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ANALISIS PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN INFORMATION SHARING 

TERHADAP HUBUNGAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DENGAN 

KINERJA MANAJERIAL 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Kabupaten Sukoharjo) 

 

SELVI WULANDARI  

           B 200 080 066 

          Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

ABSTRAKSI 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis  pengaruh partisipasi penyusunan 

anggaran dan  kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Sukoharjo dan 

menganalisis pengaruh komitmen  organisasi dan information sharing terhadap hubungan 

partisipasi penyusunan anggaran  dan kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur di 

Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi perusahaan 

agar perusahaan dapat memaksimalkan sistem komitmen organisasi dan information sharing 

pada perusahaan yang diukur dengan penyusunan anggaran dan kinerja manajerial, juga dapat 

dijadikan evaluasi bagi perusahaan yang dijalankan. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian survey yang bertujuan untuk menjelaskan 

analisis pengaruh komitmen organisasi dan information sharing terhadap hubungan 

partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur di Kabupaten 

Sukoharjo. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah moderated regression 

analysis. Populasi dalam penelitian ini adalah manajer menengah yang bekerja pada 

perusahaan manufaktur di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan sampel penelitian adalah 104 

manajer menengah yang bekerja pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Sukoharjo. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengujian hipotesis pertama (H1) 

dengan analisis regresi linier berganda memperoleh nilai thitung sebesar 2,989 dan p-value 

sebesar 0,004. Karena nilai p<0,05, maka H1 diterima. Berarti partisipasi penyusunan 

anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Pengujian hipotesis kedua (H2) 

dengan analisis regresi metode MRA memperoleh nilai thitung untuk interaksi partisipasi 

penyusunan anggaran dan komitmen organisasi sebesar 0,800 dan p-value sebesar 0,425. 

Karena p>0,05 H2ditolak pada taraf signifikansi 5% dan H2ditolak; artinya interaksi 

partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial atau komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan partisipasi 

penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Pengujian hipotesis ketiga (H3) dengan analisis 

regresi metode MRA memperoleh nilai thitung untuk interaksi partisipasi penyusunan anggaran 

dan information sharing sebesar 0,853 dan p-value sebesar 0,396. Karena p>0,05 maka 

H3ditolak pada taraf signifikansi 5% dan H3ditolak;artinya interaksi partisipasi penyusunan 

anggaran dan information sharing tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial atau 

information sharing tidak berpengaruh terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran 

dan kinerja manajerial. 

 

Kata kunci: partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, information sharing, 

kinerja manajerial 
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Anggaran merupakan upaya manajer untuk mencapai suatu tujuan, sasaran, visi dan 

misi perusahaan. Pencapaian nilai dalam anggaran adalah sebagai perwujudan nilai atau 

hubungan dari interaksi indikator-indikator yang digunakan dalam menilai kinerja 

(Listiawati, Sam dan Yudi, 2009). Perusahaan memerlukan anggaran sebagai salah satu 

komponen yang penting agar tetap survive dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah 

separti sekarang ini (Hansen dan Mowen, 2004 dalam Wirjono dan Raharjono, 2007). 

Tujuan anggaran akan menjadi tujuan setiap manajer juga sehingga menghasilkan 

goal congruence yang lebih besar dan yang  merupakan pendekatan secara umum adalah 

partisipasi penyusunan anggaran yang dapat meningkatkan kinerja manajerial dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan efektifitas dalam organisasi (Listiawati, Sam dan Yudi, 2009).  

Selain partisipasi anggaran, komitmen terhadap organisasi juga berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial. Komitmen yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi 

pula (Randall, 1990 dalam Sumarno, 2005). Parker dan kyj, 2006 dalam Lestari dan Retna, 

2009 menjelaskan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran dan komitmen terhadap 

perusahaan akan meningkatkan komunikasi informasi dari pihak bawahan ke pihak atasan 

yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dari pihak bawahan. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penelitian ini bertujuan mengetahui secara 

empiris : 

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja 

    manajerial pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Sukoharjo. 

2. Untuk menganalisis komitmen organisasi dan information sharing terhadap 

    hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial pada 

    perusahaan manufaktur di Kabupaten Sukoharjo. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Partisipasi anggaran adalah suatu tingkat keterlibatan dan pengaruh para individu 

dalam proses penyusunan anggaran (Lestari dan Retna, 2009). Partisipasi adalah keterlibatan 
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individu yang bersifat mental dan emosional dalam situasi kelompok bagi pencapaian tujuan 

bersama dan berbagai tanggung jawab bersama (Wirjono dan Raharjono, 2007). 

