

2. Keyakinan dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi. 

3. Kesediaan bekerja keras sebagai bagian dari organisasi. 

 

2.2.3 Indikator Komitmen Organisasi 

 Menurut Allen & Meyer dalam Kreitner & Kinicki (2014:165) 

mengelompokkan komitmen organisasi dengan tiga indikator yang terpisah, yaitu: 
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a. Komitmen afektif (affective commitment) 

Komitmen afektif merupakan perasaan emosional pegawai pada 

organisasi, identifikasi pegawai dengan organisasi, dan keterlibatan 

pegawai dalam organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen afektif yang 

kuat akan terus bekerja untuk organisasi karena mereka menginginkannya. 

b. Komitmen berkelanjutan (continuance commitment) 

Komitmen berkelanjutan adalah kesadaran akan kerugian karena 

meninggalkan organisasi. Ini merupakan nilai ekonomi yang dirasa dari 

bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan 

organisasi tersebut. Komitmen berkelanjutan juga didasarkan pada 

persepsi karyawan tentang kerugian yang akan dihadapinya jika 

meninggalkan organisasi. 

c. Komitmen normatif (normative commitment) 

Komitmen normatif mencerminkan rasa tanggung jawab untuk terus 

bekerja. Karyawan memiliki kewajiban untuk bertahan dalam organisasi 

karena alasan-alasan moral atau etis. Karyawan bertahan menjadi anggota 

organisasi karena ada kesadaran bahwa berkomitmen terhadap organisasi 

merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan.  

 

2.3 Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah 

2.3.1 Pengertian Kinerja Manajerial 

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau 

kinerja manajerial. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh 
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organisasi. Namun menurut Sujarweni (2015:107) kinerja merupakan hasil kerja 

yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai 

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Sama halnya dengan Bastian (2006:274) 

yang mendefinisikan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.  

Sedangkan menurut Ernawan (2011:50) mendefinisikan kinerja dari sudut 

pandang organisasi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam 

periode tertentu dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Berbeda 

dengan Sedarmayanti (2014:263) yang mendefinisikan kinerja dari sudut pandang 

pegawai adalah hasil kerja seorang pegawai selama periode tertentu dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, misalnya: standar, target/sasaran/kriteria yang 

ditentukan dan disepakati bersama.  

Setiap organisasi diselenggarakan oleh manusia, sehingga perlu dilakukan 

penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan 

dalam organisasi. Menurut Mahoney et. al. dalam Natalia (2010) kinerja 

manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam aktivitas 

manajerial antara lain dimulai dari proses perencanaan, investigasi, 

pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, perwakilan 

dan kinerja secara menyeluruh.  

Menurut Kornelius Harefa (2008:17) definisi kinerja manajerial adalah 

kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh para personil atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan 
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tanggung jawab mereka dalam menjalankan operasional organisasi. Sedangkan 

definisi kinerja manajerial menurut Sedarmayanti (2004) sebagai gambaran 

mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, 

misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi aparatur pemerintah.  

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya yang menjelaskan kinerja 

sampai dengan kinerja manajerial, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

manajerial adalah sebuah hasil pencapaian atau prestasi yang dicapai oleh seorang 

pegawai maupun organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi 

organisasi dalam periode tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

2.3.2 Indikator Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial ini diukur dengan menggunakan indikator Mahoney et. 

al. dalam Natalia (2010) yaitu: 

1. 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. 

2. Investigasi, merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui 

pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, 
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pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran 

hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. 

3. Pengkoordinasian, yaitu menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran 

informasi dengan orang – orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat 

berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan. 

4. 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. 

5. Pengawasan, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan 

atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, membimbing, menjelaskan 

segala aturan yang berlaku, memberikan dan menangani keluhan pelaksana 

tugas bawahan. 

6. Pemilihan staff, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu 

unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan 

pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya. 

7. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, 

penjualan atau kontrak untuk barang – barang dan jasa. 

8. Perwakilan, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan kegiatan – 

kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan 

konsultasi dengan kantor – kantor lain. 

