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ABSTRAK 

Hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial merupakan objek 

penelitian yang banyak mengalami perdebatan. Perdebatan itu membuat antusiasme para 

peneliti untuk kembali melakukan penelitian dengan sampel yang berbeda. 

Banyak hasil penelitian dalam mencari hubungan antara partisipasi anggaran dan 

kinerja manajerial tidak konsisten dan tidak meyakinkan sehingga menunjukkan 

kemungkinan adanya keberadaan variabel kontingensi yang mempengaruhi hubungan antara 

partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. 

Penelitian ini menguji hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial 

dengan menggunakan pendekatan kontingensi dua variabel kontingen yang diselidiki, yaitu 

gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi. Kuesioner dibagikan kepada 52 manajer dari 

SKPD Kabupaten Karimun. Tanggapan dari rsponden 52 (100%) dianalisis dengan 

menggunakan regresi sederhana dan MRA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Variable moderasi 

(gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi) berpengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Hasil ini dapat menjadi indikator 

manajerial untuk meningkatkan kinerja manajerial mereka. 

 

Kata kunci : partisipasi penyusunan anggaran, kinerja manajerial, gaya 

kepemimpinan, komitmen organisasi. 

 

Pendahuluan 

 

Sebagai organisasi sektor publik, 

pemerintah daerah dituntut agar memiliki 

kinerja yang berorientasi pada kepentingan 

masyarakat, dan mendorong pemerintah 

untuk senantiasa tanggap akan tuntutan 

lingkungannya. Hal tersebut dinilai 

penting antara lain karena keberhasilan 

kebijakan ditentukan oleh kemampuan 

manajemen dalam organisasi pemerintah 

untuk melaksanakan kebijakan tersebut 

dengan memberikan pelayanan terbaik 

secara tansparan dan berkualitas serta 

adanya pembagian tugas yang baik pada 

pemerintah tersebut. 

Peningkatan kinerja sektor publik 

merupakan hal yang komprehensif dimana 

setiap SKPD sebagai pengguna anggaran 

(badan/ dinas/ biro/ kantor) akan 

menghasilkan tingkat kerja yang berbeda-

beda sesuai dengan kemampuan dan rasa 

tanggung jawab yang mereka miliki. 

Sehingga masing-masing Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) benar-benar 

dituntut untuk melakukan pengelolaan 

keuangan daerah yang berorientasi pada 

kepentingan publik (public oriented), 

dalam rangka meningkatkan kinerjanya. 

Dalam penyusunan anggaran 

diperlukan adanya partisipasi dari 

bawahan agar bawahan merasa terlibat dan 

harus bertanggung jawab pada 

pelaksanaan anggaran. Dengan demikian 



diharapkan bawahan dapat memberikan 

informasi sesuai dengan realita yang ada di 

lapangan. Gaya kepemimpinan adalah 

derajat hubungan antara seseorang dan 

teman sekerjanya, dengan siapa ia paling 

tidak ingin bekerja atau least preferred 

coworker (LPC). Efektivitas partisipasi 

anggaran sangat dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan manajemen Rudhianto 

(2010). Komitmen organisasi didefinisikan 

sebagai dorongan dari dalam diri individu 

untuk berbuat sesuatu agar dapat 

menunjang keberhasilan organisasi sesuai 

dengan tujuan dan lebih mengutamakan 

kepentingan organisasi. Komitmen 

organisasi yang tinggi akan meningkatkan 

kinerja yang tinggi pula (Randall dalam 

Rudhianto, 2010).  

Maslah-masalah yang berhubungan 

dengan partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap kinerja manajerial merupakan 

maslah yang banyak di perdebatkan, bukti 

empiris memberikan hasil yang bervariasi 

dan tidak konsisten. Ketidakkonsistenan 

hasil penelitian tersebut ditengahi dengan 

digunakannya pendekatan kontinjensi 

(contingency approach). 

Penelitian ini akan menguji 

pengaruh partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap kinerja manajerial dengan gaya 

kepemimpinan dan komitmen organisasi 

sebagai variabel moderasi. Sehingga 

penelitian ini akan di beri judul “ 

Pengaruh Partisipasi Anggaran 

Terhadap Kinerja Manajerial dengan 

Gaya Kepemimpinan dan Komitmen 

Organisasi Sebagai Variabel Moderasi ( 

Studi Kasus Pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Karimun 

)”. 

 

Kajian Pustaka 

 

Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial diartikan 

sebagai kinerja para individu anggota 

organisasi dalam kegiatan-kegiatan 

manajerial, antara lain perencanaan, 

investigasi, koordinasi, supervisi, 

pengaturan staf (Staffing), negoisasi, dan 

respresentasi. Kinerja manajerial 

merupakan hasil kerja dari individu dalam 

organisasi yang melaksanakan tugas-tugas 

manajerial (Mahoney dalam  Hafridebri 

2013).  

