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PENGARUH MOTIVASI INTRINSIK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI 

TERHADAP SIKAP BERPIKIR KEDEPAN SERTA  KEBIJAKAN GAJI DAN 

PROMOSI PADA PARTISIPASI ANGGARAN (Studi  Pada Karyawan 

Perusahaan Manufaktur CV.Bartec Utama Mandiri Semarang) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini untuk menganalisis dan menguji pengaruh berpikir kedepan,kebijakan gaji 

dan promosi,dan motivasi intrinsik terhadap partisipasi anggaran. Penelitian ini 

menggunakan variabel motivasi intrinsik sebagai variabel mediasi. Keadaan yang tidak 

konsisten dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan partisipasi anggaran 

adalah motivasi dari penelitian ini.        Penelitian ini mengambil sampel dari karyawan 

perusahaan manufaktur CV.Bartec Utama Mandiri Semarang. Sampel yang dikumpulkan 

menggunakan metode purposive sampling dari 63 sampel kuesioner. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan PLS.2.0. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berpikir kedepan 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap motivasi intrinsik. Variabel motivasi 

intrinsik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap partisipasi anggaran. 

 

Kata Kunci: partisipasi anggaran,motivasi intrinsik,berpikir kedepan,kebijakan gaji dan 

promosi. 

 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze and examine the effect of going along to get ahead, pay and 

promotion policy ,and intrinsic motivation to budgetary participation. The study also used 

mediating variable of intrinsic motivation. The inconsistency circumstancsaes  from 

previously research relating the  influence of budget participation was motivation of this 

study.  This study took samples from staff employees of manufacture company 

CV.Bartec Utama Mandiri Semarang. Sample were collected using purposive  sampling 

method, from 63 questionnaire samples. Testing is done by using program of PLS 2.0. 

The result of research indicate that going along to get a head has negative and significant 

effect on intrinsic motivation.The mediating variable of intrinsic motivation has a 

positive and insignificant impact on budgetary participation. 

 

Keywords : budgetary participation,intrinsic motivation,going along to get ahead,pay 

promotion policy. 

 

 

1.        PENDAHULUAN  

 Pada era globalisasi sekarang mengakibatkan perkembangan ekonomi perusahaan yang semakin 

meningkat pesat, ditandai dengan berkembangnya unit usaha yang berada dalam jangkauannya. 

Semakin meningkatnya unit usaha dalam suatu perusahaan menuntut pemilik atau manajemen 

mampu untuk memilih dengan tepat karyawan yang mampu dan bersedia menjalankan tugas dan 

tanggungjawab dalam perusahaan. Salah satu fungsi manajemen perusahaan adalah menjamin 

pencapaian tujuan perusahaan, melalui suatu sistem yang dapat mengevaluasi kinerja karyawan 

pada berbagai tingkat pusat pertanggungjawaban yang lebih rendah. Dengan demikian sistem yang 

dimaksud adalah anggaran. Anggaran bisa dijadikan sebagai prioritas dalam memantau tujuan 
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perusahaan sebagai alat perencanaan dasar dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang 

dimiliki oleh perusahaan.  

Proses perencanaan anggaran melibatkan partisipasi dari manajer dan karyawan 

bawahannya. Dengan demikian partisipasi karyawan perusahaan dalam penyusunan anggaran 

merupakan aspek penting dalam penganggaran (Brownell:1986 ). Sehingga karyawan akan 

memiliki rasa tanggung jawab untuk berkontribusi dalam proses penyusunan anggaran perusahaan. 

Dengan adanya partisipasi karyawan dalam perusahaan akan memberikan manfaat untuk 

meningkatkan konsekuensi moral kesadaran karyawan terhadap tugas dan tanggung jawab yang 

dimilikinya. Penyusunan anggaran perusahaan dapat dilaksanakan dengan dua pendekatan, yaitu 

secata top down dan buttom up (Islahuzzaman: 2001 dalam Sarjana et.al 2012). Pendekatan buttom 

up dimaksudkan dengan pendekatan partisipatif, anggaran disusun dengan melibatkan semua pihak 

yaitu mulai manajer tingkat bawah dan menengah sampai top management yang secara langsung 

memberikan kontribusi pada penyusunan anggaran.  

