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ABSTRAK 
 
 

 Hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial sudah lama 
menjadi perhatian yang menarik untuk diteliti. Penelitian tentang pengaruh 
partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial selama ini menghasilkan 
kesimpulan yang tidak konklusif, bahkan bertolak belakang. Sesuai Govindarajan 
(1986), salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah dengan pendekatan 
kontijensi. 
 Penelitian ini melaporkan hasil penelitian empiris yang didesain untuk 
mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, locus of control, dan budaya 
paternalistik terhadap kinerja manajer tingkat menengah kebawah dari 14 hotel 
berbintang di Surakarta. Kuesioner didistribusikan kepada 60 manajer tingkat 
menengah ke bawah dari 14 hotel berbintang di Surakarta. Respon dari 33 
manajer (55 %) dianalisis dengan metode regresi berganda. 
 Penelitian ini menduga locus of control dan budaya paternalistik 
memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Penelitian 
ini menemukan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial. Interaksi antara locus of control dan partisipasi anggaran terbukti 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial, begitupula interaksi 
antara partisipasi anggaran dan budaya paternalistik.  
 
Kata kunci : Partisipasi anggaran, kinerja manajerial, teori kontijensi, locus 

of control, dan budaya paternalistik. 

 
BAB I 

 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 
 

 Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan organisasi untuk 

mempunyai daya saing dalam usahanya meningkatkan nilai perusahan, maka 
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anggaran merupakan bagian dari sebuah sistem pengendalian manajemen yang 

tersedia sebagai alat untuk koordinasi, komunikasi, memonitor aktivitas, 

evaluasi kinerja dan motivasi (Riyanto, 2001).  

 Anggaran berguna untuk memotivasi kinerja subordinate dari 

organisasi dan fasilitas perencanaan (Chow, Jean dan Waller, 1988). Untuk 

mencegah dampak disfungsional anggaran, Argyris dalam Kenis (1979) 

menyarankan perlunya melibatkan manajemen pada level yang lebih rendah 

dalam proses penyusunannya. Para bawahan yang merasa aspirasinya dihargai 

dan mempunyai pengaruh pada anggaran yang disusun akan lebih mempunyai 

tanggung jawab dan konsekuensi moral untuk meningkatkan kinerja sesuai 

yang ditargetkan dalam anggaran. Anggaran normal dengan tingkat kesulitan 

yang masih memungkinkan pencapaiannya dan memberi motivasi para 

pelaksana dapat dicapai dengan partisipasi pelaksananya. 

 Beberapa penelitian mengenai hubungan anggaran dengan kinerja 

manajerial menunjukkan hasil yang tidak dapat disimpulkan secara konklusif.  

Misalnya penelitian di luar negeri yang dihasilkan Brownell (1981), Brownell 

dan Mc Innes (1986), Frucot dan Shearon (1991), menunjukkan bahwa 

partisipasi dalam penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja. Sementara hasil penelitian Kenis (1979), Brownell 

dan Hirst (1986) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan 

antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial.  Beberapa penelitian 

lain melaporkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut bertolak belakang 

atau negatif (Sterdy, Bryan dan Locke dalam Indriantoro, 2000). 
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 Penelitian tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial di Indonesia juga menghasilkan kesimpulan yang tidak konsisten. 

Indriantoro dan Supomo (1998), Mustikawati (1999), Sayekti, dkk.(2000), 

Rosidi (2000) , Indriantoro (2000), Riyadi (2000), dan Hariyanti dan Nasir 

(2002) menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja manajerial. Sementara hasil penelitian Supomo dan 

Indriantoro (1993), Poerwanti (2002) menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang tidak signifikan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial 

 Ketidakkonsistenan hasil penelitian itu disinyalir karena tidak ada 

hubungan langsung yang sederhana antara partisipasi anggaran dengan kinerja 

manajerial. Govindarajan (1986) mengemukakan untuk menyelesaikan 

perbedaan dari hasil penelitian tersebut, dapat dilakukan dengan pendekatan 

kontijensi (contingency approach). Pendekatan ini memberikan gagasan 

bahwa sifat hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan 

kinerja manajerial mungkin berbeda antara satu  situasi dengan situasi lainnya. 

Pendekatan ini secara sistematis mengevaluasi berbagai kondisi atau variabel 

yang dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja manajerial (Riyadi, 1998). Brownell (1982) mengelompokkan 

berbagai kondisi atau variabel tersebut ke dalam empat kelompok variabel, 

yaitu: kultural, organisasional, interpersonal dan individual.  

