
 
 
 
 

 

1 
 

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN 
TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA KOPERASI UNIT 

DESA KECAMATAN JATINOM 
 
 
 

 
 

SKRIPSI 
Diajukan sebagai salah satu syarat  

untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana  
Ekonomi Jurusan Ekonomi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
 
 
 

Disusun oleh: 
MUNAWAR SAID 
NIM. B20081005 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

2013 



 
 
 
 

 

2 
 

HALAMAN PENGESAHAN 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul: 
 PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP 
KINERJA MANAJERIAL PADA KOPERASI UNIT DESA KECAMATAN 
JATINOM. (Survey pada Karyawan Koperasi Unit Desa Kecamatan Jatinom) 
 

Yang ditulis oleh: 
Munawar Said 
B 200 081 005 

 

Penandatangan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat 
untuk diterima. 

 

Surakarta,       Juli 2013 

Pembimbing, 

 

 

        (Drs. Yuli Tri Cahyono, MM., Ak.) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

3 
 

ABSTRAK 
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN 

TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA KOPERASI UNIT DESA 
KECAMATAN JATINOM 

(Survey pada Karyawan Koperasi Unit Desa Kecamatan Jatinom) 
 

MUNAWAR SAID (B 200 081 005) 
 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pengaruh Partisipasi Penyusunan 

Anggaran Terhadap  Kinerja  Manajerial  Pada  Organisasi  Sektor  Publik Yaitu Kud 
Jatinom. 

Pengumpulan  data  penelitian  ini  menggunakan  survei  kuesioner. Kuesioner 
disampaikan kepada 50 pejabat struktural di KUD Jatinom. Data yang dikumpulkan 
diolah dengan menggunakan analisis path untuk menguji  pengaruh  langsung  dan  
tidak  langsung  partisipasi  anggaran  terhadap kinerja manajerial.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. 

 
 
Kata   kunci:   partisipasi   anggaran,   kinerja   manajerial. 
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PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN 
TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA KOPERASI UNIT DESA 

KECAMATAN JATINOM 
(Survey pada Karyawan Koperasi Unit Desa Kecamatan Jatinom) 

 
MUNAWAR SAID (B 200 081 005) 

 
A. PENDAHULUAN 

Koperasi sebagai suatu unit kesatuan yang terintegrasi, dengan tujuan 
menghasilkan laba dewasa ini dituntut untuk dapat bersaing dalam lingkungan bisnis. 
Agar dapat bersaing, koperasi harus melaksanakan fungsi-fungsi dalam manajemen, 
tentang fungsi perencanaan. Menurut Nafarin (2004:5), perencanaan merupakan 
tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang 
dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 
Komponen penting dalam fungsi perencanaan adalah dengan membuat anggaran. 

Mulyadi (2001:488) mendefinisikan anggaran (budget) sebagai suatu rencana 
kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan 
satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Oleh karena 
pentingnya anggaran dalam suatu perusahaan, dibutuhkan penyusunan anggaran yang 
baik. Anggaran yang disusun hendaknya dapat mengakomodir kepentingan setiap 
departemen yang terkait dalam pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan partisipasi dalam 
penyustuian anggaran oleh berbagi pihak dalam perusahaan. Baik dari manajemen 
tingkat atas (top level management) maupun manajemen tingkat bawah (lower level 
management). Pihak-pihak inilah yang akan memainkan peranan penting dalam 
mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dari partisipasi dalam proses 
penyusunan anggaran. 

Partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran kemungkinan juga dapat 
mempengaruhi kinerja manajerial, karena dengan adanya partisipasi bawahan dalam 
menyusun anggaran, maka bawahan merasa terlibat dan harus bertanggung jawab pada 
pelaksanaan anggaran. Dengan demikian diharapkan bawahan dapat melaksanakan 
anggaran dengan lebih baik dan pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja 
manajerialnya. 