Partisipasi Penyusunan Anggaran 

 . Partisipasi dalam penyusunan 

anggaran berarti keikutsertaan operating 

manajer dalam merumuskan bersama 

dengan komite anggaran mengenai 

rangkaian kegiatan dimasa yang akan 

datang yang akan ditempuh oleh operating 

manajer tersebut dalam pencapaian sasaran 

anggaran (Mulyadi, dalam Nanda, 2010). 

Teori Kontijensi 

Teori Kontijensi menyatakan 

bahwa tidak ada rancangan dan 

penggunaan system pengendalian 

menejemen yang dapat diterapkan secara 

efektif untuk semua kondisi organisasi, 

namun sebuah system pengendalian 

tertentu hanya efektif untuk situasi atau 

organisasi atau perusahaan tertentu. 

Kesesuaian antara system pengendalian 

manajemen dan variable konstektual 

organisasi dihipotesiskan untuk 

menyimpulkan peningkatan kinerja 

organisasi dan individu yang terlibat 

didalamnya. 

Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan (leadership 

style) merupakan cara pimpinan untuk 

mempengaruhi orang lain atau 

bawahannya sedemikian rupa sehingga 

orang tersebut mau melakukan kehendak 

pimpinan untuk mencapai tujuan 

organisasi meskipun secara pribadi hal 

tersebut mungkin tidak disenangi 

(Luthans,  dalam Shinta dan Krisnadwi 

2014).  

Komitmen Organisasi 

Menurut Arifin (2012), komitmen 

organisasi adalah dorongan yang tercipta 

dari dalam individu untuk berbuat sesuatu 

untuk dapat meningkatkan keberhasilan 

organisasi sesuai dengan tujuan dengan 

lebih mengutamakan kepentingan 

organisasi dibandingkan dengan 

kepentingan individu. 

 



 

 

Pengaruh Partisipasi Penyusunan 

Anggaran Terhadap Kinerja 

Manajerial 

Anggaran adalah fungsi dari 

perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, 

bila anggaran dipakai sebagai suatu sistem 

pengendalian untuk mengukur kinerja 

manajerial. Sikap dan perilaku anggota 

organisai dalam penyusunan anggaran 

perlu melibatkan manajemen pada level 

yang lebih rendah sehingga dapat dinilai 

anggaran partisipatif sebagai pendekatan 

manajerial yang dapat menguatkan kinerja 

setiap organisasi sebagai individual karena 

dengan adanya partisipati dalam 

penyusunan anggaran diharapkan setiap 

individu mampuh meningkatkan 

kinerjanya sesuai dengan target yang telah 

ditentukan, Bambang Sardjitu dan Osmad 

Mutaher (dalam Arifin  2012). 

 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

terhadap hubungan antara Partisipasi 

Penyusunan Anggaran dan Kinerja 

Manajerial 

Menurut Decoster dan Fertakis, 

dalam Agustina (2013) gaya 

kepemimpinan dapat dibagi dalam dua 

dimensi yaitu pertama, struktur inisiatif 

yang menunjukkan perilaku pemimpin 

yang dihubungkan dengan kinerja. Yang 

kedua adalah gaya kepemimpinan 

pertimbangan yang menunjukkan 

hubungan dekat, saling mempercayai, dan 

saling memperhatikan antara pimpinan dan 

bawahan. 

Pengaruh Komitmen Organisasi 

Terhadap Hubungan antara Partisipasi 

Penyusunan Anggaran dan Kinerja 

Manajerial 

Menurut Amstrong (dalam Nanda, 

2010), partisipasi adalah keterlibatan 

pemimpin dan pekerja secara bersama-

sama dalam membuat keputusan mengenai 

hal-hal yang menyangkut kepentingan 

bersama. Sehingga dalam konteks 

partisipasi penyusunan anggaran sebagai 

suatu mekanisme pertukaran informasi 

dalam proses kerja sama tersebut, dapat 

memungkinkan pegawai dan pimpinan 

untuk memperoleh pengertian yang lebih 

jelas tentang pekerjaan mereka masing-

masing, di mana hal itu akan sangat 

membantu para pegawai dan pimpinan 

yang memiliki komitmen yang tinggi 

untuk memperbaiki kinerja, sebaliknya 

pegawai dan pimpinan yang memiliki 

komitmen yang kurang tidak akan 

memperbaiki kinerja mereka. Pegawai dan 

pimpinan yang memiliki komitmen yang 

rendah kurang menyukai memperbaiki 

kinerja mereka melalui partisipasi 

penyusunan anggaran. Dalam 

meningkatkan kinerja pemerintah dan 

pengaruhnya terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran tersebut akan lebih 

diperkuat oleh komitmen organisasi 

 

Metodologi Penelitian 

Populasi 

Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini adalah seluruh pegawai yang 

bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Kabupaten Karimun yang terdiri 

dari 26 (dua puluh enam) SKPD. 

