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ABSTRAKSI 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komitmen 

organisasi dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderating terhadap 

hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja manajerial 

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunkn data 

primer dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit di 

Daerah Boyolali.  Sampel dalam penelitian ini adalah manajer tingkat menengah 

dan tingkat bawah diantaranya kepala bagian, kepala sub bagian dan kepala unit. 

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 58 orang dan diambil 

dengan teknik purposive sampling. Uji validitas menggunakan peason product 

moment dan uji reabilitas menggunakan cronbach alpha. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi berganda, uji t, uji F, Koefisien determinasi (R
2
) 

serta uji asumsi klasik. 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa partisipasi 

penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan Hasil uji t 

memperoleh nilai thitung (3,547) dan p-value 0,001 karena nilai p<0,005 maka H1 

diterima. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa interaksi PPA*KO 

sebesar (-2,133) dan p-value sebesar 0,038 karena nilai p < 0,05, maka H2 

diterima, artinya komitmen organisasi memoderasi terhadap hubungan partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Sedangkan untuk interaksi 

PPA*GK sebesar (-0,033) dan p-value sebesar 0,974 karena nilai p > 0,05 maka 

H3 ditolak, artinya Gaya kepemimpinan tidak memoderasi terhadap hubungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. 

 

Kata Kunci :  partisipasi dalam  penyusunan anggaran, kinerja manajerial, 

komitmen organisasi, gaya kepemimpinan. 

 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha ini diharapkan pada banyaknya persaingan 

yang dapat menyebabkan timbulnya suatu ketidakpastian lingkungan 

bisnis yang pada akhirnya juga akan menimbulkan kesulitan dalam proses 

perencanaan dan pengendalian manajemen. Tentunya hal tersebut akan 

lebih menuntut perhatian dari pihak manajemen untuk lebih kreatif dan 

inovatif dalam perencanaan masa depan perusahaan ke arah yang lebih 

baik demi memenangkan persaingan yang semakin ketat. Pada dasarnya 

kemajuan perusahaan sangat dipengaruhi oleh sistem pengendalian dan 

pengelolaan manajemen yang dipilih dan diterapkan oleh perusahaan 

untuk mengatur kegiatan operasionalnya. 

Seorang manajer dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik 

apabila  dia menggunakan suatu alat bantu yang dapat dimanfaatkan untuk 

memenangkan persaingan dengan perusahaan lain serta dapat digunakan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Alat 

tersebut juga harus mampu menjadi dasar atau pedoman bagi para 

manajer, baik itu manajer puncak, manajer menengah, ataupun para 

manajer pada tingkat bawah serta para karyawan yang bekerja dibawah 

tanggung jawab ketiga manajer tersebut dalam menjalankan kegiatan 

perusahaan dan  untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu alat 

bantu yang dimaksud  adalah  anggaran perusahaan. 



Anggaran  merupakan suatu elemen dalam  sistem pengendalian 

manjemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan, alat 

pengkoordinasian, dan alat pengawasan kerja bagi manajer puncak untuk 

meningkatkan kinerja manajerial perusahaan yang dapat diterapkan 

dengan mekanisme pengendalian organisasi yaitu  dengan melakukan 

perubahan dan gaya kepemimpinan dengan lebih memperhatikan aspek 

lingkungan kerja bawahan. Hal ini dimaksudkan agar para manajer dan 

karyawan lebih mengetahui dan memahami bagaimana seharusnya mereka 

menyesuaikan antara anggaran, tujuan, dan apa yang sebenarnya ingin 

dicapai oleh perusahaan atau organisasi. 

Pada dasarnya proses penyusunan anggaran dibedakan menjadi dua 

yaitu penggangaran partisipatif (bottom-up) yang disusun dengan 

memberikan kesempatan bagi para manajer pada level bawah untuk 

berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, dan yang kedua adalah 

penyusunan anggaran (top-down) yang disusun dengan tidak melibatkan 

partisipasi dari bawahan secara signifikan (Alim, 2002 dalam Wirjono dan 

Raharjono (2007; 51) 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap kinerja manjerial. 

2. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan  

antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 



3. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap hubungan  

antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Anggaran 

Anggaran merupakan rencana kegiatan di masa yang akan datang yang 

dinyatakan dalam bentuk satuan uang, yang disusun oleh manajer fungsional 

ataupun manajer divisional untuk kepentingan suatu perusahaan. 

Menurut Munandar (2000: 1)  dalam Komang Krishna Yogantara dan 

Made Gede Wirakusuma (2013) anggaran adalah rencana yang disusun secara 

sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan, yang dinyatakan dalam unit 

(satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (Periode) tertentu yang akan 

datang. 

B. Fungsi dan Tujuan Anggaran 

1. Fungsi Anggaran  

Menurut Supriyono dan Mulyadi (2001: 83) Anggaran bagi 

perusahaan mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 

a. Fungsi Perencanaan. 

Anggaran ini berfungsi sebagai alat perencanaan jangka pendek 

dan kesanggupan manajer pusat pertanggung jawaban untuk 

melaksanakan program atau bagian dari program dalam jangka 

pendek, umumnya satu tahun. 

 



b. Fungsi Koordinasi. 

Anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana 

dan tindakan unit atau segmen yang ada di dalam organisasi agar dapat 

bekerja secara selaras sesuai pencapaian tujuan. 

c. Fungsi Komunikasi. 

Komunikasi meliputi penyampaian informasi yang 

berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, rencana, 

pelaksanaan, dan penyimpanan yang timbul. 

d. Fungsi Motivasi. 

Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para 

pelaksana di dalam melaksanakan tugas-tugas dan pencapaian tujuan. 

e. Fungsi Pengendalian dan Evaluasi. 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan 

karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para 

pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran 

tersebut. 

f. Fungsi pendidikan. 

Anggaran juga berfungsi sebagai alat mendidik para manajer 

mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggung 

jawaban yang dipimpinnya dan sekaligus menghubungkan dengan 

pusat pertanggung jawaban lain didalam organisasi yang bersangkutan 

 

. 



2. Tujuan Anggaran dan Manfaat Anggaran. 

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2000; 12) sebagai 

berikut: 

a. Untuk landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan 

dana. 

b. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan 

digunakan. 

c. Untuk merinci sumber dana yang dicari maupun penggunaan dana 

sehingga dapat mempermudah pengawasan. 

d. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat 

mencapai hasil yang maksimal. 

e. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan 

penggunaan anggaran akan lebih jelas dan nyata terlihat. 

f. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan 

yang berkaitan dengan keuangan (Anggaran). 

Manfaat anggaran antara lain: 

a. Sebagai kegiatan terarah pada tujuan bersama. 

b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan 

pegawai. 

c. Dapat memotivasi pegawai. 

d. Menggumpulakan tanggung jawab tertentu pada pegawai. 

e. Menghindari pemborosan dan pembiayaan yang tidak perlu. 



f. Sumber daya seperti  tenaga kerja, peralatan dan dana dapat 

dimanfaatkan seefisien mungkin. 

g. Alat pendidikan bagi para manajer. 

C. Partisipasi Anggaran. 

1. Pengertian Partisipasi Anggaran. 

Partisipasi Anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-

individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai 

pengaruh terhadap target anggaran tersebut. Partisipasi adalah tingkat 

keikutsertaan manajer dalam menyusun anggaran terhadap pertanggung 

jawaban manajer yang bersangkutan (Sinaga dan Siregar, 2009). 

Pada dasarnya partisipasi merupakan proses organisasional, 

dimana para anggota organisasi terlibat dan mempunyai pengaruh dalam 

suatu pembuatan keputusan. Partisipasi dalam konteks penyusunan 

anggaran merupakan proses dimana para individu yang kinerjanya 

dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian 

anggaran dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan target anggaran 

(Yunita, 2007). 

D. Kinerja Manajerial. 

Kinerja manajerial adalah gambaran seorang manajer mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program, kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

strategi planning suatu organisasi (Mardiasmo, 2009). Kinerja manajerial 

didasarkan pada fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: pengawasan, 



perencanaan, pengkoordinasian, penilaian, penyelidikan, perundingan, 

penyusunan kepegawaian, dan perwakilan (Mahoney et al., dalam T.Hani 

Handoko, 2003). 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial menurut 

Amstrong dan Baron (1998) dalam Ratri (2010) antara lain: 

1. Faktor Pribadi (keahlian, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen) 

2. Faktor kepemimpinan ( kwalitas keberanian/ semangat, pedoman 

pemberian semangat pada manajer dan pemimpin kelompok 

organisasi). 

