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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dengan 
menggunakan data primer, mengenai pengaruh komitmen organisasi dan gaya 
kepemimpinan terhadap hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran 
dan kinerja manajerial pada PT. Telkom Indonesia di Surakarta. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua pegawai di PT. Telkom Indonesia di Surakarta dengan 
jumlah 141 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 
purposive sampling. Kriteria sampel yang digunakan adalah pegawai yang 
memiliki jabatan yaitu manajer area, asisten manajer area dan sub bagian 
keuangan PT. Telkom Indonesia di Surakarta dengan jumlah 34 orang. Kuesioner 
yang kembali dan diolah sebanyak 34 kuesioner. Metode pengujian instrumen 
menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan 
untuk menguji hipotesis adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Semua 
data yang diperoleh, diolah dengan program SPSS 17.0. 

Hasil penelitian ini dapat ditunjukan oleh hasil uji t yang menunjukan 
bahwa variable partisipasi anggaran berpengaruh secara statistik signifikan 
terhadap kinerja manajerial dengan nilai yang menunjukan thitung > ttabel (-2,665 > 
2,024) dan tingkat signifikan sebesar 0,012 (p<0,05), sedangkan komitmen 
organisasi dan gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi hubungan antara 
partisipasi anggaran dan kinerja manajerial ditunjukan oleh nilai t interaksi 
komitmen organisasi dan partisipasi anggaran sebesar thitung < ttabel (-1,597 < 
2,024) dengan tingkat signifikan sebesar 0,121 (p>0,05), sedangkan nilai t 
interaksi gaya kepemimpinan dan partisipasi anggaran sebesar thitung < ttabel (1,020 
< 2,024) dengan tingkat signifikan sebesar 0,316 (p>0,05). 

 

Kata kunci : komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, partisipasi dalam 
penyusunan anggaran,   kinerja manajerial. 
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A. PENDAHULUAN 
Suatu organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja 

bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama (dalam suatu organisasi 

bisnis tujuan utamanya adalah memperoleh tingkatan laba yang 

memuaskan). Organisasi dipimpin oleh satu hierarki manajer, dengan chief 

exeutive officer (CEO) pada posisi puncak, dan para manajer unit bisnis, 

departemen, bagian (section), dan sub unit  lainnya berada di bawah CEO 

dalam bagan organisasi (Anthony dan Govindarajan, 2009: 5). 

Terwujudnya tujuan bersama dalam organisasi sangatlah bergantung pada 

kemampuan manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, 

yaitu membuat perencanaan, mengorganisasikan, mengarahkan dan 

memecahkan masalah (Octavia, 2009: 1). Selain melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi bisnis 

yang berupa tingkat laba yang memuaskan tegantung juga pada kinerja 

manajerial. Kegiatan-kegiatan manajerial meliputi, perencanaan, 

investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, 

negosiasi, dan perwakilan (Mahoney 1963 dalam sumarmo, 2005). 

Kegiatan manajerial yang paling utama adalah perencanaan 

(Hafiz, 2007). Menurut Hansen dan Mowen (2004) perencanaan adalah 

pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya 

dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Komponen 

penting dalam kegiatan perencanaan adalah penyusunan anggaran. 

Anthony dan Govindaraja (2005: 86) menyatakan terdapat tiga pendekatan 

yang digunakan dalam penyusunan anggaran, yaitu pendekatan dari atas ke 

bawah (top –down), pendekatan dari bawah ke atas (bottom – up) dan 

pendekatan selanjutnya yang merupakan gabungan dari kedua pendekatan 

tersebut, yaitu pendekatan partisipasi. 

Partisipasi dalam penyusunan anggaran secara formal 

mengkomunikasikan rencana organisasi pada tiap pegawai. Jadi, semua 

pegawai dapat menyadari peranannya dalam pencapaian tujuan tersebut. 

Oleh karena anggaran untuk berbagai area dan aktivitas organisasi harus 



bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi, maka dibutuhkan 

adanya komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan dalam sebuah 

organisasi (Hansen dan Mowen, 2004: 356). Selain memiliki komitmen 

organisasi yang tinggi faktor internal yang barangkali memiliki dampak 

yang paling kuat terhadap kinerja manajerial adalah gaya manajemen. 

Berdasarkan pokok-pokok penjelasan diatas penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi dan gaya 

kepemimpinan terhadap hubungan antara partisipasi dalam penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial pada kantor cabang PT. Telkom Indonesia 

di Surakarta. 

B. LANDASAN TEORI 

Agency Theory (Teori Keagenan) 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Yushita (2010) agency 

theory adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan pemilik 

(principal). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, 

pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada 

manajer. Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan 

kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah 

yang merupakan inti dari agency theory.  