Untuk itu diperlukan suatu pengujian terhadap pengaruh partisipasi dalam 
penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Apakah partisipasi dalam 
penyusunan anggaran memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial atau tidak. 
Penelitian tentang hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan 
kinerja manajerial dalam beberapa dasawarsa belakangan ini mengalami 
ketidakkonsistensian. 

Anggaran merupakan komponen utama dalam perencanaan. Munandar (2001:1) 
mengungkapkan pengertian anggaran adalah sebagai berikut: Suatu rencana  yang  
disusun  secara  sistematis  yang  meliputi  seluruh  kegiatan perusahaan, yang 
dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) 
tertentu yang akan datang. Anggaran   disusun   oleh   manajemen   dalam   jangka   
waktu   satu   tahun   untuk membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang 
diperhitungkan. 

Memperhatikan betapa pentingnya partisipasi dalam penyusunan anggaran, dan 
bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja manajerial, peneliti menetapkan judul 
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penelitian: PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP 
KINERJA MANAJERIAL PADA KOPERASI UNIT DESA KECAMATAN 
JATINOM.  
B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Anggaran.  
Mulyadi (2001:488) mendefinisikan anggaran (budget) sebagai suatu 

rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan 
moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu 
tahun.  

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan 
perencanaan yang terjadi pada jangka pendek secara kuantitatif yang diukur 
dalam satuan moneter dan satuan ukuran lain untuk menunjukkan perolehan dan 
penggunaan sumber-sumber daya organisasi sebagai alat manajemen untuk 
perencanaan, pengendalian, serta penilaian kinerja manajemen dalam upaya 
mencapai tujuan organisasi. 

2. Fungsi Anggaran.  
Menurut Garrison (2000: 404), perusahaan tidak akan mencapai tingkat 

kesuksesan maksimal jika tidak menggunakan sistem penganggaran terkoordinasi. 
Garrison (2000: 404) menyatakan bahwa fungsi anggaran adalah pengendalian 
dan perencanaan. Perencanaan mencakup pengembangan tujuan untuk masa 
depan, sedangkan pengendalian digunakan untuk menjamin bahwa seluruh fungsi 
manajemen dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 

Anggaran mempunyai beberapa macam fungsi sebagai berikut 
(Supriyono, 1999:343): 
a. Fungsi Perencanaan 
b. Fungsi Koordinasi 
c. Fungsi Komunikasi 
d. Fungsi Motivasi 
e. Fungsi Pengendalian dan Evaluasi 
f. Fungsi Pendidikan 

3.   Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran 
Menurut Brownell (1982) dalam penelitiannya, partisipasi anggaran 

sebagai suatu proses dalam organisasi  yang  melibatkan  para  manajer  dalam  
penentuan  tujuan  anggaran yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Partisipasi  
banyak  menguntungkan  bagi suatu organisasi.  

Menurut  Kenis,  Siegel  dan  Marconi  (1998:224) partisipasi anggaran 
menggambarkan keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran tersebut pada 
pusat pertanggungjawaban manajer yang bersangkutan. Partisipasi anggaran 
juga merupakan pemberian pendapat, pertimbangan, dan usulan dari bawahan 
dan juga pimpinan dalam penyiapan dan revisi anggaran. Dengan demikian 
dapat diartikan bahwa peran serta atau partisipasi dalam organisasi sangat 
membantu terutama agar organisasi dalam menyusun anggaran dapat lebih 
efektif, efisien, dan optimal. Anggaran yang mampu memenuhi kebutuhan 
pengikut dan mampu mengikuti perubahan lingkungan di sekitarnya. 

4. Kinerja Manajerial 
Mangkunegara (2000) dalam penelitiannya memberikan suatu kesamaan 

antara kinerja dengan prestasi kinerja, dengan suatu konsep definisinya, yaitu: 
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istilah kinerja berasal dari Job Performance atau Actual Performance (kinerja atau 
prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil 
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

 
Kinerja merupakan faktor penting yang digunakan untuk mengukur 

efektifitas dan efisiensi organisasi. Dalam penelitian ini, defenisi kinerja yang 
digunakan mengacu pada penelitian Mahoney et.al, (1963)  dalam  Supomo  dan  
Indrianto  (1998). Kinerja manajerial didasarkan pada fungsi-fungsi manajemen 
yang ada dalam teori manajemen klasik yaitu: perencanaan, koordinasi, evaluasi, 
pengaturan/staffing, negosiasi, investigasi, perwakilan, dan pengawasan. 

