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ABSTRAKSI 

 

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan organisasi yang 

dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu 

tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien 

dengan variabel sistem anggaran dan komitmen organisasi sebagai variabel 

moderating. 

Penelitian ini menggunakan metode survey kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah 49 pegawai PKPRI 

di Sukoharjo. Adapun kriteria yang diinginkan adalah karyawan yang telah bekerja 

minimal 1 tahun dan aktif dalam kegiatan koperasi. Metode pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling berupa 

convenience sampling. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

Regresi Linier Berganda. 

Hasil pengujian H1 ada pengaruh yang signifikan dari interaksi sistem 

anggaran dan partisipasi anggaran terhadap keefektifan anggaran. Pengujian H2 ada 

pengaruh yang signifikan dari interaksi komitmen organisasi dan partisipasi 

anggaran terhadap keefektifan anggaran. 

 

Kata kunci: sistem anggaran, komitmen organisasi, partisipasi anggaran, 

pelaksanaan anggaran 

 

A. PENDAHULUAN 

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang 

berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat 



melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien (Schief dan 

Lewin, 1970; Welsch, Hilton dan Gordon, 1996). Sebagai alat perencanaan, 

anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah target yang 

akan dicapai oleh para manajer departemen suatu perusahaan dalam 

melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu pada masa yang akan datang.  

Proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari 

manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Untuk menghasilkan 

sebuah anggaran yang efektif, manajer membutuhkan kemampuan untuk 

memprediksi masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti 

faktor lingkungan, partisipasi dan gaya penyusunan. Partisipasi penganggaran 

adalah proses yang menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan 

anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya 

penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut (Brownell, 1982).  

Penelitian ini di lakukan pada perusahaan jasa yaitu Pusat Koperasi  

Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) yang ada di Surakarta, alasan koperasi 

dipilih karena “koperasi disamping sebagai gerakan ekonomi rakyat juga sebagai 

badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju”. 

Untuk memenuhi prinsip ekonomi perusahaan dan pengelolaan yang efektif dan 

efisien. Penelitian ini dilakukan untuk mencoba menyelidiki pengaruh variabel 

sistem anggaran dan komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi 

anggaran dan keektifan anggaran.  



Dari berbagai uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “PENGARUH SISTEM ANGGARAN DAN 

KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP HUBUNGAN PARTISIPASI 

ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN SECARA EFEKTIF DAN 

EFISIEN (Survey pada Koperasi PKPRI di Sukoharjo). 

B. LANDASAN TEORI 

Menurut M. Nafarin (2004:12), Anggaran merupakan rencana tertulis 

mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitif dan 

umumnya dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu”. Dari pengertian 

tersebut, maka tampaklah bahwa anggaran mempunyai empat unsur yaitu: 

a. Rencana  

Anggaran merupakan suatu rencana yang menggambarkan mengenai kegiatan 

perusahaan di masa yang akan datang.  

b. Meliputi seluruh kegiatan  

Anggaran akan dijadikan sebagai pendoman kerja dan juga sebagai sebagai alat 

kerja serta alat pengendalian, maka anggaran harus dapat mencakup semua 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh semua bagian yang ada di perusahaan. 

c. Dinyatakan dalam satuan moneter  

Unit moneter ini sangat dibutuhkan, mengingat bahwa setiap unit masing-masing 

berbeda . 



d. Jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang  

Anggaran harus menunjukan secara jelas jangka waktu berlakunya angka-angka 

tersebut, agar dapat mempermudah penilaian pencapaian apa yang telah 

memungkinkan untuk dicapai, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

1. Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran 

Siegel dan Marconi (1989) menyatakan bahwa partisipasi bawahan dalam 

penyusunan anggaran mempunyai hubungan yang positif dengan dengan 

pencapaian tujuan organisasi. 

2. Komitmen Organisasi 

Menurut Aranya et.all dalam Poznanski dan Blinc (1997: 254) 

mendefinisikan komitmen sebagai:  

a. Keyakinan dan penerimaan tujuan dan nilai organisasi.  

b. Kemauan untuk berusaha atau bekerja untuk kepentingan organisasi.  

c. Hasrat untuk menjaga keanggotaan organisasi.  

3. Gambaran Umum Koperasi 

Pasal 1 ayat 1 UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian merumuskan 

definisi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan.  