3. Faktor tim / kelompok (sitem pekerjaan dan fasilitas yang disediakan 

oleh organisasi). 

4. Faktor situasional (perubahan dan tekanan dari lingkungan internal 

dan eksternal). 

E. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi sering didefinisikan sebagai (1) keinginan kuat 

untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu; (2) keinginan untuk berusaha 

keras sesuai keinginan organisasi; dan (3) keinginan tertentu, penerimaan nilai 

dan tujuan organisasi (Luthans, 2012) 

Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam diri individu untuk 

berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasialan organisasi sesuai dengan 

tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi (Darlis, 2002 dalam 

Ika et al., 2011). 

 



F. Gaya kepemimpinan 

Menurut Thoha (2006; 9) kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu 

kegiatan yang ditunjukan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni 

untuk mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun secara 

kelompok. Sedangkan gaya kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu norma 

perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba 

untuk mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dia lihat. 

Menurut Terry (1990; 116) ada beberapa tipe gaya kepemimpinan 

yang terdiri dari:  

1. Tipe kepemimpinan otokratis (Autocratis)  

Kepemimpinan dalam tipe otokratis, pemimpin akan menentukan 

sendiri kebijakan dan rencana untuk kelompoknya, dimana setiap anggota 

kelompok dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas keputusan yang 

ditetapkan dan mereka juga harus patuh pada perintah pimpinan. 

2. Tipe kepemimpinan demokratis (democratis)  

Dalam tipe ini, pemimpin sering mengadakan diskusi dengan 

pegawainya dan aktif dalam menentukan rencana yang akan dijalani 

organisasi. Pemimpin memberikan kesempatan kepada bawahan dalam 

mengisi atau memenuhi kebutuhan egoistis, serta memotivasi pegawai 

dalam menyelesaikan tugas untuk menambah produktivitasnya. 

3. Tipe kepemimpinan bebas ( laissez faire ) 

Pemimpin akan melaksanakan perannya berdasarkan aktivitas 

kelompok, dengan kata lain pemimpin kurang mengontrol pegawainya. 



Dalam tipe ini pemimpin hanya sedikit / sama sekali tidak memberikan 

pengarahan pada bawahan, ia lebih bersifat pasif dan seolah-olah tidak 

mampu memberikan pengaruh terhadap bawahannya. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 

2010: 115). Populasi dalam penelitian ini adalah manajer menegah dan 

manajer bawah  pada Rumah Sakit Umum di Daerah Boyolali. 

B. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010: 116). Sampel dalam penelitian ini adalah 

Manajer tingkat menengah dan tingkat bawah diantaranya kepala bagian, 

kepala sub bagian dan kepala unit.  

 

C. Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling. Metode pengambilan sampel purposive sampling 

merupakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. 

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 



1. Manajer menengah dan tingkat bawah diantaranya kepala bagian, 

kepala sub bagian dan kepala unit. 

2. Terlibat dalam penyusunan anggaran. 

 

3. Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Data 

primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari individu, 

kelompok-kelompok atau reponden yang telah ditentukan secara spesifik 

sebelumnya oleh peneliti. 

4. Sumber Data 

Sumber data dari data primer tersebut diperoleh dari kuesioner 

maupun angket yang disebar dan diisi oleh para responden untuk memberi 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. 

5.  Pengukuran Variabel 

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah 

Partisipasi Anggaran. Partisipasi Anggaran dalam penelitian ini adalah 

tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran 

(Brownell, 1982 dalam Sumarno, 2005). Untuk mengukur variabel 

partisipasi anggaran, peneliti menggunakan instrumen yang dikembangkan 

oleh Milani (1975), yang telah digunakan oleh Supriyono (2004). Setiap 



responden di minta menjawab enam butir pertanyaan untuk mengukur 

tingkat partisipasi dan pengaruh yang dirasakan serta kontribusi responden 

dalam penyusunan anggaran. Pertanyaan yang dipakai untuk mengukur 

partisipasi penyusunan anggaran terdiri dari enam item pentanyaan dengan 

menggunakan skala lima point, dimana skor terendah (point 1) 

menunjukkan partisipasi tinggi dan skor tinggi (point 5) menunjukkan 

partisipasi rendah. Enam item pertanyaan yang menyangkut partisispasi 

penyusunan anggaran, meliputi : keikut sertaan, alasan, peryataan, 

pendapat, pengaruh, kontribusi, permintaan pendapat. 