5.   Kerangka Konseptual 
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial 
Pada Koperasi Unit Desa Kecamatan Jatinom 
 
 

 
 
 
 
 
 
G

amb
ar .I. Hubungan Anggaran dan Manajerial 

 
Partisipasi anggaran dalam model penelitian tersebut merupakan variabel 

independen yang mempunyai hubungan dengan kinerja manajerial sebagai 
variabel dependen. 

6. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian dan 

kebenarannya akan diuji secara empiris. Partisipasi merupakan suatu proses 
dimana individu-individu terlibat langsung didalamnya dan mempunyai pengaruh 
pada penyusunan target anggaran yang kinerjanya akan dievaluasi dan 
kamungkinan akan dihargai atas dasar tercapainya target anggaran mereka. 
Sementara itu kinerja merupakan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan 
lewat atasan langsung, teman, dirinya sendiri, dan bawahan.  Supomo dan 
Indriantoro (1998) melakukan studi lapangan terhadap 48 manajer pusat biaya 
level menengah yang bekerja pada perusahaan-perusahaan manufaktur skala 
besar di San Fransisco. Hasil penelitiannya  menemukan adanya  pengaruh antara 
partisipasi dengan kinerja manajerial. Penelitian Heni Prasetyaningtiyas (2006) 
yang dilakukan terhadap 50 manajer perusahaan rokok yang ada di Kota Malang 
menyimpulkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran memiliki pengaruh 
terhadap kinerja manajerial. 

Berdasarkan kedua penelitian di atas dan seperti yang telah dikemukakan 
sebelumnya, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan 
partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan 
rumusan hipotesis sebagai berikut: 

PARTISIPASI ANGGARAN 

(PA) 

KINERJA MANAJERIAL 

(KM) 
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Ha: Terdapat pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial. 

 
C. JENIS DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA  

1. Jenis Data.  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif 

yang terdiri dari data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 

Data primer pada penelitian ini berasal dari hasil kuesioner yang telah diisi 
oleh manajer setiap departemen pada koperasi.  

b. Data Sekunder 
Data sekunder yang penulis kumpulkan dari pihak internal koperasi antara lain: 
1. Sejarah singkat dan aktivitas Koperasi Unit Desa Jatinom 
2. Struktur organisasi Koperasi Unit Desa Jatinom 

2. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh manajer dan sekretaris unit di 

Koperasi Unit Desa Jatinom yang berjumlah 50 orang. Penelitian ini menggunakan 
sampel 50 dengan demikian sampel dalam penelitian adalah seluruh populasi. 

3. Teknik Pengambilan Data   
Langkah-langkah pengambilan data primer atau pengiriman kuesioner adalah 

sebagai berikut: 
a.  Kuesioner dikirim kepada semua anggota populasi 
b.  Setelah satu minggu, peneliti mengumpulkan kuesioner yang telah diisi 

responden. 
c. Jika ada responden yang belum mengembalikan daftar pertanyaan tersebut, 

maka kepada mereka diberi waktu satu minggu lagi. 
d.  Setelah batas waktu yang ditentukan dan kuesioner telah dikembalikan oleh 

responden, maka peneliti akan mengolah data jika jumlah data yang terkumpul 
sudah 50, tetapi jika data belum mencukupi, maka akan dicoba kembali untuk 
mengirimkan kuesioner kepada responden yang belum mengembalikan 
kuesioner tersebut. 