Dengan adanya partisipasi karyawan dalam perusahaan akan memberikan manfaat untuk 

meningkatkan konsekuensi moral kesadaran karyawan terhadap tugas dan tanggung jawab yang 

dimilikinya. Sehingga karyawan akan bekerja keras dengan tugas masing-masing demi pencapaian 

tujuan perusahaan. Luthans (2002) menyatakan dalam suatu perusahaan yang memberikan 

tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan tugas mengakibatkan manajer dan bawahannya 

akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan sumber daya manusia, dengan 

demikian akan meningkatkan motivasi manajemen dalam kegiatannya yang pada akhirnya memiliki 

pengaruh positif terhadap peningkatan kinerjanya. 

Motivasi yang timbul pada karyawan perusahaan menimbulkan dorongan untuk 

berpartisipasi aktif didalam perencanaan penyusunan anggaran, pelaksana anggaran, dan pengambil 

keputusan terhadap anggaran yang telah disusun. Menurut Wing et.al (2010) secara umum motivasi 

intrinsik berbeda dengan motivasi ekstrinsik, dimana seseorang digambarkan secara intrinsik 

termotivasi apabila melakukan suatu kegiatan untuk kepentingan dirinya sendiri dan memperoleh 

kesenangan dan kepuasan dari berpartisipasi dalam aktivitas. Dalam hubungannya dengan motivasi 

intrinsik, individu yang memiliki peranan dalam peningkatan produktivitas, akan merasa puas 

apabila mereka berhasil dalam pencapaian target perusahaan. Dengan adanya motivasi  intrinsik 

yang dimiliki karyawan diharapkan memiliki rasa moral berpikir kedepan terhadap perusahaan.  

Dengan demikian keaktifan karyawan di perusahaan sangat penting diterapkan untuk 

menghindari banyaknya karyawan yang hanya mengikuti sistem perusahaan dan takut 

menyampaikan apabila adanya penyimpangan sistem anggaran perusahaan. Namun menjadi 

permasalahan adalah motivasi yang tinggi dari karyawan namun tidak didukung dengan partisipasi 

karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Jika hal ini ditemui, maka motivasi intrinsik 
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sebagai variabel mediasi dapat menurunkan sikap berpikir kedepan untuk berpartisipasi dalam 

penyusunan anggaran. Faktor lain yang mempengaruhi motivasi intrinsik terhadap partisipasi 

anggaran adalah kebijakan gaji dan promosi,dimana karyawan yang diberikan insentif atau promosi 

apabila menjalankan tugas dan wewenang yang dapat meningkatkan tujuan perusahaan.  

Penelitian mengenai partisipasi karyawan dalam penyusunan anggaran memiliki hasil yang 

bertentangan.  Menurut Argyris (1952) bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempunyai dampak 

positif dan kuat terhadap kinerja manajerial. Dengan demikian penelitian ini menjelaskan bahwa 

variable partisipasi karyawan memiliki hubungan yang positif (Brownell,1982). Sehingga 

partisipasi karyawan sangat mepengaruhi terhadap kinerja manajerial dalam penyusunan anggaran.  

Penelitian yang dijelaskan menurut Frucot dan Shearon (1991) adanya pengaruh budaya 

organisasi dalam penerapan partisipasi penyusunan anggaran khususnya dalam peningkatan kinerja 

manajerial. Sementara Chong M.Lauet.al (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa adanya 

pengaruh motivasi dalam penyusunan anggaran, dimana bisa secara langsung atau tidak langsung. 