Dalam IAI (2007 :274) dijelaskan bahwa koperasi Indonesia adalah 

organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau 

badan-badan hukum, koperasi yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas 

asas kekeluargaan. 

4. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Ma’ruf (2007) tentang pengaruh sistem penganggaran dan 

komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi anggaran dan keefektifan 

anggaran pada koperasi di Kota Surabaya dengan responden 150 koperasi para 

pengurus atau kepala bidang usaha Simpulannya adalah (1) Diduga terdapat 

pengaruh sistem penganggaran terhadap hubungan antara partisipasi anggaran 

dengan keefektifan anggaran, (2) Diduga terdapat pengaruh komitmen organisasi 

terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan keefektifan anggaran.  

Penelitian  Falikhatun (2007) tentang  interaksi informasi asimetri, budaya 

organisasi, dan  group cohesiveness dalam hubungan antara  partisipasi 

penganggaran dan budgetary slack (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Se Jawa Tengah) dengan responden seluruh individu (eksekutif) di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang masuk dalam kategori midle  

management level se Jawa Tengah dan mempunyai masa jabatan paling sedikit 

satu tahun. Simpulan yang diperoleh 1) partisipasi penganggaran berpengaruh 

positif signifikan terhadap budgetary slack 



Penelitian Arfan dan Ane (2007) tentang pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap senjangan anggaran dengan menggunakan lima variabel pemoderasi 

dengan tabel distri mempengaruhi kinerja mereka dalam periode anggaran 

berjalan yaitu satu tahun. Simpulan yang didapat dari penelitian tersebut, yaitu 

partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. 

Penelitian Wahyudin (2007) tentang desentralisasi dan gaya 

kepemimpinan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dan kinerja manajerial dengan responden 100 orang 

organisasi pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan organisasi pendidikan 

(perguruan tinggi) yang berada di propinsi D.I. Yogyakarta. Simpulan yang 

didapat dari penelitian tersebut, yaitu ada pengaruh positif signifikan antara 

variabel dependen (kinerja manajerial) dengan variabel independen (partisipasi 

penyusunan anggaran). 

Penelitian Bambang dan Osmad (2007) tentang pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah: budaya 

organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating responden 150 

manajer. Simpulan yang didapat dari penelitian tersebut, yaitu 1) Terdapat 

pengaruh yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja aprat pemerintah daerah, 2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel budaya organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja manajerial  



5. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Kerangka pemikiran merupakan gambaran secara singkat alur pemikiran 

teoritis (konseptual) secara menyeluruh sehingga terbentuknya variabel-variabel 

penelitian. Berikut adalah kerangka pemikirannya. 

 

 

 

Sumber : Ma’ruf Sya’ban (BALANCE, no. 1, Januari 2007) 

6. Perumusan Hipotesis 

Berbagai penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kepemimpinan 

terhadap sistem anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Kepis (1979) Ada 

pengaruh dari interaksi sistem penganggaran dan partisipasi anggaran terhadap 

keefektifan anggaran, semakin baik sistem penganggaran, semakin tinggi 

pengaruh partisipasi anggaran terhadap keefektifan anggaran. Hal ini didukung 

oleh penelitian dari Schiff dan Lewin (1970), Nouri dan Parker (1996), Brownell 

dan McInnes (1986) dan Ma’ruf (2007) yang sudah melakukan penelitian 

sebelumnya yang membuktikan bahwa Ada pengaruh dari interaksi sistem 

penganggaran dan partisipasi anggaran terhadap keefektifan anggaran, semakin 

baik sistem penganggaran, semakin tinggi pengaruh partisipasi anggaran 

Partisipasi 

Anggaran 

Sistem Anggaran dan 

Komitmen Organisasi 

Pelaksanaan Anggaran 

secara Efektif dan Efisien 



terhadap keefektifan anggaran. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, 

penulis mengajukan hipotesis: 