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi. Asumsi-asumsi 

tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia, 

asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia 

menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri, 

manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang 

dan manusia selalu menghindari resiko. Asumsi keorganisasian adalah 

adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria 

efektivitas dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asumsi 

informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat 

diperjual belikan. 

Komitmen Organisasi 



Komitmen organisasi didefinisikan sebagai dorongan dari dalam diri 

individu untuk melakukan sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan 

organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan lebih mengutamakan 

kepentingan organisasi (Wiener, 1982) dalam Latuheru (2005). Apabila 

dikaitkan dengan topik penelitian ini komitmen organisasi yaitu 

relevansinya terletak pada komitmen organisasi bukan hanya kesetian pada 

organisasi, tetapi suatu proses yang berjalan dimana karyawan 

mengekspresikan kepedulian mereka terhadap organisasi dan prestasi kerja 

yang tinggi. Komitmen organisasi sebagai suatu sikap karyawan, 

bagaimanapun juga akan menentukan prilakunya sebagai perwujudan dari 

sikap dalam partisipasi penyusunan anggaran.  

Gaya Kepemimpinan 

Menurut Stoner dalam Handoko (2003: 294) kepemimpinan 

manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan 

pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota 

yang saling berhubungan tugasnya. Jika dikaitkan dengan penelitian ini 

gaya kepemimpinan, Inti dari partisipasi dalam penyusunan anggaran 

adalah di perlukan kerjasama antara seluruh tingkat organisasi. Dari 

definisi yang sudah dijelaskan diatas gaya kepemimpinan sangat 

dibutuhkan dalam partisipasi penyusunan anggaran. 

Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran 

Menurut Brownell dalam Coryanata (2004: 619) partisipasi 

penyusunan anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh seseorang 

dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan 

anggaran melibatkan semua tingkat manajemen untuk mengembangkan 

rencana anggaran. Partisipasi dari bawahan dalam penyusunan anggaran 

dapat meningkatkan kinerja karena dengan adanya komunikasi antara 

atasan dan bawahan dapat memungkinkan bawahan untuk memilih. 

Tindakan memilih tersebut dapat membangun komitmen sebagai tanggung 

jawab atas apa yang telah dipilih dan ada akhirnya akan meningkatkan 

kinerja. 



Kinerja Manajerial 

Seseorang yang memegang posisi manajerial diharapkan mampu 

menghasilkan suatu kinerja manajerial. Berbeda dengan kinerja karyawan 

umumnya yang bersifat konkrit, kinerja manajerial adalah bersifat abstrak 

dan kompleks (Mulyadi dan Johny, 1999: 164). Manajer menghasilkan 

kinerja dengan mengerahkan bakat dan kemampuan, serta usaha beberapa 

orang lain yang berada didalam daerah wewenangnya. Kinerja manajerial 

merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan keefektifan 

organisasi (Mardiyah dan Listianingsih, 2005). 

Hipotesis  

H1 : partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial 

H2: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan patisipasi dalam 

penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 

H3 : Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Hubungan Antara 

Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial 

 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan 

yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variable-

Komitmen Organisasi 
Gaya Kepemimpinan 
(Variabel moderating) 

Partisipasi Dalam 
Penyusunan Anggaran 
(Variabel Independen) 

Kinerja Manajerial 
(Variabel Dependen) 



variabel penelitian dengan angka-angka dan melakukan analisa data 

dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2002: 12). 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan PT. Telkom 

Indonesia di Surakarta dengan jumlah 141 orang, tetapi penelitian ini 

hanya mengambil sebagian sempel untuk mewakilinya. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive 

sampling. Metode purposive sampling adalah sampel yang ditentukan 

berdasarkan kriteria atau sistematika tertentu yang telah ditentukan oleh 

peneliti. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 34 pegawai PT. Telkom 

yang memenuhi Kriteria pengambilan sampel. Adapun kriteria-kriteria 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pegawai yang 

mempunyai jabatan di PT. Telkom Indonesia di Surakarta. 

Teknik Analisis 

Penelitian ini menggunakan ananalisis Moderated Regression 

Analysis, Menurut (Liana, 97: 2009) Moderated Regression Analysis 

(MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda 

linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi 

(perkalian dua atau lebih variabel independen). Berdasarkan pendekatan 

yang telah diadopsi oleh Govindarajan dan Gupta (1985) dalam Sumarno 

(2005), untuk menjawab hipotesis 1, 2 dan 3 secara matematik ditunjukkan 

dengan persamaan sebagai berikut: 

KM = β 1 PA+ ε (1) 

KM = β1 PA + β2 KO+ β3PA*KO+ ε (2) 

KM = β1 PA + β3 GK+ β4 PA*GK + ε (3) 

Keterangan: 

KM = Kinerja Manajerial 

β1, β2 , β3, dan β4 = koefisien regresi 

PA = Partisipasi Anggaran 

KO = Komitmen Organisasi 

GK = Gaya Kepemimpinan 



ε = error 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t), Uji t digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat 

(Ghozali, 2009: 88). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05 (α=5%). 