Diambilnya seluruh SKPD sebagai 

populasi karena SKPD merupakan satuan 

kerja pemerintah sebagai penyusun 

anggaran, penyelenggara pemerintah, 

melaporkan laporan keuangan pada 

legislatif dan nantinya juga melaksanakan 

kegiatan yang telah dianggarkan. Satuan 

kerja perangkat daerah Kabupaten 

Karimun terdiri dari Sekretariat Daerah, 

Inspektorat, 13 (tiga belas) Dinas, 8 

(delapan) Badan, 3 (tiga) Kantor. 

Sampel 

Pemilihan sampel didasarkan pada 

metoda pengambilan sampel tidak acak 

atau nonrandom sampling yaitu purposive 

sampling dengan jenis judgment sampling. 

Judgment sampling merupakan teknik 

pengambilan sample yang berdasarkan 

penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak 

yang paling baik untuk dijadikan sample 

penelitiannya. Responden dalam penelitian 



ini adalah Kepala dinas SKPD , kasubag 

perencanaan dan keuangan pada 26 (dua 

puluh enam) SKPD di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karimun, sehingga sample 

yang diambil dalam penelitian ini 

berjumlah 52 responden. Pemilihan 

responden tersebut dinilai merupakan 

elemen penting dalam penciptaan 

anggaran, dan mereka terlibat langsung 

dalam penganggaran. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Objek Penelitian 

Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka fokus penelitian ini untuk melihat 

Pengaruh Partisipasi Penyusunan 

Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial 

dengan Gaya Kepemimpinan dan 

Komitmen Organisasi sebagai variabel 

Moderating (studi empiris pada Satuan 

Kerja Perengkat Daerah Kabupaten 

Karimun). 

 Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini adalah seluruh Pegawai 

Yang Bekerja di Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Kabupaten Karimun yang 

terdiri dari 24 (dua puluh empat) SKPD. 

Diambilnya seluruh Pegawai SKPD 

sebagai populasi karena SKPD merupakan 

satuan kerja pemerintah sebagai penyusun 

anggaran, penyelenggara pemerintah, 

melaporkan laporan keuangan pada 

legislatif dan nantinya juga melaksanakan 

kegiatan yang telah dianggarkan. Satuan 

kerja perangkat daerah Kabupaten 

Karimun terdiri dari sekertariat, 

inspektorat, 13 (tiga belas) Dinas, 8 

(delapan) Badan, 3 (tiga) Kantor. Untuk 

kebutuhan penelitian, pemilihan sampel 

didasarkan pada metoda pengambilan 

sampel tidak acak atau nonrandom 

sampling yaitu purposive sampling dengan 

jenis judgment sampling. Unit sample 

dalam penelitian ini adalah Kepala dinas 

SKPD , dan kasubag perencanaan dan 

keuangan pada 26 (dua puluh enam) 

SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten 

Karimun. Kriteria yang digunakan dalam 

pengambilan sample ini adalah Pejabat 

eselon II dan eselon IV yang telah 

menjabat selama 1 (satu) tahun atau lebih 

di SKPD tersebut, yaitu yang menjabat 

sebagai Kepala Dinas dan Kasubag 

Perencanaan dan Keuangan, sehingga 

sampel yang diambil dalam penelitian ini 

berjumlah 52 responden. Pemilihan 

responden tersebut dinilai merupakan 

elemen penting dalam penciptaan 

anggaran, dan mereka terlibat langsung 

dalam penganggaran. 

Penelitian ini menggunakan data 

primer, untuk memperoleh data primer 

tersebut menggunakan kuesioner sebagai 

instrument penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti turun langsung kelapangan untuk 

menyebarkan kuesioner secara langsung 

kepada responden. Agar kuesioner bisa di 

sebarkan peneliti mengambil surat 

rekomendasi penelitian di Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan 

Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten 

Karimun sebagai surat pengantar untuk 

setiap instansi yang menjadi objek 

penelitian ini. Kemudian peneliti meminta 

bantuan masing masing pegawai SKPD 

untuk mengkordinir penyebaran dan 

pengumpulan kuesioner. Karena dengan 

cara ini penyebaran dan pengumpulan 

kuesioner akan lebih efisien biaya, waktu 

dan keaslian data. 