Namun penelitian ini menjelaskan adanya efek politik organisasi yang dilakukan survei kuesioner 

pada perusahaan di Australia. Dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan Chong M.Lauet.al, 

peneliti ingin mereplikasi penelitian tersebut. Variabel yang digunakan penelitian sebelumnya 

adalah politik organisasi,berpikir kedepan,kebijakan gaji dan promosi, sedangkan dalam penelitian 

ini menghilangkan politik organisasi dan menambah variable motivasi intrinsik sebagai variabel 

mediasi terhadap berpikir kedepan dan kebijakan gaji dan promosi. Sedangkan objek penelitian 

yang digunakan dalam penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan manufatkur yang terdaftar 

di Kompass Australia, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur 

produksi alat kesehatan rumah sakit di CV.Bartec Utama Mandiri Semarang. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi Intrinsik Sebagai Variabel 

Mediasi  Terhadap Sikap Berpikir Kedepan Serta Kebijakan Gaji Promosi Pada Partisipasi 

Anggaran (Studi Pada Karyawan Perusahaan Manufaktur CV. Bartec Utama Mandiri Semarang)”. 

 

2.       METODE 

Penelitian ini didesain menggunakan penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan menambah variabel mediasi. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berpikir kedepan,kebijakan gaji dan promosi, variabel mediasi motivasi 

intrinsik, sedangkan variabel dependen adalah partisipasi anggaran.Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah karyawan staff perusahaan manufaktur di CV.Bartec Utama Mandiri Semarang 

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu penentuan sampel sesuai dengan beberapa kriteria dan dan pertimbangan 



4 
 

untuk mencapai tujuan penelitian. Metode ini dipilih berdasarkan karyawan level staff di 

perusahaan manufaktur CV Bartec Utama Mandiri Semarang. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer. Data primer yang bersumber langsung dari karyawan staff 

CV.Bartec Utama Mandiri Semarang. Metode pengambilan data adalah dengan menggunakan 

angket atau kuisioner yang berisi seperangkat pernyataan yang digunakan untuk mengukur tiap-tiap 

variabel yang akan diuji.Dalam penelitian ini mengunakan skala Likert. Pengumpulan data 

dilakukan sendiri oleh peneliti dengan dibantu oleh salah satu karyawan CV.Bartec Utama Mandiri 

melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Penyebaran kuesioner ini dibatasi 

waktu dari tanggal 20 Maret sampai dengan 22 Maret 2019. Data dalam penelitian ini, skala 

intrumen yang digunakan skala Likert dan akan diolah menggunakan software SmartPLS 2.0 

kemudian dianalisis menggunakan alat statistik.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

3.1.1 Deskripsi Sampel Penelitian 

a. Deskripsi Sample Penelitian  

Jumlah kuesioner yang disebar kepada karyawan CV.Bartec Utama Mandiri Semarang sebanyak 

100 kuesioner. Berikut data kuesioner yang disebar serta pengabilan kuesioner: 

Tabel 1. Penyebaran dan pengambilan 

Keterangan Jumlah Presentase (%) 

Kuesioner yang disebar 100 100 

Kuesioner  tidak 

lengkap/tidak sesuai 

2 2 

Kuesioner tidak kembali 35 35 

Sample Penelitian 63 63 

 Sumber:Hasil Penelitian,2019 

Dari table diatas, dapat diketahui bahwa kuesioner yang disebar sejumlah 100 kuesioner. Sebanyak 

2 kuesioner dinyatakan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan karakteristik pengambilan sample 

dan kuesioner tidak kembali sebanyak 35 kuesioner. Oleh karena itu, kuesioner yang dapat diolah 

lebih lanjut sebnayak 100 (63%) kuesioner. 

b. Deskripsi Responden  

Deskripsi responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin,tingkat 

usia,waktu bekerja,dan penghasilan perbulan.  

c.  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berikut ini karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin responden (karyawan) yang 

ditunjukan pada tabel:  
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Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah  Presentase(%) 

Laki-laki 38 58,5 

Perempuan 25 38,5 

Total 65 100 

  Sumber:Hasil Penelitian,2019 

Berdasarkan data diatas jumlah laki laki dari keseluruhan sampel adalah 38 orang atau 58,5% total 

keseluruhan sampel, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 25 orang atau 38,5% dari total 

keseluruhan sampel. 