Koefisien Determinasi (R2), Menunjukkan seberapa besar 

prosentase variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variasi dalam variabel independen. Nilai R2 terletak antara 0 dan 1. Jika R2 

semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam variabel 

independen. Hal ini semakin tepat garis regresi tersebut mewakili hasil 

penelitian yang sebenarnya (Ghozali, 2009: 87). 

D. HASIL PENELITIAN 

H1: Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap 

Kinerja Manjerial 

Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil uji t diperoleh bahwa 

variabel partisipasi anggaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

manajerial karena nilai t hitung > t tabel (-2,665 > 2,024) dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,012 (p<0,05). Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Sumarno (2005) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran 

mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap kinerja manajerial. 

H2: Komitmen Organisasi belum mampu mempengaruhi hubungan 

antara Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran dan Kinerja 

Mnajerial 

Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil uji t interaksi antara 

partisipasi anggaran dan komitmen organisasi yang menunjukan bahwah 



komitmen organisasi belum mampu mempengaruhi hubungan antara 

partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja manajerial karena nilai 

t hitung < t tabel (-1,597 < 2,024) dengan tingkat signifikan sebesar 0,121 

(p>0,05). Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sumarno (2005) 

yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja 

manajerial. 

H3: Gaya Kepemimpinan belum mampu mempengaruhi hubungan 

antara Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran dan Kinerja 

Mnajerial 

Dilihat dari nilai β3 sebesar 8,729 interaksi antara partisipasi 

anggaran dan gaya kepemimpinan menunjukan bahwa gaya 

kepemimpinan memunyai hubungan yang positif terhadap partisipasi 

dalam penyusunan anggaran akan tetapi belum mampu meningkatkan 

kinerja manajerial. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil uji t interaksi 

antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan gaya kepemimpinan 

yang menunjukan bahwah gaya kepemimpinan belum mampu 

mempengaruhi hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran 

dan kinerja manjaerial karena nilai t hitung < t tabel (1,020 < 2,024) dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,316 (p>0,05). Hasil penelitian mendukung 

penelitian sumarno (2005) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

tidak berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi dalam penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial. 

E. KESIMPULAM DAN SARAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Partisipasi dalam penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja 

Manjerial dapat dilihat berdasarkan hasil uji t yang menunjukan niali t 

hitung > t tabel (-2,665 > 2,024) dengan tingkat signifikan sebesar 0,012 

(p<0,05). Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa Partisipasi 

dalam penyusunan anggaran memiliki pengaruh terhadap Kinerja 



Manajerial. Sehingga dapat disimpulkan Semakin  tinggi  tingkat  

partisipasi dalam penyusunan anggaran, maka kinerja manajerial akan 

semakin baik. 

2. Komitmen Organisasi belum mampu mempengaruhi hubungan antara 

Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial dapat 

dilihat berdasarkan hasil uji t interaksi antara partisipasi dalaam 

penyusunan anggaran dan komitmen organisasi yang menunjukan 

nilai t hitung < t tabel (-1,597 < 2,024) dengan tingkat signifikan sebesar 

0,121 (p>0,05). Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa 

komitmen organisasi memiliki  pengaruh  yang tidak signifikan 

terhadap hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan 

kinerja manajerial. Hal ini berarti komitmen organisasi tidak memiliki 

pengaruh terhadap hubungan antara partisipasi dalam penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial. 

3. Gaya Kepemimpinan belum mampu mempengaruhi hubungan antara 

Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran dan Kinerja Mnajerial dapat 

dilihat berdasarkan hasil uji t interaksi antara partisipasi dalam 

penyusunan anggaran dan gaya kepemimpinan yang menunjukan nilai 

t hitung < t tabel (1,020 < 2,024) dengan tingkat signifikan sebesar 0,316 

(p>0,05). Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa gaya 

kepemimpinan memiliki  pengaruh  yang tidak signifikan terhadap 

hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja 

manajerial. Hal ini berarti gaya kepemimpinan tidak memiliki 

pengaruh terhadap hubungan antara partisipasi dalam penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial. 

Saran 

Berdasarkan penjelasan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi para peneliti lain yang berminat mengkaji ulang penelitian ini 

sebaiknya dapat melakukannya dengan menambah jumlah 



perusahaan yang akan diteliti atau melakukan penelitian pada PT. 

Telkom Indonesia dengan memperluas wilayah penelitan. 

2. Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk 

menambahkan variabel-variabel lain. 

3.  Bagi peneliti yang mendatang disarankan untuk menambah 

variabel moderating yang digunakan atau menguji dengan 

menggunakan variabel intervening. 
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