4.  Pengujian Kualitas Data  
a. Uji Reliabilitas   

Menurut penelitian Riyadi (2000), uji reliabilitas dilakukan untuk 
mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tatap konsisten apabila dilakukan 
lebih dari dua kali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat 
pengukuran yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen 
peneliti menggunakan koefisien cronbach alpha. Cronbach’s alpha yang baik 
adalah yang semakin mendekati 1. Menurut Sekaran (2000:40) reliabilitas yang 
kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 0,7 dapat diterima, dan reliabilitas dengan 
Cronbach's alpha 0,8 atau di atasnya adalah baik. Pengujian reliabilitas 
dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Production and 
Service Solution) versi 12.00. 

b. Uji Validitas.  
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau 

kesahihan suatu instrumen, yang mana sebuah instrumen dikatakan valid 
apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya (Sugiyono, 2002:105). 
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Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical 
Production and Service Solution) versi 12.00, dengan kriteria sebagai berikut: 
a. Jika rhitung positif dan rhitung > rtabel, maka butir pertanyaan tersebut valid. 
b. Jika rhitung negatif atau rhitung < rtabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak 

valid. 
c. rhitung dapat dilihat pada kolom Corrected Item Total Corelation. 

5. Uji Asumsi Klasik 
Penggunaan analisis regresi dalam statistik harus bebas dari asumsi-

asumsi klasik seperti normalitas data, autokorelasi, heterokedasitas, dan asumsi-
asumsi klasik lainnya. Untuk menguji hal tersebut peneliti juga menggunakan 
program SPSS. Berdasarkan hasil output tersebut barulah dilakukan analisis 
terhadap asumsi-asumsi klasik tersebut. 
a. Uji Normalitas.  

Menurut central limit theoram, asumsi normalitas akan terpenuhi 
apabila jumlah sampel yang digunakan lebih dari atau sama dengan 25 
(Mendenhall dan Beaver, 1992). Metode uji ini dilakukan untuk mengetahui 
apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki 
distribusi normal. Cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual 
berdistribusi normal atau tidak adalah dengan analisis grafik. Jika data 
menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 
grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 
regresi memenuhi asumsi normalitas, demikian sebaliknya. 

b. Uji Heteroskedastisitas.  
Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan 
kepengamatan yang lain (Santoso, 2004:208). Deteksi ada/tidaknya gejala 
heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 
grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y. Jika ada pola tertentu, maka telah 
terjadi gejala heterokedastisitas. 

6. Uji Hipotesis 
Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif mengenai 

variabel penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. Untuk 
memberikan gambaran tentang variabel penelitian yaitu partisipasi dalam 
penyusunan anggaran dan kinerja manajerial, peneliti menggunakan tabel statistik 
deskriptif, yang menggambarkan mean, standar deviasi, jumlah keseluruhan dari 
responden serta jumlah jawaban minimum dan maksimum.  

Untuk menguji hipotesis (Ha), metode analisis data yang digunakan adalah 
Analisa Regresi Sederhana, karena menyangkut sebuah variabel independen dan 
sebuah variabel dependen. Di samping itu, metode analisis ini digunakan untuk 
melihat hubungan antara kedua variabel tersebut. Model persamaan regresi untuk 
menguji hipotesis adalah dengan formulasi sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 

 

 
KM = a + b.PA + e 
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Keterangan: 
    KM =    Kinerja Manajerial (Y) 
    a      =    Konstanta  
    PA  =    Partisipasi Anggaran (X) 
    b     =    Koefisien arah regresi 
    e     =    Tingkat kesalahan pengganggu 

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisa regresi sederhana. 
Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada/tidaknya pengaruh dari variabel 
bebas secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dari hasil pengolahan data 
dengan program SPSS release 12, dapat diperoleh hasil Regresi yang terdiri dari model 
Summary, Anova dan Coefficients. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan analisa 
untuk memperoleh jawaban hipotesis apakah diterima atau ditolak. 