 Kuesioner yang di sebarkan 

berjumlah 52 kuesioner, disebarkan ke 

masing-masing SKPD sebanyak 2 

kuesioner, yaitu untuk diisi oleh Kepala 

Dinas, Kasubag Perencanaan dan 

Keuangan. Semua kuesioner disebarkan 

dikembalikan sepenuhnya oleh responden, 

karena antusiasnya mereka dalam mengisi 

kuesioner. Tingkat pengembalian dan 

kelayakan pengolahan kuesioner dapat 

pada tabel berikut:  

Tabel 4.1 : Tingkat Pengembalian dan 

Kelayakan Pengolahan Kuesioner 

Keterangan 
Jumlah 

(Responden) 

Persentase 

(%) 

Kuesioner yang 

disebarkan 

52 100,00 

Kuesioner yang 

kembalikan 

52 100,00 

Kuesioner yang 

dapat dianalisis 

52 100,00 



 Dari Tabel 4.1 diatas dapat dilihat 

bahwa dari 52 kuesioner yang disebarkan, 

semuanya dikembalikan dan dapat untuk 

dianalisis sesuai dengan sampel yang di 

prediksi sebelumnya. 

Karakteristik Responden  

Karakteristik responden adalah 

menguraikan atau memberikan gambaran 

mengenai karakteristik responden dalam 

penelitian ini, sebab dengan menguraikan 

identitas responden maka akan dapat 

menggambarkan tentang penelitian yang  

akan diteliti. Adapun yang menjadi 

identitas responden dalam penelitian ini : 

  

 

 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear variabel terikat dan variabel bebas 

keduanya mempunyai distribusi normal. 

(ghozali, 2009:110). Alat analisis yang 

digunakan dalam uji ini adalah uji 

Kolmogorov – Smirmov satu arah dan 

analisis grafis. Dasar pengambilan 

keputusan uji Kolmogorov – Smirmov 

normal atau tidaknya data yang diolah 

adalah sebagai berikut (Ghozali 

2009:114): 

1. H0 : Data residual berdistribusi 

normal apabila nilai signifikan 

>5% (0.05) 

2. H1 : Data residual tidak 

berdistribusi normal apabila nilai 

signifikan <5% (0.05) 

NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 52 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 
.0000000 

Std. 
Devia
tion 

5.23462786 

Most Extreme Differences 

Absol
ute 

.067 

Positi
ve 

.067 

Nega
tive 

-.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .480 
Asymp. Sig. (2-tailed) .975 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz
ed Residual 

N 52 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 
Std. 
Deviati
on 

5.24699011 

Most Extreme Differences 

Absolu
te 

.060 

Positiv
e 

.060 

Negati
ve 

-.052 

Kolmogorov-Smirnov Z .432 
Asymp. Sig. (2-tailed) .992 

Identitas 

Responden 

Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

Jenis 

Kelamin 

   

1. Pria 32 61,54 

2. Wanita 20 38,46 

Jumlah 52 100,00 

Umur   

1. 30-50 

Tahun 

42 80,77 

2. > 50 

Tahun 

10 19,23 

Jumlah 52 100,00 

Tingkat 

Pendidikan 

  

1. S2 14 26,92 

2. S1 29 55,77 

3. D3 2 3,85 

1. SMA 7 13,46 

   Jumlah 52 100,00 

Masa Kerja   

1. < 5 

Tahun 

4 7,69 

2. 5-10 

Tahun 

20 38,46 

3. > 10 

Tahun 

28 53,85 

Jumlah 52 100,00 



a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Hasil dari uji kolmogorov – smirmov di 

dapatkan nilai sig sebesar 0,975 untuk 

model regresi kedua dan 0,992 untuk 

model regresi ketiga , yang artinya lebih 

besar dari 0,05, berdasarkan hasil tersebut 

maka H0 diterima, jadi berdasarkan hasil 

tersebut,kesimpulannya adalah Data 

residual berdistribusi normal. 

Untuk mendeteksi normalitas data, 

dapat dengan melihat probability plot. 

Jika distribusi data adalah normal, maka 

garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya.  

 

 
     

Gambar 4.1. Grafik Normal Probability 

P-Plot 
Sumber : Data Hasil Olahan, 2016 

Berdasarkan gambar 4.1 diatas 

dapat dilihat grafik Normal Probability P-

Plot. Dari gambar diatas terlihat titik-titik 

mengikuti garis diagonal. Berdasarnya 

gambar tersebut dapat diketahui bahwa 

data dalam model regresi berdistribusi 

normal.  

2. Hasil Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (Independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel bebas (Independen) 

(Ghozali, 2009:91). Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinieritas dalam 

model regresi ini sebagai berikut (Ghozali 

2009:91-92): 

1. Jika nilai Tolerance > 0,10 dan VIF 

(Variance Inflation Factor) < 10, 

maka dapat diartikan bahwa tidak 

terjadi multikolonieritas. 