2. Variabel Dependen 

Variabel Dependen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel dependen adalah kinerja manajerial. Faizah (2007) 

menyatakan kinerja manajerial adalah kemampuan seorang manajer yang 

berlangsung terus menerus dalam melaksanakan tanggung jawabnya serta 

pencapaian pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang meliputi: 

perencanaan, investasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staff, negoisasi, 

evaluasi, dan representasi yang didasarkan pada kemitraan antara pekerja 

dengan langsung untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dalam 

suatu organisasi. Kinerja Manajerial di ukur dengan menggunakan 

kuesioner self-rating yang dikembangkan oleh Mahoney et al., (1963), 

yang telah digunakan dalam penelitian Sumarno (2005). Setiap responden 

diminta mengukur kinerjanya sendiri. Jumlah pertanyaan terdiri dari 9 item 



dengan menggunakan skala likert 1-5. Kinerja Manajerial di ukur meliputi: 

delapan bidang aktivitas manajemen, yaitu perencanaan, investasi, 

pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi dan 

representasi serta satu pengukuran kinerja secara menyeluruh. 

3. Variabel Moderasi 

a. Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi. 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 Sumarno, 2005). Variabel 

ini di ukur dengan instrument yang digunakan oleh Mowday et al., 

(1979), yang telah digunakan Supriyono (2004). Jumlah item 

pertanyaan terdiri dari 9 item dengan likert 1-5. Pertanyaan tersebut 

meliputi: kesediaan, bangga terhadap organisasi, penerimaan, nilai 

individu terhadap organisasi, bagian dari organisasi, inspirasi, senang 

dengan pilihan organisasi, tempat terbaik dan kepedulian. 

b. Gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. 

Gaya Kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk 

mempengaruhi di dalam mengatur dan mengkoordinasikan bawahan 

dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang efektif. Variabel gaya 

kepemimpinan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh Gibson (1996). Instrumen terdiri 



dari 5 item gaya kepemimpinan konsiderasi dan 4 item gaya 

kepemimpinan struktur inisiatif. 

 

Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi tentang jawaban 

para responden atas kuesioner yang diberikan untuk setiap variabel 

penelitian. 

2. Pengujian Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner (Ghozali 2005: 45). 

b. Uji Reliabilitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

terhadap item-item pertanyaan apakah tetap konsisten bila dilakukan 

pengukuran dua atau lebih terhadap gejala yang sama dan dengan 

alat ukur yang sama. 

3. Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005).  

 



b. Uji Multikolinearitas 

Multikolineritas adalah adanya hubungan antara variabel independen 

yang satu dengan variabel independen lainnya. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikoninearitas di dalam model regresi, dapat di 

lihat nilai VIF (Variant Inflation Factor) dan nilai Tolerance. Nilai 

cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai Tolerance > 0.1 atau nilai VIF < 10 

(Ghozali 2005). 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Regresi Berganda 

1. Persamaan Regresi Pertama 

KM =  + 1PPA + 2KO + 3GK + e 

2. Persamaan Regresi Kedua 

KM =  + 1PPA + 2KO + 3GK + 4PPA*KO + 5PPA*GK + 

e 

b. Uji t (t test) 

Alat analisis uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen/ bebas terhadap variabel dependennya. 

 



c. Uji F 

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi 

dengan variabel dependen dan variabel independen mempunyai 

pengaruh secara statistik. 

d. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi merupakan alat uji yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar kemampuan variabel-variabel 

independen menjelaskan variabel dependennya. 