 Indriantoro (2000) mencoba menggunakan locus of control dan tiga 

dimensi budaya Hofstede untuk memoderasi hubungan partisipasi dan kinerja 

manajerial di Indonesia. Penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa locus 

of control  merupakan variabel moderating yang mempengaruhi hubungan 
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antara partisipasi dengan kepuasan kerja dan kinerja manajerial. Demikian 

pula hubungan tiga dimensi budaya yaitu: power distance, 

individualism/collectivism dan uncertainty avoidance  tidak terbukti 

berpengaruh pada hubungan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja 

manajerial. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan kultur budaya antara 

Indonesia dengan Amerika Serikat, maupun negara barat yang lain, yang dapat 

memberikan kontribusi terhadap hasil yang tidak signifikan. 

 Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, misalnya oleh 

Frucot dan Shearon (1991), menunjukkan bahwa perilaku dan budaya manajer 

berpengaruh terhadap kinerja. Jika budaya suatu negara akan mempengaruhi 

keefektifan penganggaran, maka budaya paternalistik di Indonesia yang masih 

sangat kuat dapat pula mempengaruhi secara signifikan terhadap proses 

penganggaran. Penelitian oleh Frucot dan Shearon (1991) terhadap kinerja 

manajer di Meksiko menunjukkan bahwa dengan latar belakang budaya 

Meksiko yang berbeda dengan budaya manajer di Amerika, akan mempunyai 

pengaruh yang berbeda pula dalam proses penganggaran partisipatif. 

 Penelitian ini bermaksud memberikan konfirmasi atas penelitian 

sebelumnya. Mustikawati (1999) mengadakan penelitian pengaruh locus of 

control dan budaya paternalistik terhadap hubungan penganggaran partisipatif 

dalam peningkatan kinerja manajer dengan domain penelitian industri 

manufaktur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial. 

Locus of control tidak terbukti menjadi variabel moderating,  sedangkan 
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budaya paternalistik terbukti memoderasi pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial.  

 Pancawati (2003), meneliti pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

kinerja manajerial pada manajer tingkat menengah hotel berbintang di 

Surakarta. Penelitian Pancawati menunjukkan partisipasi anggaran 

berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. 

 Mia (2001), dalam artikelnya menyatakan bahwa industri perhotelan 

adalah industri yang berorientasi pada manusia (personalized service), 

karakteristik bisnisnya adalah pelayanan pribadi dan kontak langsung antara 

manajer hotel dan karyawan lainnya dengan pelanggan. Berdasarkan 

karakteristik industri perhotelan tersebut, peneliti akan mengadakan penelitian 

dengan domain industri perhotelan. Industri perhotelan menunjukkan 

kompetisi yang tinggi dan kompetisi tersebut meningkat semakin sengit 

dewasa ini. Kepuasan konsumen menjadi kunci sukses dalam kompetisi 

tersebut. Salah satu faktor pendukung tercapainya kepuasan konsumen adalah 

partisipasi aktif manajer dalam proses penyusunan anggaran. 

 Selama ini, penelitian tentang partisipasi anggaran selalu dilakukan 

dengan domain industri manufaktur, sementara industri perhotelan cenderung 

diabaikan. Hasil yang diperoleh dari penelitian pada industri manufaktur 

kemungkinan hasilnya bisa berbeda apabila diterapkan di industri perhotelan . 

Perbedaan hasil penelitian dapat disebabkan karena beberapa alasan. 

1. Permintaan atas produk dan pelayanan hotel sulit untuk diprediksi. Tingkat 

sentuhan pribadi atas produk dan pelayanan hotel lebih tinggi dalam 
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industri perhotelan dibanding industri manufaktur yang produknya 

distandardisasi.  

2. Produk dan jasa hotel adalah sesuatu yang tidak tahan lama. Jika kamar 

tidak disewa pengunjung pada malam tertentu atau kursi restoran tidak 

terisi pada waktunya makan, maka penjualan saat itu sudah hilang. Dilain 

pihak, sisa produk industri manufaktur dapat disimpan untuk dijual 

kembali dalam kesempatan yang lain. 

3. Produksi, penyajian, dan konsumsi dalam siklus produksi dan pelayanan 

industri perhotelan lebih pendek sementara ketergantungan antar 

departemen cukup tinggi. Pada industri manufaktur, walaupun ada 

ketergantungan antar departemen namun periode antara produksi, 

penyajian dan konsumsi oleh konsumen lebih lama (Mia, 2001). 

 Peneliti menggunakan data yang dikumpulkan dari para manajer 

tingkat menengah pada hotel-hotel berbintang di Surakarta. Manajer tingkat 

menengah disini adalah manajer yang memiliki atasan sekaligus bawahan 

yang dapat membantunya menjalankan tugas. Peneliti memilih manajer 

tingkat menengah karena manajer tingkat menengah memiliki peran yang 

penting dalam pengambilan keputusan. Peranan manajer tingkat menengah 

menjadi penting karena mereka berhubungan dengan atasan dan bawahan. 