2. Jika nilai Tolerance < 0,10 dan VIF 

(Variance Inflation Factor) > 10, 

maka dapat diartikan bahwa terjadi 

multikolonieritas. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficients

a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

PPA .149 6.713 

PPAxGK 
.149 6.713 

a. Dependent Variable: KM 

 Persamaan Regresi Kedua 

 Persamaan Regresi Ketiga 
Sumber: Data olahan 2016 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas 

diketahui nilai Tolerance 0.149 dan 0.166  

> 0,10 dan nilai VIF 6.713 dan 6.032 < 10, 

dapat diartikan bahwa tidak terjadi gejala 

multikolonieritas. 

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2009:105) uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidak samaan varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika varians dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 
PPA .166 6.032 

PPAxKO .166 6.032 

a. Dependent Variable: KM 



homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (dependen variabel) yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidak adanya 

heteroskedastisitasnya dapat dilakukan 

dengan melihat adanya pola tertentu pada 

grafik scatterpol antara ZPRED dan 

SRESID dimana sumbu Y adalah yang 

telah diprediksi dan sumbu X residual (Y 

prediksi-Ysesungguhnya) yang telah di 

studentized (Ghozali, 2009: 105). 

 

 
         Persamaan Kedua 

  Persamaan Ketiga 

Gambar 4.2. Grafik Scatterplot 
Sumber : Data Hasil Olahan, 2016 

Gambar 4.2 diatas menunjukkan 

tidak adanya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara ZPRED dan SRESID 

dimana sumbu Y adalah yang telah 

diprediksi dan sumbu X residual (Y 

prediksi-Ysesungguhnya) yang telah di 

studentized. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa model regresi bebas dari 

gejala heterokedastisitas. 

 

Hasil Uji Kredibilitas Data 

Hasil Uji Hipotesis Pertama (H1) 

Hipotesis pertama dalam penelitian 

ini adalah berhubungan dengan pengaruh 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial. Berdasarkan hasil 

pengujian, diperoleh hasil pengujian 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis Pertama 

 
Model Summary

b
 

Model R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 

1 .760
a
 .578 .570 5.864 

a. Predictors: (Constant), PPA 
b. Dependent Variable: KM 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regre
ssion 

2357.945 1 2357.9
45 

68.5
70 

.000
b
 

Resid
ual 

1719.362 50 34.387   

Total 4077.308 51    
a. Dependent Variable: KM 

b. Predictors: (Constant), PPA 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Stan
dardi
zed 
Coef
ficien

ts 

T Sig. 

B Std. 
Error 

B
e
t
a 

1 

(Con
stant
) 

16.097 4.069  3.956 .000 

PPA 1.020 .123 .760 8.281 .000 

a. Dependent Variable: KM 

 
Sumber: Data Hasil Olahan 2016 

 



Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y= a + β1X1+ e 

KM = 16,097 + 1,020 PPA+ e 

Dari hasil pengujian terhadap 

hipotesis pertama, didapatkan persamaan 

diatas dan dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Nilai constanta a adalah 16,097, 

apabila tidak ada partisipasi penyusunan 

anggaran atau partisipasi penyusunan 

anggaran diasumsikan 0, maka kinerja 

manajerial sebesar 16,097. 

2. Nilai koefisien regresi partisipasi 

penyusunan anggaran sebesar 1,020. 

Artinya setiap peningkatan partisipasi 

penyusunan anggaran sebesar 1 satuan, 

maka akan meningkatkan kinerja 

manajerial sebesar 1,020. 

 Berdasarkan persamaan diatas, 

didapat kesimpulan sebagai berikut 

sebagai berikut: 

H1o = Partisipasi Penyusunan anggaran 

tidak berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial 

H1a = Pengaruh Partisipasi penyusunan 

anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial 

 Jika nilai sig < 0,05 (taraf 

signifikan) berarti Ho 

ditolak 

 Jika nilai sig > 0,05 (taraf 

signifikan) berarti Ho tidak 

dapat ditolak 

Diketahui nilai sig di tabel anova 

persamaan regresi H1 adalah 0,000 (0,000 

< 0,05) maka H1o ditolak. Artinya : 

Terdapat pengaruh partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja manajerial. 

 Jika t hitung < t tabel maka 

H1o tidak dapat ditolak 

 Jika t hitung > t tabel maka 

H1o ditolak 

Nilai t hitung pada tabel 

coefficients adalah 8,281, sedangkan nilai t 

tabel adalah 2,0086, jadi  8,281 > 2,0086, 

artinya H1o tidak dapat diterima, Dengan 

demikian hipotesis altermatif pertama 

dalam penelitian ini yang menyatakan 

bahwa “Partisipasi penyusunan 

anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial” dapat diterima. 