H1: Ada pengaruh yang signifikan dari interaksi sistem anggaran dan partisipasi 

anggaran terhadap keefektifan anggaran 

Berbagai penelitian yang dilakukan berkaitan dengan interaksi komitmen 

organisasi dan partisipasi anggaran terhadap keefektifan anggaran, semakin 

tinggi komitmen organisasi, semakin tinggi pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap keefektifan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh  Danis (2000) 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara interaksi komitmen organisasi dan 

partisipasi anggaran terhadap keefektifan anggaran, semakin tinggi komitmen 

organisasi, semakin tinggi pengaruh partisipasi anggaran terhadap keefektifan 

anggaran. Hal ini didukung oleh penelitian dari Nouri dan Parker (1996), Porter 

el.al, 1974, Avolio et al. (2004), Randall ,1990 dan Ma’ruf (2007) yang sudah 

melakukan penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa pengaruh interaksi 

sistem penganggaran dan partisipasi anggaran terhadap keefektifan anggaran, 

semakin baik sistem penganggaran, semakin tinggi pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap keefektifan anggaran. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, 

penulis mengajukan hipotesis: 

H2: Ada pengaruh yang signifikan dari interaksi komitmen organisasi dan 

partisipasi anggaran terhadap keefektifan anggaran 



C. Metode Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan 

yang bersifat explanatory, bertujuan untuk menjelaskan pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap pelaksanaan anggaran. Dimensi waktu yang 

diambil dalam perolehan data adalah cross sectional, dimana peneliti hanya 

mengumpulkan data satu kali yaitu periode bulan dengan modus komunikasi 

dalam perolehan data adalah survei kuesioner. 

2. Populasi, dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2003:90). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai . 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Menurut Sugiyono (2003:91) Untuk itu sampel yang diambil 

dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).  

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuesioner bersumber pada peneliti sebelumnya Dinni (2008). 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 



probability sampling berupa convenience sampling, yaitu metode pengambilan 

sampel dengan cara mengambil informasi dari anggota populasi yang dengan 

mudah dapat menyediakannya.  

Dalam penelitian jumlah sampel yang akan digunakan mengacu pada rule 

of thumb yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sekaran (2006), antara lain: 

Jumlah sampel yang tepat atau sesuai pada penelitian ini, yaitu 30<x<500; Jika 

sampel dibagi kedalam beberapa sub sampel, maka jumlah sampel minimum 

adalah 30 untuk setiap kelompok sub sampel. 

4. Variabel yang akan Diteliti  

a. Partisipasi dalam penyusunan Anggaran 

Partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu terlibat 

dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target rersebut. 

b. Pelaksanaan Anggaran secara Efektif dan Efisien  

Pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien merupakan ukuran keberhasilan 

organisasi dalam merealisasikan anggaran dengan hemat dan sesuai dengan 

tujuan organisasi.  

c. Sistem Anggaran  

Sistem anggaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan aliran 

informasi proses dan prosedur penganggaran, sistem kuesioner dengan lima skala 

likert. 



d. Komitmen Organisasi 

Menurut Aranya et.all dalam Poznanski dan Blinc (1997:254) mendefinisikan 

komitmen sebagai:  

a. Keyakinan dan penerimaan tujuan dan nilai organisasi.  

b. Kemauan untuk berusaha atau bekerja untuk kepentingan organisasi.  

c. Hasrat untuk menjaga keanggotaan organisasi. 

5. Metode Analisis Data 

a. Pengujian Data 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh alat pengukur 

dapat mengungkapkan gejala-gejala yang dapat diukur dan untuk memberikan 

seberapa jauh alat pengukur memberikan gambaran tentang obyek yang 

diukurnya. Uji validitas ini dilakukan dengan analisis korelasi product moment.  

2. Uji Reliabilitas 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah hasil pengukuran dapat 

konsisten, yaitu apakah alat ukur yang dapat diterapkan pada obyek yang sama 

berulang dan menghasilkan ukuran yang mendekati ukuran sebelumnya maka 

alat tersebut reliabel. Uji ini dilakukan dengan menghitung cronbach’s alpha dan 

masing-masing instrumen dalam satu variabel. Instrumen dipakai dalam variabel 

dikatakan andal jika cronbach alpha lebih dan 0,60 



b. Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas Data 

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, sehingga data data 

betujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau 

tidak. Apabila data terdistribusi normal maka menggunakan statistic parametric, 

sedangkan jika data terdistribusi tidak normal maka menggunakan statistic non 

parametric. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji kolmogorov-

Smirnov. Normalitas data dapat diketahui dengan membandingkan antara p-value 

yang diperoleh dengan taraf signifikansinya yang ditentukan dalam penelitian ini, 

yaitu 5%, sehingga jika p-value lebih besar dari 0,05, maka simpulannya adalah 

data berdistribusi normal, artinya sebaran distribusi data memenuhi asumsi uji 

klasik. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah ada hubungan 

korelasi sempurna diantara beberapa atau semua variabel independen dalam 

model regresi yang digunakan dalam menganalisa ada tidaknya problem 

multikolinieritas digunakan Varians Inflantion Factor (VIF), tolerance dan 

besaran koreksi antara variabel independen. Pedoman suatu model regresi yang 

bebas kolinearitas adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 

10. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 



1 atau tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi (Ghozali, 

2002:57). 