Partisipasi dalam penyusunan anggaran menyangkut suatu proses dimana individu-

individu terlibat didalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target anggaran 

mereka. Selain itu, partisipasi sebagai suatu proses pengambilan keputusan bersama antara 

dua pihak atau lebih yang akan membawa pengaruh pada masa yang akan datang bagi para 

pembuat keputusan (Saragih, 2008 dalam Sinaga dan Siregar, 2009). 

2.2 Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh apa seseorang karyawan memihak 

pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan 

keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi juga merupakan nilai 

personal, yang terkadang mengacu pada sikap loyal pada perusahaan atau komitmen pada 

perusahaan (Lubis, 2010). 

2.3 Information Sharing 

Pembagian informasi (information sharing) adalah pembagian informasi pihak 

bawahan tentang kondisi, peluang dan permasalahan perusahaan kepadapihak atasan atau 

superior. (Parker dan Kyj, 2006 dalam Rosanti, 2007). 

2.4 Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial adalah seberapa jauh manajer melaksanakan fungsi-fungsi 

manajemen. Kinerja berhubungan dengan seberapa besar kemampuan setiap level manajemen 

dalam membangun perusahaan dan meningkatkan produktifitas serta kinerja perusahaan baik 

dari segi kinerja kualitas sumber daya manusia juga kinerja keuangan (Sinaga dan Siregar, 

2009). Kinerja manajerial menurut Mahoney dalam Oktavia, 2009 diartikan sebagai kinerja 

para individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial, antara lain 

perencanaan, investigasi, koordinasi, survive, pengaturan staf (staffing), negoisasi, dan 

representasi. Kinerja manajerial merupakan hasil kerja dari individu dalam organisasi yang 

melakukan tugas-tugas manajerial. 

2.5 Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial 

Menurut Yusfaningrum dan Ghozali dalam jurnal SNA VIII Solo menyebutkan 

bahwa: Beberapa peneliti memasukan variabel antara untuk lebih lanjut dapat menjelaskan 

hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Berbagai penelitian telah 

menguji hubungan dan pengaruh partisipasi anggaran dan kinerja manajerial, namun hasil 

penelitiannya menunjukkan perbedaan bahkan pertentangan. Dalam Sumarno, 2005 banyak 

peneliti yang mengemukakan pendapat seperti: Brownell (1982) menemukan bahwa terdapat 
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hubungan yang positif dan signifikan antara partisipasi dan kinerja manajerial, sedangkan 

Indriantoro (2000) melaporkan Argyris, 1952c, Brownell, dan Mcinnes, 1986 menemukan 

bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dansignifikan terhadap kinerja manajerial. 

Cherrington dan Cherrington, 1973; Milani, 1975; Kenis, 1979; Brownell dan Hirst, 1986 dan 

Morse dan Reimer, 1956 menemukan bahwa partisipasi anggaran mempunyai pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap kinerja manajerial. 

2.6 Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1. 

Kerangka Pemikiran Toritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka teoritis diatas dapat dibuat hipotesis yang akan di uji dalam 

penelitian ini adalah: 

H1: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

H2: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja manaerial. 

H3: Information sharing berpengaruh terhadap hubungan partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan metode sampling 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian survey terhadap perusahaan manufaktur di 

Kabupaten Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah manajer menengah yang bekerja 

 Komitmen 

Organisasi 

 Information 

Sharing 

Partisipasi Penyusunan 

Anggaran 

Kinerja Manajerial 
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pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Sukoharjo. Data ini diambil dari daftar 

Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari 

perusahaan industri besar nilai pada tahun 2011. Berdasarkan data tersebut terdapat 86 

perusahaan industri besar. Industri besar adalah industri yang jumlah tenaga kerja lebih dari 

100 orang. Adapun sampel ini adalah manajer menengah yang bekerja pada perusahaan 

manufaktur di Kabupaten Sukoharjo dengan metode purposive sampling. Sampel yang di 

ambil pada penelitian ini adalah responden yang berasal dari perusahaan yang dipilih 

berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan manufaktur perindustrian yang memiliki 

jumlah pekerja lebih dari 500 orang dan perusahaan manufaktur yang memiliki umur 

perusahaan lebih dari 10 tahun sejak perusahaan tersebut  itu berdiri. (2) Perusahaan yang 

bersedia menerima kuesioner. Berdasarkan kriteria perusahaan yang dipilih tersebut diperoleh 

5 perusahaan. 