HASIL PENELITIAN 

1. Hipotesis pertama (H1) 

Berdasarkan hipotesis pertama (H1) dengan analisis regresi linier 

berganda untuk pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial diperoleh nilai thitung  sebesar 3,547 dan p-value sebesar 

0,001. Karena nilai p < 0,05, maka H1 diterima artinya partisipasi 

anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Partisipasi telah di 

tunjukkan berpengaruh secara terhadap sikap pegawai, meningkatkan 

kwantitas dan kualitas produksi dan meningkatkan kerjasama diantara 

manajer.  

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Trisnawati (2000), 

Ulupui (2005), Nor (2007) dan sardjito dan Muthaher (2007) yang 

menyimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja manajerial.  

 



2. Hipotesis kedua (H2) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) dengan analisis 

regresi linier berganda dengan model Moderating untuk pengaruh 

komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja manajerial diperoleh nilai Hitung sebesar (-2,133) dan p-

value 0,038. Karena nilai p < 0,05, maka H2 diterima artinya komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap hubungan partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajerial.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan olh Sardjito dan Muthaher (2007) tentang pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah : Budaya 

organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel budaya organisasi dalam moderasi partisipasi penyusunan 

anggota dengan kinerja manajerial.   

3. Hipotesis Ketiga (H3) 

Berdasarkan hipotesis ketiga (H3) dengan analisis Regresi linier 

berganda dengan model Moderating untuk pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 

manajerial diperoleh nilai thitung  sebesar (-0,033) dengan p-value 0,974. 

Karena nilai p > 0,05, maka H3 ditolak artinya gaya kepemimpinan tidak 

mempengaruhi hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran 

dengan kinerja manajerial, variabel gaya kepemimpinan memberikan 



pengaruh negatif terhadap hubungan antara partisipasi dalam penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajerial. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Amrul dan Nasir (2002), Musyarofah 

(2003), Sumarno (2005) dan Nor (2007) dimana hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel gaya kepemimpinan dalam memoderasi partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajerial.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang komitmen organisasi dan gaya 

kepemimpinan sebagai variabel moderating terhadap hubungan antara partisipasi 

penyusunan Anggaran dengan kinerja manajerial dapat ditarik kesimpulan :  

1. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial 

diperoleh nilai thitung sebesar 3,547 dan p-value sebesar 0,001. Karena nilai 

p < 0,05 maka H1 diterima, artinya partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Nor Wahyudin (2007). 

2. Pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajerial diperoleh nilai thitung  untuk interaksi 

PPA*KO sebesar (-2,133) dan p-value sebesar 0,038 karena nilai p < 

0,05, maka H2 diterima, artinya komitmen organisasi memoderasi 

terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 



manajerial. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Sardjito dan Muthaher (2007). 

3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap hubungan antara partisipasi 

penyusunan Anggaran dengan kinerja manajerial diperoleh nilai thitung 

untuk interaksi PPA*GK (-0,033) dan p-value sebesar 0,974 karena nilai 

p > 0,05 maka H3 ditolak, artinya Gaya kepemimpinan tidak memoderasi 

terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 

manajerial. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan 

Amrul dan Nasir (2003), Musyarofah (2003), Sumarno (2005) dan Nor 

(2007). 

 

KETERBATASAN PENELITIAN  

Peneliti yang dilaksanakan ini mempunyai keterbatasan, oleh karena 

itu keterbatasan ini perlu lebih diperhatikan untuk peneliti-peneliti berikutnya. 

Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan karena penelitian ini 

hanya dibatasi pada manajer saja pada Rumah Sakit di Daerah Boyolali. 

Hasil penelitian ini kemungkinan akan berbeda jika dilakukan pada 

instansi lain. 

2. Keterbatasan yang melekat pada metode survey yaitu peneliti tidak dapat 

mengontrol jawaban responden, dimana responden bisa saja tidak jujur 

dalam responnya dan kemungkinan respon bias dari responden. 

A. Saran-Saran 



Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengambil saran sebagai 

berikut: 

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan memperluas responden 

tidak hanya manajer di Rumah Sakit di Daerah Boyolali saja, tetapi dapat 

memperluas sampel pada kantor yang lainnya sehingga daya generalisasi 

hasil penelitian dapat diperbesar. 

2. Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya menambah variabel yang diteliti 

yaitu tidak hanya komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap 

hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. 
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