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia 

Berikut ini karakteristik responden berdasarkan tingkat usia responden (karyawan) yang ditunjukan 

pada tabel : 

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia 

Usia 

(tahun) 
Jumlah Persentase (%) 

<20 0 0 

20 – 30 32 50,79 

31 – 40 19 30,16 

41 – 50 11 17,46 

>50 1 1,59 

Total 63 100 

           Sumber: Hasil penelitian, 2019 

       Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas usia responden (karyawan) yaitu antara 20 – 30 

tahun sebanyak 32 responden (50,79%). Kemudian yang berusia 31 - 40 tahun sebanyak 19 

responden (30,16%) , usia 41 – 50 tahun sebanyak 11 responden (17,46%), usia >50 tahun sebanyak 

1 responden (1,59%) dan tidak ada karyawan yang berumur kurang dari 20 tahun. Hal ini 

menunjukan bahwa karyawan perusahaan manufaktur CV.Bartec Utama Mandiri mayoritas berusia 

20 – 30 tahun. 

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Waktu Bekerja 

Berikut ini karakteristik responden berdasarkan pekerjaan responden yang ditunjukkan pada tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Waktu Bekerja 

Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

<1 tahun 5 7,94 

1-2 tahun 13 20,63 

>2 tahun 45 71,4 

Total 100 100 

           Sumber: Hasil penelitian, 2019 
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       Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas lama waktu bekerja responden (karyawan) 

yaitu lebih dari dua tahun sebanyak 45 responden (71,4%). Kemudian responden yang bekerja satu 

tahun sampai dua tahun sebanyak 13 responden (20,63%), dan responden yang bekerja kurang dari 

satu tahun sebanyak 5 responden (7,94%). Hal ini menunjukan bahwa responden (karyawan)  

perusahaan manufaktur CV.Bartec Utama Mandiri Semarang mayoritas bekerja lebih dari dua 

tahun.  

f. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengahasilan per Bulan 

Berikut ini karakteristik responden berdasarkan penghasilan per bulan responden yang ditunjukkan 

pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 5.Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan per Bulan 

Penghasilan (Rp) Jumlah Persentase (%) 

<3.000.000 15 23,81 

3.000.000 – 

5000.000 
39 61,90 

5.000.000 – 

10.000.000 
8 12,70 

>10.000.000 1 1,59 

Total 100 100 

      Sumber: Hasil penelitian, 2019 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas pengahasilan responden (karyawan ) yaitu 

pengahasilan antara 3.000.000 – 5.000.000 sebanyak 39 responden (61,90%). Kemudian responden 

yang berpenghasilan kurang dari 3.000.000 sebanyak 15 responden (23,81%), berpengahasilan 

antara 5.000.000 – 10.000.000 sebanyak 8 responden (12,7%) dan responden yang berpenghasilan 

lebih dari 10.000.000 sebanyak 1 responden (1,59%). Hal ni menunjukkan bahwa responden 

(karyawan)  perusahaan manufaktur CV.Bartec Utama Mandiri Semarang mayoritas berpenghasilan 

3.000.000 – 5.000.000 per bulan. 

3.1.2 Pengujian Model Pengukuran (Outer Model) 

Pengujian outer model dimaksudkan untuk meneliti hubungan antara indikator dan varibel latennya. 

Dikarenakan indikator-indikator dalam penelitian ini bersifat formatif dalam pembentukan variabel 

dependen dan independen sehinngga di asumsikan tidak adanya korelasi antar indikator. Uji yang di 

lakukan dalam outer model adalah untuk melihat tingkat validitas dan reliabilitas setiap indikator.  

Pada penelitian ini dilakukan penghilangan dua soal  pada variabel berpikir kedepan untuk 

memenuhi validitas dan reliabel data. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi 

lebih dari 0,7 konstruk yang diukur (Ghozali,2008). 

Pada gambar 1.dapat dilihat secara keseluruhan korelasi setiap variabel: 
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Gambar 1. Hasil Output 

Gambar 1 di atas memperlihatkan bahwa perlu dieliminasi, hal ini disebabkan karena terdapat 

korelasi konstruk yang kurang 0,7 (Ghozali,2008) artinya dimensi X1.1 dan X1.4 tidak signifikan.  