Dari Tabel 4.9 diatas dapat 

diketahui nilai R
2
 sebesar 0,570. Artinya 

adalah bahwa pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran adalah sebesar 57% 

dan sisanya 43 % dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diamati. 

Hasil penelitian relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bagun 

Andarias (2009) dengan hasil yang 

pertama yaitu Pertisipasi penyusunan 

anggaran, struktur desentralisasi dan 

kejelasan sasaran anggaran berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja manajerial 

SKPD. Kemudian hasil kedua adalah 

pengawasan internal tidak memoderasi 

hubungan variabel independen dan 

dependen. 

Hasil penelitian ini juga 

mendukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hermawan Rudhianto 

(2010) yang meneliti tentang pengaruh 

gaya kepemimpinan dan komitmen 

organisasi sebagai variabel moderasi 

dalam hubungan partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja manajerial. 

Hasil penelitian yang di dapatkan adalah 

bahwa Partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja manajerial. 

Anggaran merupakan rencana kerja 

yang akan dilaksanakan oleh suatu 

organisasi, jadi dalam menyusun anggaran 

dibutuhkan partisipasi dari tiap tiap elemen 

yang berkaitan langsung dalam 

penyusunan anggaran agar terjadi kerja 

sama yang baik sehingga anggaran 

menjadi lebih efisien dan efektif dalam 

pelaksanaanya, sehingga meningkatkan 

kinerja yang dihasilkan oleh organisasi 

tersebut agar tepat sasaran dan sesuai 

dengan yang direncanakan.  

 

Hasil Uji Hipotesis Kedua (H2) 

 Hipotesis kedua yang diuji ini 

adalah berhubungan dengan gaya 

kepemimpinan mempengaruhi huungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran 



dan kinerja manajerial. Berdasarkan hasil 

pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Uji Hipotesis Kedua 
Model Summary

b
 

Mo
del 

R R 
Square 

Adjust
ed R 

Squar
e 

Std. 
Error of 

the 
Estimat

e 

1 .811
a
 .657 .643 5.340 

a. Predictors: (Constant), PPAxGK, PPA 
b. Dependent Variable: KM 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of 
Squares 

Df Mea
n 

Squa
re 

F Sig. 

1 

Regre
ssion 

2679.840 2 1339
.920 

46.9
82 

.000
b
 

Residu
al 

1397.468 49 28.5
20 

  

Total 4077.308 51    
a. Dependent Variable: KM 
b. Predictors: (Constant), PPAxGK, PPA 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Stand
ardize

d 
Coeffic
ients 

T Sig
. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Consta
nt) 

22.027 4.10
5 

 5.3
66 

.00
0 

PPA 
.119 .291 .089 .41

0 
.68

3 

PPAxG
K 

.007 .002 .728 3.3
60 

.00
2 

a. Dependent Variable: KM 

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui  

persamaan regresi sebagai berikut: 

 KM = 22.027 +0.119 PPA + 0.007 

PPA*GK 

Berdasarkan persamaan diatas di dapatkan 

diartikan sebagai berikut: 

1. Nilai constanta a sebesar 22.027, 

artinya apabila partisipasi penyusunan 

anggaran, gaya kepemimpinan, dan 

interaksi antara partisipasi penyusunan 

anggaran diasumsikan 0, maka kinerja 

manajerial sebesar 22.027. 

2. Nilai koefisien regresi partisipasi 

penyusunan angaran sebesar 0.119, artinya 

setiap peningkatan partisipasi penyusunan 

anggaran 1 satuan, akan meningkatkan 

kinerja manajerial sebesar 0.119. 

3. Nilai koefisien regresi interaksi 

partisipasi penyusunan anggaran dan gaya 

kepemimpinan sebesar 0.007, artinya 

setiap peningkatan interaksi partisipasi 

penyusunan anggaran dan gaya 

kepemimpinan 1 satuan, akan 

meningkatkan kinerja manajerial sebesar 

0.007. 

Berdasarkan persamaan diatas, 

maka didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut 

 H2o: Gaya kepemimpinan tidak 

berpengaruh terhadap hubungan 

antara partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial. 

H2a: Gaya kepemimpinan berpengaruh 

terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran 

dan  kinerja manajerial. 

 Jika nilai sig < 0,05 (taraf 

signifikan) berarti Ho ditolak 

 Jika nilai sig > 0,05 (taraf 

signifikan) berarti Ho tidak dapat 

ditolak 

Dari tabel anova diatas dapat 

diketahui nilai sig sebesar 0.000, karena 

nilai sig 0.000 < 0.05 taraf signifikan maka 

H2o tidak dapat diterima. Artinya Gaya 

kepemimpinan berpengaruh terhadap 

hubungan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial. 