 

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a. Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Di ukur dengan menggunakan instrument yang di kembangkan Milani(1975) yang 

telah teruji oleh para peneliti terdahulu (Brownell et al.  1982b). Instrument ini 

menggunakan 6 item instrument di ukur dengan menggunakan skala likert 7 poin. 

b. Kinerja Manajerial 

Variabel kinerja manajerial diukur dengan menggunakan instrument self rating yang 

dikembangkan oleh Mahoney et al. (1963). Penelitian ini menggunakan 9 item instrument 

di ukur dengan skala likert terdiri dari 1-3 menunjukkan kinerja dibawah rata-rata, 4-6 

menunjukkan kinerja rata-rata, dan rentang dari 7-9 kinerja diatas rata-rata. 

c. Komitmen Organisasi 

Menggunakan 9 item instrument dari Mowday et al. (1979) dengan skala likert 1 

sampai 7.  

d. Information Sharing 

Pembagian informasi oleh pihak bawahan diukur dengan menggunakan skala 2 item 

yang dikembangkan Parker dan Kyj (2006) dalam Rosanti(2007). Menggunakan skala likert 

1-7. Dimulai dari 1-2 (sangat tidak setuju), 3-5 (netral), 6-7 (sangat setuju).  
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3.3 Teknik Analisis Data 

3.3.1 Uji Validasi dan Uji Reliabilitas 

Pengujian validasi atas instrumet peneltian menunjukkan layak digunakan, hal ini 

diperlihatkan oleh r-hitung lebih besar dari r-tabel. Penelitian yang diajukan untuk mengukur 

variabel penelitian adalah valid. Dasar pengambilan keputusan uji validasi adalah sebagai 

berikut: 

-Jika p-value < 0,05  Construct valid 

-Jika p-value >0,05  Construct Tidak valid 

 

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

statistik Cronbach Alpha >0.60. (Ghozali, 2005). 

3.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan analisis regresi harus dilakukan pengujian asumsi klasik yang 

harus dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik pada 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji 

Heteroskedastisitas. 

3.3.3 Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Regresi 

Hipotesis di uji menggunakan analisis regresi metode MRA (Moderated Regression 

Analysis). 

1. Model Regresi Linier Sederhana (hipotesis 1) 

Rumus yang digunakan: 

KM = α + β1PPA +  .....................................................................(1) 
2. Model Regresi Linier Berganda 

a. Hipotesis 2 

Rumus yanmg digunakan: 

KM = α + β1PPA + β2KO +  ......................................................... (2) 

KM = α + β1PPA + β2KO + β3PPA*KO +  ................................. (3) 

b. Hipotesis 3 

Rumus yang digunakan: 

KM = α + β1PPA + β2IS +  ........................................................... (4) 

KM = α + β1PPA + β2IS+ β3PPA*IS +  ....................................... (5) 
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Keterangan : 

KM  =  Kinerja Manajerial 

α   = Konstanta 

PPA  = Partisipasi Penyusunan Anggaran 

KO  = Komitmen Organisasi 

IS  = Information Sharing 

β1, β2,β3  = Koefisien Regresi 

PPA*KO  = Interaksi antara Penyusunan Anggaran dan Komitmen 

Organisasi 

PPA*IS  = Interaksi antara Penyusunan Anggaran dengan     Information 

Sharing 

ε  =   Error, Variabel penggangu 

 

b. Uji Signifikan 

1). Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-

sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali,2005). 

Jika probabilitas < 0,05 maka secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Jika probabilitas > 0,05 maka secara simultan variabel independen tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2). Uji R
2 

KoefisienDeterminasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapajauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
2
 yang kecil menunjukkan 

bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Sedangkan bila nilai R
2
 mendekati satu hal ini menunjukkan 

bahwa variabel-variabel independen (bebas) memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (Ghozali, 2005: 83). 

3). Uji-t 

Jika probabilitas<0,05 maka Haditerima atau Ho ditolak (koefisien regresi 

signifikan), berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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Jika probabilitas>0,05 maka Haditolak atau Ho diterima (koefisien regresi tidak 

signifikan), berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Sebaran Data Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada manajer menengah 

yang bekerja pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan data 

pengambilan sampel diperoleh lima perusahaan dan penyebaran kuesioner pada perusahaan 

tersebut yaitu: PT. Dan Liris 30 buah kuesioner, PT. Sritex 30 buah kuesiner, PT. Adiwraksa 

Atyanta 20 buah kuesioner, PT. Panca Bintang 20 buah kuesioner, dan PT. Sami Surya Indah 

Plastik 8 buah kuesioner. 

Yang dimaksud manajer menengah adalah manajer mulai dari kepala unit/kepala sie 

sampai dengan manajer area fungsional, sehingga jumlah kuesioner yang didistribusikan 

adalah 108 kuesioner. Dari 108 kuesioner yang dibagikan kepada responden yang diterima 

kembali berjumlah 104 kuesioner dan semuanya diisi secara lengkap. 