Dengan menggunakan data analisis ini dimaksudkan untuk membuktikan 
apakah variabel independen akan berinteraksi dan berpengaruh dengan variabel 
dependen yaitu kinerja manajerial. Pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen diuji dengan tingkat signifikan 𝛼𝛼 ≤ 0,05. Tabel ANOVA  ≤ 0,05, Ha 
diterima atau dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial. Sebaliknya jika hasil Ha ditolak atau dapat disimpulkan bahwa 
partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

7. Uji t 
Uji t adalah menguji pengaruh variabel independent secara sendiri-sendiri 

(individu) terhadap variabel dependennya. Untuk membuktikan bahwa insentif , 
human relation dan kondisi fisik lingkungan kerja secara parsial (sendiri-sendiri) 
digunakan uji t-statistik. Adapun tahapan pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a). Membuat formulasi hipotesis : 

Ho : b = 0 (hipotesis nihil) 

Artinya tidak ada pengaruh dari variabel independent (PA) terhadap variabel 
dependen (KM). 

Ha : b ≠ 0 ( hipotesa alternatif ) 

Artinya ada pengaruh dari variabel independent (PA) terhadap variabel 
dependen (KM). 

b).  Menentukan level of significant dengan t tabel: 

c).  Menghitung nilai t – statistik dengan rumus: 

   t hitung = 21
1

r
knr
−

−−

 

d). Keputusan 
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Kurva Uji t test student 

          daerah ditolak           daerah diterima         daerah ditolak 

 

              -t (ά/2;n-2)                            0                        t (ά/2;n-2)  

Gambar 2. Daerah Uji t-test student 

Kriteria Pengujian 

Ho diterima apabila  = -t (ά/2;n-2) ≤ t hitung ≤ t (ά/2;n-2)  

Ho ditolak apabila = t hitung ≥ t (ά/2;n-2)  atau  t (ά/2;n-2) > t tabel 
 

Berdasar uji-t bahwa partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial menghasilkan thitung > ttabel yaitu (7,347 > 1.645) dan nilai tingkat 
sig = 0,000 < 0,05, sehingga Ha di terima, berarti dapat diambil simpulan bahwa 
terdapat pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial di Koperasi Unit Desa Jatinom. 

 
D. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa: 

Penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis, yaitu partisipasi dalam 
penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dapat 
disimpulkan juga bahwa pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 
kinerja manajerial menunjukkan pengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini 
dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan model regresi 
linear sederhana. 

2. Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak keterbatasan-

keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 
1. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel sangat sedikit. Hal ini menyebabkan 

tingkat generalisasi dari hasil penelitian sangat rendah. 
2. Peneliti menerapkan metode survei melalui kuesioner, sehingga peneliti tidak 

melakukan wawancara atau terlibat secara langsung dalam aktivitas 
perusahaan sehingga tidak mengetahui kondisi perusahaan sebenarnya. Hal ini 
menyebabkan peneliti tidak mengetahui apakah partisipasi yang sebenarnya, 
bukan partisipasi semu (pseudoparticipation) dan kesimpulan yang diambil 
hanya berdasarkan data yang terkumpul melalui penggunaan instrument 
tertulis. 

3. Karena hanya menggunakan satu variabel, maka hasil penelitian yang didapat 
penulis kurang optimal. 

. 
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3. Saran 
Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai bahan masukan dan justifikasi bagi kepentingan praktis dalam 
rangka penggunaan dan pengembangan sistem penyusunan anggaran. Berikut ini 
beberapa saran dari peneliti berkaitan dengan keterbatasan antara lain: 
1. Untuk mendapat informasi dan data yang lengkap dan akurat sebaiknya 

perusahaan yang diteliti ditambah lebih banyak lagi. 
2. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan untuk menghindari bias 

responden atau rendahnya response rate, maka sebaiknya diusahakan 
menggunakan metode observasi (pengamatan) langsung kepada obyek atau 
metode eksperimen sebagai pengganti metode kuesioner. 

3. Sebaiknya penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain sebagai variabel 
moderating, karena kinerja manajerial tidak hanya dapat diukur dengan 
partisipasi dalam penyusunan anggaran saja. 
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