 Jika t hitung < t tabel maka H2o 

tidak dapat ditolak 

 Jika t hitung > t tabel maka H2o 

ditolak 

Nilai t hitung pada tabel 

coefficients adalah 3.360 , sedangkan nilai 

t tabel adalah 2,0086, jadi  3,360 > 2,0086, 

artinya H2o ditolak, Dengan demikian 

hipotesis alternative kedua dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa 

“Gaya kepemimpinan berpengaruh 

terhadap hubungan partisipasi 

penyusunan anggaran dan kinerja 

manajerial” dapat diterima. 

Dari Tabel 4.11 diatas dapat 

diketahui nilai R
2
 sebesar 0,643. Artinya 

adalah bahwa pengaruh partisipasi 



penyusunan anggaran dengan adanya gaya 

kepemimpinan  sebagai variabel moderasi 

adalah sebesar 64,3% dan sisanya 35,7% 

dipengaruhi oleh variable lain yang tidak 

diobservasi. Nilai β2 positif  0.007 (0>) 

dengan tingkat signifikan 0,002, sehingga 

dapat disimpulkan gaya kepemimpinan 

merupakan variable moderasi. 

 Hasil penelitian ini relevan dengan 

penelitian sebelumnya yang di lakukan 

oleh Dewi Agustina (2013) meneliti 

tentang pengaruh partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja manajerial 

dengan gaya kepemimpinan dan motivasi 

organisasi sebagai variabel moderasi. Hasil 

analisis pertama menunjukkan adanya 

pengaruh partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap kinerja manajerial. Hasil analisis 

kedua menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap hubungan partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja manajerial. 

Hasil analisis ketiga menunjukkan 

motivasi berpengaruh terhadap hubungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran 

dan kinerja manajerial. 

 Kehadiran seorang pemimpin 

dalam sebuah organisasi sangat 

mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, 

keamanan, kualitas kehidupan kerja dan 

terutama tingkat prestasi suatu organisasi. 

Seorang pemimpin yang menghargai 

setiap opini yang diberikan kepadanya 

akan membuat para manajer tingkat 

menengah untuk ikut berpartisipasi dalam 

penyusunan anggaran dan menuangkan 

opini - opini yang mereka punya sehingga 

proses penyusunan anggaran lebih efektif 

dan tepat sasaran, sehingga kinerja 

organisasi tersebut akan menjadi lebih 

baik. 

Hasil Uji Hipotesis Ketiga (H3) 

Hipotesis kedua yang diuji ini 

adalah berhubungan dengan gaya 

kepemimpinan mempengaruhi huungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran 

dan kinerja manajerial. Berdasarkan hasil 

pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Hasil uji hipotesis ketiga 
Model Summary

b
 

Mo
del 

R R 
Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 

1 
.810

a
 

.656 .642 5.353 

a. Predictors: (Constant), PPAxKO, PPA 
b. Dependent Variable: KM 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Squar

e 

F Sig. 

1 

Regressio
n 

2673.232 2 1336.6
16 

46.6
46 

.000
b
 

Residual 1404.076 49 28.655   

Total 4077.308 51    
a. Dependent Variable: KM 
b. Predictors: (Constant), PPAxKO, PPA 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coefficie
nts 

T Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Consta
nt) 

22.807 4.230  5.392 .000 

PPA .183 .276 .137 .664 .510 

PPAxK
O 

.012 .004 .683 3.317 .002 

a. Dependent Variable: KM 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui  

persamaan regresi sebagai berikut: 

 KM = 22.807 + 0.183 PPA + 0.012 

PPA*KO 

Berdasarkan persamaan diatas di 

dapatkan diartikan sebagai berikut: 

1. Nilai constanta a sebesar 22.807, 

artinya apabila partisipasi penyusunan 

anggaran, dan interaksi antara partisipasi 

penyusunan anggaran dan komitmen 

organisasi diasumsikan 0, maka kinerja 

manajerial sebesar 22.807. 

2. Nilai koefisien regresi partisipasi 

penyusunan angaran sebesar 0.119, artinya 

setiap peningkatan partisipasi penyusunan 

anggaran 1 satuan, akan meningkatkan 

kinerja manajerial sebesar 0.119. 

3. Nilai koefisien regresi interaksi 

partisipasi penyusunan anggaran dan 

komitmen organisasi sebesar 0.012, 

artinya setiap peningkatan interaksi 

partisipasi penyusunan anggaran dan gaya 



kepemimpinan 1 satuan, akan 

meningkatkan kinerja manajerial sebesar 

0.012. 