 

4.2 Pengujian Instrumen Penelitian 

4.2.1 Uji Validasi 

Berdasarkan hasil uji validitas variabel partisipasi penyusunan anggaran, komitmen 

organisasi, information sharing, kinerja manajerial dinyatakan valid karena nilai p lebih kecil 

jika dibandingkan dengan α = 0,05. 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas diperoleh hasil nilai Cronbach’ Alpha 

sebagai berikut: PPA= 0,855, KO =0,917, IS = 0,738, KM = 0,856. Dengan demikian maka 

seluruh pengujian reliabel diperoleh nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,600, yang 

mana semua variabel menunjukkan kuatnya reliabilitas.  

 

4.3 Pengujian Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

Hasil pengujian Normalitas bahwa nilai Kolmogorov Smirnov untuk masing-masing 

variabel adalah 1,272 signifikan pada 0,079(model 1), 1,167 signifikan pada 0,131(model 2), 

1,187 signifikan pada 0,120(model 3), 1,093 signifikan pada 0,183(model 4), 1,025 signifikan 
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pada 0,244(model 5). Nilai probabilitas masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 

sehingga distribusi data penelitian normal.  

4.3.2 Uji Multikolinearitas 

Nilai yang umum dilpakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah 

tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Perhitungan uji multikolinearitas adalah: 

Tabel 4.1 

Hasil pengujian Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Model 1    

Partisipasi Penyusunan - - - 

Model 2    

Partisipasi Penyusunan 0,970 1,031 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Komitmen Organisasi 0,970 1,031 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Model 3    

Partisipasi Penyusunan 0,970 1,031 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Komitmen Organisasi 0,970 1,031 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Model 4    

Partisipasi Penyusunan 1,000 1,000 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Information Sharing 1,000 1,000 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Model 5    

Partisipasi Penyusunan 1,000 1,000 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Information Sharing 1,000 1,000 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Sumber: data primer  diolah, 2012 
 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Adapun kriteria pengujiannya jika probability value < 0,05 maka terjadi 

heterokesdastisitas dan jika probability value > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas: 
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Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

 

Variabel thitung pvalue Keterangan 

Model 1    

Partisipasi Penyusunan 0,876 0,383 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Model 2    

Partisipasi Penyusunan 0,892 0,375 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Komitmen Organisasi 0,644 0,521 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Model 3    

Partisipasi Penyusunan -0,005 0,996 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Komitmen Organisasi 0,034 0,973 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

PPA*KO 0,096 0,923 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Model 4    

Partisipasi Penyusunan 0,944 0,347 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Information Sharing 0,927 0,356 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Model 5    

Partisipasi Penyusunan -0,195 0,846 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Informatio Sharing -0,123 0,902 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

PPA*IS 0,321 0,749 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber: data primer diolah, 2012 
 

4.4 Analisis Data 

Perhitungan uji hipotesis dengan metode MRA adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Analisis Moderated Regression Analysis (MRA) 

Persamaan Regresi F Adj. R2 Hasil 

H1  KM = 37,417 + 0,484 PPA  ................................................ (1) 

         (2,989)*        

8,934 

(0,004) 

0,072 

 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran 

berpengaruh 

terhadap Kinerja 

Manajerial 

H2 KM =16,378 + 0,572 PPA + 0,372 KO   ............................. (2) 

        (3,638)*        (3,233)*  

 KM =38,159 - 0,385 PPA - 0,018 KO + 0,018 PPA*KO   .. (3) 

        (-0,319)       (-0,052)       (0,800)  

 

10,107 

(0,000) 

6,927 

(0,000) 

0,150 

 

0,147 

KO bukan 

merupakan 

variabel 

moderatin 

hubungan antara 

PPA dengan KM 

H3 KM =18,885 + 0,495 PPA + 1,655 IS   ............................... (4) 

        (3,218)*        (3,471)*  

 KM =31,392 - 0,115 PPA + 0,535 IS + 0,055 PPA*IS   ..... (5) 

        (-0,157)       (0,383)       (0,853)  

 

10,976 

(0,000) 

7,540 

(0,000) 

0,162 

 

0,160 

IS bukan 

merupakan 

variabel 

moderatin 

hubungan antara 

PPA dengan KM 

Sumber: Data Primer yang diolah  

Keterangan: *= nilai thitung diterima pada taraf signifikan 5% 
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4.4 Pembahasan 

4.4.1 Hipotesis Pertama (H1) 

Pengujian hipotesis pertama (H1) dengan analisis regresi linier berganda 

memperoleh nilai thitung sebesar 2,989 dan p-value sebesar 0,004. Karena nilai p<0,05, maka 

H1 diterima. Berarti partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Listiawati, Sam 

dan Yudi (2009) yang menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mampu 

mempengaruhi kinerja manajerial pada PDAM Tirta Batang Hari. Penelitian Yusfaningrum 

dan Ghozali (2005) juga menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia.  

Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Sumarno (2005) yang menemukan 

hubungan yang negatif antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial 

pada Kantor Cabang Perbankan Indonesia di Jakarta. Begitu juga penelitian Octavia (2009) 

yang menemukan hubungan yang negatif antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan.  

4.4.2 Hipotesis Kedua (H2) 

Pengujian hipotesis kedua (H2) dengan analisis metode MRA memperoleh thitung 

untuk interaksi partisipsasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi sebesar 0.800 dan 

p-value sebesar 0,425. Karena p>0,05 H2 ditolak pada taraf signifikasi 5% dan H2 ditolak; 

artinya interksi partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh 

terhadap  kinerja manajerial atau komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan 

partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sumarno (2005) 

yang melakukan penelitian pada Kantor Cabang Perbankan Indonesia di Jakarta, dimana 

komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan 

partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Dalam penelitian Sinaga dan Siregar 

(2009) juga tidak sejalan yang mempunyai pengaruh positif terhadap hubungan partisipasi 

penyusunan anggaran dan kinerja manajerial pada PT. Perkebunan Nusantara III Sei 

Sikambing Medan. Dalam penelitian ini terjadi mungkin disebabkan tidak adanya semangat 

kerja karyawan yang tinggi dan kepedulian akan nasib perusahaan tempat mereka bekerja. 
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4.4.3 Hipotesis Ketiga (H3) 

Pengujian hipotesis ketiga (H3) dengan analisis regresi metode MRA memperoleh 

nilai thitung untuk interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan information sharing sebesar 

0,853 dan p-value sebesar 0,396. Karena p>0,05 maka H3 ditolak pada taraf signifikansi 5% 

dan H3 ditolak; artinya interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan information sharing 

tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial atau information sharing tidak berpengaruh 

terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Lestari dan Retna (2009) pada 

perusahaan Manufaktur yang listed di Bursa Efek Jakarta disimpulkan bahwa pengaruh 

pembagian information ke arah puncak berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dan 

partisipasi dalam penyusunan anggaran. Dalam penelitian ini terjadi melalui partisipasi 

penyusunan anggaran pihak bawahan kurang memperoleh informasi yang dapat membantu 

mereka menjelaskan peranan organisasi melalui informasi yang dapat membantu mereka 

menjelaskan peranan organisasi melalui tugas, tanggung jawab sehingga mengakibatkan 

rendahnya kinerja. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh komitmen organisasi dan information 

sharing terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengujian hipotesis pertama (H1) dengan analisis regresi linier berganda memperoleh 

nilai thitung sebesar 2,989 dan p-value sebesar 0,004. Karena nilai p<0,05, maka H1 

diterima. Berarti partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 

2 Pengujian hipotesis kedua (H2) dengan analisis regresi metode MRA memperoleh thitung 

untuk interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi sebesar 0,800 

dan p-value sebesar 0,425. Karena p>0,05 H2 ditolak pada taraf signifikansi 5% dan H2 

ditolak;artinya interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi tidak 

berpengaruh terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 

3. Pengujian hipotesis (H3) dengan analisis regresi metode MRA memperoleh thitung untuk 

interkasi partisipasi penyusunan anggaran dan information sharing sebesar 0,853 dan p-

value sebesar 0,396. Karena p>0,05 maka H3 ditolak pada taraf signifikansi 5% dan H3 

ditolak; artinya interksi partisipasi penyusunan anggaran  dan information sharing tidak 



14 

 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial atau information sharing tidak berpengaruh 

terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 

 

5.2 Saran 

Adanya berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan manufaktur di Kabupaten Sukoharjo diharapkan memberikan 

kesempatan bagi para karyawan untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan 

anggaran, sehingga akan semakin meningkatkan kinerja manajerial. 

2. Komitmen organisasi dan information sharing diharapkan untuk semakin ditingkatkan 

dalam upaya mengelola perusahaan, sehingga akan semakin mendukung partisipasi 

penyusunan anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan semakin meningkatkan kualitas penelitian 

dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor lain yang mampu meningkatkan 

kinerja manajerial dan memperluas jangkauan penelitian dengan mengambil obyek 

yang lebih luas, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi untuk perusahaan-perusahaan 

di Indonesia. 
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