Berikut dilakukan eliminasi 1 terhadap hasil calculate by algoritm terhadap data yang dieliminasi 

X1.4, seperti gambar 2. dibawah ini: 

 

Gambar 2. Hasil Output 

Nilai yang paling kecil dari Result for Outer Loading adalah nilai yang pertama kali dieliminasi 

yaitu X1.4. Setelah dilakukan calculate masih terdapat nilai yang berada di bawah 0,7 yaitu X1.1, 

sehingga dilakukan eliminasi ke dua. Artinya dimensi X1.1 tersebut tidak signifikan. 

Berikut dilakukan eliminasi 2 terhadap hasil calculate by algoritm terhadap data yang 

dieliminasi X1.1, seperti gambar 3. dibawah ini adalah: 
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Gambar 3. Hasil Output 

Setelah dilakukan eliminasi data ke dua, maka semua nilai berada diatas 0,7, sehingga data ini 

akan digunakan oleh peneliti untuk diolah dan dijadikan data primer pada penelitian ini. Dengan 

demikian, penelitian ini dilakukan penghilangan dua soal  pada variabel berpikir kedepan untuk 

memenuhi validitas dan reliabel data.  

3.1.3 Convergent Validity  

Nilai convergent validity digunakan untuk mengukur apakah suatu instrument dapat dikatakan 

sebuah instrument yang valid atau tidak. dalam penelitian ini digunakan loading faktor lebih dari 

0.5, apabila lebih dari 0.5 maka instrument dapat dikatakan valid, namun apabila nilai loading factor 

kurang dari 0.5 maka akan dinyatakan gugur atau tidak valid. Nilai nilai hasil pengujian outer 

loading bagian convergent validity ditunjukan dengan tabel di bawah ini.    

Tabel 6. Partialeast Square 

Variabel Kode 
Outer 

Loading 
AVE 

Berpikir Kedepan X1.2 0,876 0,591 

 X1.3 0,645  

Kebijakan Gaji dan 

Promosi 

X2.1 0,826 0,806 

 X2.2 0,967  

 X2.3 0,894  

Motivasi Intrinsik X3.1 0,965 0,941 

 X3.2 0,974  

 X3.3 0,971  

Partisipasi Anggaran Y.1 0,787 0,642 

 Y.2 0,754  

 Y.3 0,816  

 Y.4 0,845  

        Sumber: Hasil penelitian, 2019 
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        Dapat dilihat dari data diatas bahwa secara keseluruhan nilai convergent validity kesemua 

indikator sudah lebih dari 0.5 dan nilai AVE secara keseluruhan. Nilai variabel laten lebih dari 0.5 

yang artinya validitas dari indikator-indikator yang ada telah terpenuhi.  Hasil diatas telah terpenuhi 

dengan menghilangkan satu soal yang terdapat pada variabel berpikir kedepan. 

3.1.4  Discriminant Validity  

Untuk melihat validitas dari konstruk, dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai AVE 

setiap konstruk dengan korelasi konstruk lainnya. Menurut oleh Ghozali (2014) model mempunyai 

discriminant validity yang baik jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi 

antara konstruk dan konstruk lainnya. Tabel di bawah ini akan menunjukkan hasil output korelasi 

antar konstruk.  

Tabel 7. Latent Variable Correlation 

 Berpikir 

Kedepan 

Kebijakan 

Gaji dan 

Promosi 

Motivasi 

Intrinsik 

Partisipasi 

Anggaran 

Berpikir Kedepan 1.00    

Kebijakan gaji 

dan promosi 

0,081 1.00   

Motivasi Intrinsik -0,336 0,123 1.00  

Partisipasi 

Anggaran 

0,077 0,333 0,206 1.00 

          Sumber: Hasil penelitian, 2019 

Tabel 8.Average Variance Extracted (AVE) 

 Average Variance Extracted (AVE) AKAR (AVE) 

Berpikir Kedepan 0,591 0,769 

Kebijakan Gaji dan 

Promosi 

0,806 0,898 

Motivasi Intrinsik 0,941 0,970 

Partisipasi Anggaran 0,642 0,801 

Sumber: Hasil penelitian, 2019 

 

      Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa akar AVE pada seluruh konstruk lebih tinggi 

daripada korelasi antar variabel seperti pada tabel C.6. Sebagai contoh pada variabel inovasi 

motivasi intrinsic memiliki koefisien AVE sebesar 0.941 dan akar AVE sebesar 0,970. Dengan 

demikian konstruk motivasi intrinsik dapat dinyatakan valid karena akar AVE lebih besar dari 

koefisien korelasinya. Demikian juga untuk variabel yang lain dapat dilihat dengan cara yang sama, 

sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel ini telah memiliki discriminant validity yang 

tinggi.  
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3.2 Pembahasan  

3.2.1 Pengaruh Berpikir Kedepan Terhadap Motivasi Intrinsik 

Hasil penelitian diatas menunjukkan nilai negatif  0,349 yang artinya berpikir kedepan berpengaruh 

negatif terhadap motivasi intrinsik. Namun, untuk di katakan ada hubungan tersebut signifikan, nilai 

T statistics yang ada harus lebih besar  dari 2,001 (two-tiled), dilihat dari hasil di atas, nilai 

T statistics untuk hipotesis pertama adalah sebesar 2,236 sehingga berpikir kedepan benar 

berpengaruh negatif, namun  hubungan tersebut signifikan. Hal ini mengakibatkan berpikir kedepan 

menurunkan motivasi intrinsik, mungkin bisa dijelaskan oleh variabel lain yaitu motivasi ekstrinsik.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deci dan Ryan (1985) dalam Chong 

M.et.Lau 2018 mengatakan bahwa adanya motivasi intrinsik terhadap partisipasi anggaran 

karyawan bawah yang memiliki pandangan jujur tidak disukai dan tidak dianjurkan. Sehingga 

motivasi intrinsik terhadap berpikir kedepan terhadap partisipasi anggaran akan menjadi hal yang 

semu. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama penelitian ini Didukung 

3.2.2  Pengaruh Berpikir Kedepan Terhadap Partisipasi Anggaran 

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan nilai original sample atau hubungan antara kedua 

variabel ini adalah poitif 0.124 dan dengan tingkat signifikansi atau T statistics sebesar 0,787  yang 

artinya lebih kecil dari 2,001 (two-tiled). Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa berpikir 

kedepan berhubungan positif dan tidak signifikan terhadap partisipasi anggaran. Apabila karyawan 

bawah mengetahui bahwa penyusunan anggaran telah dibuat oleh atasan perusahaan dan persepsi 

untuk berpikir kedepan sulit untuk dilakukan dalam perusahaan yang memiliki sistem sangat 

terkontrol oleh atasan. Dengan demikian karyawan memilih untuk tidak berpartisipasi aktif dalam 

penyusunan anggaran.  

   Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kacmar dan Carlson (1997) bahwa 

karyawan dalam perusahaan lebih baik untuk bersifat diam dalam partisipasi anggaran  dan 

menghindari adanya konflik perusahaan dan menghindari hukuman dari atasan manajer. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa memang benar variabel berpikir kedepan berhubungan positif, 

namun tidak signifikan terhadap variabel partisipasi anggaran. Hal ini dapat diperkirakan karena 

penyusunan anggaran pada CV.Bartec Utama Mandiri Semanrang ditentukan oleh pemilik 

peusahaan dan divisi bagian keuangan yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan karyawan 

bisa lebih teredukasi terhadap partisipasi aktif dalam penyusunan anggaran Sehingga dapat 

disimpulkan hipotesis pertama penelitian ini Tidak Didukung 

3.2.3 Pengaruh Kebijakan Gaji dan Promosi Terhadap Motivasi Intrinsik 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hubungan antara kedua variabel ini adalah 0,151 yang 

artinya bahwa memang benar bila variabel kebijakan gaji dan promosi  berhubungan positif 
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terhadap motivasi intrinsik, namun nilai T statistics atau tingkat signifikansi dari variabel ini adalah 

sebesar 0,789  yang mana lebih kecil dari T tabel 2,001 sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang benar variabel kebijakan gaji dan promosi 