Berdasarkan persamaan diatas, 

maka didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut 

 H3o: Komitmen organisasi tidak 

berpengaruh terhadap hubungan 

antara partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial. 

H3a: Komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran 

dan  kinerja manajerial. 

 Jika nilai sig < 0,05 (taraf 

signifikan) berarti H3o ditolak 

 Jika nilai sig > 0,05 (taraf 

signifikan) berarti H3o tidak dapat 

ditolak 

Dari tabel anova diatas dapat 

diketahui nilai sig sebesar 0.000, karena 

nilai sig 0.000 < 0.05 taraf signifikan maka 

H3o ditolak. Artinya Komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran dan 

kinerja manajerial. 

 Jika t hitung < t tabel maka H3o 

tidak dapat ditolak  

 Jika t hitung > t tabel maka H3o 

ditolak 

Nilai t hitung pada tabel 

coefficients adalah 3.317 , sedangkan nilai 

t tabel adalah 2,0086, jadi  3,317 > 2,0086, 

artinya H3o ditolak, Dengan demikian 

hipotesis alternatif ketiga dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa 

“Komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap hubungan partisipasi 

penyusunan anggaran dan kinerja 

manajerial” dapat diterima. 

Dari Tabel 4.12 diatas dapat 

diketahui nilai R
2
 sebesar 0,642. Artinya 

adalah bahwa pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran dengan adanya 

komitmen organisasi sebagai variabel 

moderasi adalah sebesar 64,2% dan 

sisanya 35,8% dipengaruhi oleh variable 

lain yang tidak diamati. Nilai β3 positif  

0.012 (0>) dengan tingkat signifikan 

0,002, sehingga dapat disimpulkan 

komitmen organisasi merupakan variable 

moderasi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wulandari 

(2011) yang meneliti tentang pengaruh 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial dengan kepuasan kerja 

dan komitmen organisasi sebagai variabel 

moderating. Hasil yang didapatkan 

menyatakan bahwa komitmen organisasi 

mempengaruhi hubungan parisipasi 

penyusunan anggaran terhadap kinerja 

manajerial. Semakin tinggi tingkat 

komitmen organisasi maka semakin kuat 

pengaruh partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap kinerja manajerial SKPD. 

Hasil ini serupa dengan penelitian 

yang dilakukan Prihandini (2011) yang 

meneliti tentang pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaranterhadap kinerja 

aparat pemerintah daerahdengan budaya 

organisasi dan komitmen organisasi 

sebagai variabel moderating. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa partisipasi 

anggaran mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap kinerja manajerial, 

komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadap hubungan antara partisipasi 

anggaran dan kinerja aparat pemerintah 

daerah dan budaya organisasi tidak 

memoderasi (meningkatkan) pengaruh 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja. 

Dengan adanya komitmen 

organisasi, setiap pegawai akan memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap 

organisasinya, sehingga akan memberikan 

yang terbaik untuk mencapai tujuan 

organisasi nya tersebut. Sehingga dalam 

konteks partisipasi penyusunan anggaran 

sebagai suatu mekanisme pertukaran 

informasi dalam proses kerja sama 

tersebut, dapat memungkinkan pegawai 

dan pimpinan untuk memperoleh 

pengertian yang lebih jelas tentang 

pekerjaan mereka masing-masing, di mana 

hal itu akan sangat membantu para 

pegawai dan pimpinan yang memiliki 

komitmen yang tinggi untuk memperbaiki 

kinerjanya. 



 

Kesimpulan dan Saran 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab 

sebelumnya tentang Pengaruh Partisipasi 

Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja 

Manajerial dengan Gaya Kepemimpinan 

dan Komitmen Organisasi sebagai variabel 

Moderating (Studi Empiris pada Satuan 

Kerja Perengkat Daerah Kabupaten 

Karimun), maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Partisipasi penyususnan anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial SKPD Kabupaten 

Karimun.  

2. Gaya kepemimpinan berpengaruh 

terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran 

dan kinerja manajerial.  

3. Komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap hubngan antara 

partisipasi penyusunan anggaran 

dan kinerja manajerial.  

 

  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan diatas, penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Partisipasi penyusunan 

anggaran dan interaksinya dengan 

gaya kepemimpinan dan komitmen 

organisasi akan meningkatkan 

kinerja manajerial. Untuk itu, hasil 

penelitian ini bisa dijadikan 

indicator dalam rangka 

meningkatkan kinerja manajerial di 

Kabupaten Karimun 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan 

untuk melakukan kajian lebih 

lanjut mengenai variabel-vaiabel 

lain yang mempengaruhi kinerja 

manajerial SKPD berdasarkan 

karakteristik serta alat analisis yang 

berbeda. 

 