3. Uji heterokedastisitas 

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari suatu pengamatan lain. Apabila data 

mempunyai varian yang sama, maka disebut homokedastisitas, sedangkan 

apabila berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Pendeteksian 

heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Glejser. Heteroskedastisitas terjadi 

apabila p<0,05, dan apabila nilai p>0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Auto Korelasi 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Durbin Waston. Data 

tidak terjadi auto korelasi jika du < dhitung < (4-du). 

c. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Regresi Linier Berganda 

Persamaan regresi untuk menguji hipotesis pertama sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4(X1X2) + b5(X1X3) + e 

Keterangan : 

Y  : Pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien 

b1-5  : Koefisien regresi 



X1  : Partisipasi anggaran 

X2  : Sistem anggaran 

X3  : Komitmen organisasi 

X1-2 : Interaksi partisipasi anggaran dan sistem anggaran 

X1-3 : Interaksi partisipasi anggaran dan komitmen organisasi 

e : Error  

2. Uji t  

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara individu variabel 

independen, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan (Djarwanto 

2000: 309).  

3. Uji F 

Uji f adalah alat untuk menguji variabel independen secara bersama terhadap 

variabel dependen untuk meneliti apakah model dari penelitian tersebut sudah fit 

(sesuai) atau tidak. 

4. Uji Determinasi (R
2
) 

Uji R
2
 atau ketepatan perkiraan menyatakan presentase total variasi dari variabel 

dependen dalam model. Tingkat ketetapan terbaik dalam regresi dinyatakan 

dalam koefisien determinasi majemuk yang nilainya antara nol dan satu 0 ≤ R
2
 ≤ 

1 (Gujarati, 1993:13). Apabila R
2
 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variasi 



variabel dependen secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independen. Sebaliknya jika nilai R
2
 mendekati 0, maka variasi dari variabel 

dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen 

D. HASIL PENELITIAN 

H1 : ada pengaruh yang signifikan dari interaksi sistem anggaran dan 

partisipasi anggaran terhadap keefektifan anggaran 

Berdasarkan hasil perhitungan  diperoleh nilai thitung sebesar 2,913 dan p-

value sebesar 0,006. Karena nilai p < 0,05, maka H1 diterima, artinya ada 

pengaruh yang signifikan dari interaksi sistem anggaran dan partisipasi anggaran 

terhadap keefektifan anggaran, semakin baik sistem anggaran, semakin tinggi 

pengaruh partisipasi anggaran terhadap keefektifan anggaran. 

H2 : ada pengaruh yang signifikan dari interaksi komitmen organisasi dan 

partisipasi anggaran terhadap keefektifan anggaran 

Berdasarkan hasil perhitungan  diperoleh nilai thitung sebesar -3,065 dan 

p-value sebesar 0,004. Karena nilai p < 0,05, maka H2 diterima, artinya ada 

pengaruh yang signifikan dari interaksi komitmen organisasi dan partisipasi 

anggaran terhadap keefektifan anggaran, semakin tinggi komitmen organisasi, 

semakin tinggi pengaruh partisipasi anggaran terhadap keefektifan anggaran. 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 



1. Ada pengaruh yang signifikan dari interaksi sistem anggaran dan partisipasi 

anggaran terhadap keefektifan anggaran, hasil thitung sebesar 2,913 dan p-value 

sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. 

2. Ada pengaruh yang signifikan dari interaksi komitmen organisasi dan 

partisipasi anggaran terhadap keefektifan anggaran, hasil thitung sebesar -3,065 

dan p-value sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H2 diterima.  

SARAN 

Adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan dari penelitian ini, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan memperluas wilayah 

penelitian, tidak hanya dilakukan pada koperasi. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas jangkauan 

penelitian dengan lebih menambahkan sampel penelitian. 

3. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel-variabel yang lain 

yang dapat mempengaruhi pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien. 
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