berhubungan positif namun tidak signifikan terhadap variabel motivasi intrinsik.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Beugre dan Liverpool (2006) bahwa kebijakan gaji dan 

promosi yang diberikan perusahaan secara tidak konsisten oleh perusahaan dan adanya sanksi 

terhadap kejujuran karyawan bawah. Hal ini dapat diperkirakan karena motivasi intrinsik terhadap 

karyawan CV.Bartec Utama Mandiri kurang menyemangati karyawan untuk aktif terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran.Hipotesis ketiga Tidak Didukung 

3.2.4 Pengaruh Kebijakan Gaji dan Promosi Terhadap Partisipasi Anggaran 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hubungan antara kedua variabel ini adalah +0.297 yang 

artinya bahwa memang benar bila variabel kebijakan gaji dan promosi berhubungan positif, namun 

nilai t statistics atau tingkat signifikansi dari variabel ini adalah sebesar 1,722  yang mana lebih 

kecil dari t tabel 2,001 sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh kebijakan gaji dan promosi tidak 

signifikan terhadap partisipasi anggaran. Kesimpulan yang dapat diambil sesuai dengan hasil 

penelitian yaitu benar adanya variabel  kebijakan gaji dan promosi berhubungan positif dan tidak 

signifikan terhadap partisipasi anggaran. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Chong.M.Lau et,al (2018) yang mengemukakan kebijakan gaji dan promosi tidak berpengaruh dan 

tidak signifikan terhadap partisipasi anggaran. Sehingga hipotesis keempat penelitian ini Tidak 

Didukung. 

3.2.5 Pengaruh Motivasi Intrinsik Terhadap Partisipasi Anggaran 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hubungan antara kedua variabel ini adalah sebesar 0.211 

dengan nilai T statistics 1,506 . Dengan nilai T statistics di bawah t tabel maka dapat disimpulkan 

bahwa motivasi intrinsik berhubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap partisipasi anggaran. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukardi (2004) yang mengemukakan 

motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi anggaran. Namun hal ini tidak sejalan 

dengan penelitian Chong.M.Lau et al (2018)  mengemukakan motivasi intrinsik memiliki pengaruh 

terhadap partisipasi anggaran.Sehingga hipotesis kelima Tidak Didukung 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan data dan analisis yang dilakukan, dapat di simpulkan bahwa: 

Penelitian ini membuktikan bahwa sikap berpikir kedepan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap motivasi   intrinsik. Penelitian ini membuktikan bahwa sikap berpikir kedepan tidak 

berpengaruh signifikan   positif   terhadap  partisipasi  anggaran. Penelitian ini membuktikan bahwa 



12 
 

kebijakan gaji dan promosi tidak berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  motivasi  intrinsik 

Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan gaji dan promosi tidak berpengaruh  signifikan  positif   

terhadap partisipasi anggaran. Penelitian ini membuktikan bahwa motivasi intrinsik tidak 

berpengaruh  signifikan  positif   terhadap partisipasi anggaran. Motivasi intrinsik tidak sebagai 

variabel mediasi pada variabel sikap berpikir kedepan dan kebijakan gaji dan promosi terhadap 

partisipasi anggaran.  

4.2  Saran  

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan, diharapkan penelitian 

selanjutnya untuk lebih luas dalam mengembangkan hasil penelitian ini dengan beberapa 

pertimbangan yang perlu diperhatikan. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, 

yaitu: Sebaiknya pihak manajerial CV.Bartec Utama Mandiri Semarang melibatkan para karyawan 

dalam melakukan penyusunan anggaran sehingga perusahaan mengetahui kebutuhan yang 

dibutuhkan para karyawannya sebagai upaya untuk meningkatkan efisien dan efektifitas 

perusahaan. Memperluas ruang lingkup penelitian, baik perusahaan swasta maupun publik. 

Menambah objek yang lebih variative untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian. Karena setiap 

organisasi atau perusahaan memiliki karakteristik tersendiri dalam penerapan sistem penganggaran. 
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