9. Kinerja secara menyeluruh, yaitu mengevaluasi kinerja aktivitas manajerial 

secara keseluruhan. 
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2.3.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 14 

tentang pengelolaan keuangan daerah mendefinisikan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Namun dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan sesuai dengan ruang lingkupnya 

mendefinisikan SKPD sebagai berikut: 

“SKPD adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari 

pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang 

diemban oleh suatu Badan Layanan Umum (BLU).” (Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005) 

 

“SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang 

bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretaris daerah, dinas 

daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong 

praja sesuai dengan kebutuhan daerah.” (Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2006) 

 

“SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas 

pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.” 

(Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008) 

 

Dari beberapa definisi diatas, menegaskan bahwa SKPD merupakan 

instansi pemerintah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang tertentu baik di daerah provinsi, 

kabupaten, maupun kota. 

Menurut Putra (2013) kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah 

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai 

penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang 
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mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan – 

kegiatan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 

 

2.4   Kerangka Pemikiran 

2.4.1 Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Menurut Kenis dalam Nadirsyah, dkk (2012:64) menjelaskan bahwa 

kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauhmana tujuan anggaran 

ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat 

dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran 

anggaran tersebut. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan 

mempermudah pegawai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan – 

tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Locke 

dalam Kurnia (2004) mengatakan bahwa sasaran anggaran yang spesifik akan 

lebih produktif bila dibandingkan dengan tidak adanya sasaran yang spesifik, 

karena akan menyebabkan para pegawai merasa kebingungan, tertekan, dan 

merasa tidak puas. 

Penelitian mengenai hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan 

kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah atau SKPD telah banyak 

dilakukan oleh berbagai peneliti. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh 

Nadirsyah, dkk (2012), dan Putra (2013) dalam hasil penelitiannya keduanya 
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sama – sama menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh 

yang signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu maka 

peneliti menduga bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal tersebut didukung oleh pendapat 

Nadirsyah, dkk (2012) yang mengatakan bahwa sasaran anggaran daerah harus 

dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh pegawai yang 

bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya, agar lebih produktif 

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga berdampak pula pada 

meningkatnya kinerja. 

 

2.4.2 Hubungan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Menurut Robbins & Judge (2008:100), komitmen organisasi adalah suatu 

keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-

tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi 

tersebut. Keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti seorang individu memihak 

pada pekerjaan tertentu, sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti 

memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

individu yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan lebih 

mengutamakan kepentingan organisasinya ketimbang kepentingan pribadi atau 

kelompoknya. Demi tercapainya tujuan organisasi, maka individu yang memiliki 

komitmen organisasi yang tinggi akan menghasilkan kinerja individu yang tinggi 
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pula. Sedangkan menurut Sumarno (2005) mengatakan bahwa mempekerjakan 

individu yang nilai-nilainya tidak selaras dengan nilai-nilai organisasi yang telah 

ada akan cenderung menghasilkan karyawan yang kurang memiliki motivasi dan 

komitmen. 

Putri (2010), Baihaqi (2012), Wulandari (2013, dan Putri (2013), ke-

empatnya konsisten menyebutkan hasil penelitiannya bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Komitmen 

organisasi itu mempunyai tiga komponen yaitu keyakinan yang kuat dari 

seseorang dan penerimaan tujuan organisasi, kemauan seseorang untuk berusaha 

keras bergantung pada organisasi dan keinginan seseorang yang terbatas untuk 

mempertahankan keanggotaannya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka 

peneliti menduga bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan dan positif 

dengan kinerja manajerial SKPD. Hal tersebut didukung juga oleh pendapat 

Mangkuprawira (2011:248) yang mengatakan bahwa semakin tinggi derajat 

komitmen seorang pegawai terhadap organisasinya, maka semakin tinggi pula 

kinerja yang dapat dicapainya. Hal tersebut merupakan sikap kerja yang penting 

karena seseorang yang berkomitmen akan menampilkan kemauan bekerja lebih 

keras untuk mencapai tujuan organisasi dan pada akhirnya akan meningkatkan 

kinerja organisasi tersebut dalam hal ini adalah satuan kerja perangkat daerah atau 

SKPD. 
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah dan 

kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik sebuah 

model penelitian yang lebih sederhana lagi seperti terlihat pada gambar 2.1 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.5  Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H1: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial 

SKPD. 

H2: Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 

H3: Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi berpengaruh secara 

simultan terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
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