Penelitian ini diharapkan menjadi alat konfirmasi penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

 

B. Perumusan Masalah 
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 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada pengaruh anggaran partisipatif 

terhadap kinerja manajerial, dengan menggunakan variabel moderating locus 

of control dan budaya paternalistik. Permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah partisipasi anggaran mempengaruhi  kinerja manajerial  ? 

2. Apakah locus of control menjadi variabel moderating dalam pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial? 

3. Apakah budaya paternalistik menjadi variabel moderating dalam pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial? 

 

C. Tujuan Penelitian  
 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah. 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

kinerja manajerial. 

2. Untuk mengetahui apakah locus of control dapat menjadi variabel 

moderating dalam pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial.  

3. Untuk mengetahui apakah budaya paternalistik dapat menjadi variabel 

moderating dalam pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial.  

 

D. Manfaat Penelitian 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

8 

a. Bagi pihak manajemen perhotelan, penelitian ini diharapkan memberikan 

gambaran yang jelas tentang pengaruh locus of control dan budaya 

paternalistik dalam pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajer 

tingkat menengah. Pengaruh locus of control dan budaya paternalistik di 

perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penyusunan anggaran perusahaan sehingga diharapkan kinerja manajer 

akan meningkat. 

b. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh partisipasi manajer dalam 

penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan locus of control 

dan budaya paternalistik sebagai variabel moderating. 

 

E. Sistematika Pembahasan 
 
 

Bab II  Tinjauan Pustaka : berisi pembahasan definisi variabel – variabel 

yang digunakan serta landasan teori mengenai hubungan antar 

variabel dan hipotesis.  

Bab III Metode Penelitian : membahas tentang ruang lingkup penelitian, 

populasi dan kriteria responden, prosedur pengumpulan data, 

pengukuran variabel penelitian, dan teknik pengolahan data.  

Bab IV Analisis Data : berisi pembahasan pokok berupa analisis yang 

relevan atas instrumen penelitian serta data yang didapat. 

Instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji asumsi 

klasik dilakukan atas data dan akhirnya hipotesis diuji dengan 

analisis regresi berganda. 
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Bab V Penutup :  berisi simpulan, keterbatasan dan saran dari seluruh 

pembahasan penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

F. TINJAUAN TENTANG ANGGARAN 
 
 

1. Pengertian Anggaran  
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Mulyadi (1997) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana kerja 

yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter 

standar dan satuan ukuran lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.  

 

2. Tujuan Anggaran 
 
 

Menurut Hilton (1997) anggaran mempunyai lima tujuan utama 

yaitu untuk perencanaan, fasilitas komunikasi dan koordinasi, alokasi 

sumber daya, pengendalian laba dan operasi perusahaan, dan evaluasi 

kinerja dan penyediaan insentif. 

  

3. Karakteristik Anggaran 
 
 

Dalam beberapa segi, anggaran dibedakan dengan ramalan 

(forecast). Menurut Anthony, et.al (1992:489), anggaran adalah rencana 

manajemen, dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan 

mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang 

telah disusun. Ramalan hanya semata-mata usaha untuk memperkirakan 

apa yang akan terjadi tanpa mengikat orang yang meramalkan bahwa 

perkiraannya akan terjadi. Berikut ini merupakan karakteristik yang 

membedakan antara anggaran dengan ramalan. 

Suatu anggaran mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. 
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a. Dinyatakan dalam satuan keuangan (moneter), meskipun angkanya 

berasal dari angka yang bukan satuan keuangan (contoh : unit produk 

yang dijual atau diproduksi), 

b. Mencakup kurun waktu satu tahun , 

c. Isinya menyangkut komitmen manajemen, yaitu manajer setuju untuk 

menerima tanggung jawab pencapaian tujuan anggaran, 

d. Usulan anggaran dinilai dan disetujui oleh pihak yang kedudukannya 

lebih tinggi daripada penyusunnya, 

e. Jika anggaran sudah disahkan, maka anggaran tidak dapat diubah, 

kecuali dalam hal khusus,dan 

f. Hasil aktual akan dibandingkan dengan anggaran secara periodik, dan 

varians yang terjadi dianalisis dan dijelaskan. 

Suatu ramalan mempunyai karakteristik sebagai berikut ini. 

a. Boleh dinyatakan dalam satuan keuangan, boleh juga tidak, 

b. Kurun waktunya tidak tetap, 

c. Orang yang membuat ramalan tidak mempunyai tanggung jawab untuk 

mencapai hasil yang diramalkan, 

d. Ramalan akan segera diperbaiki jika muncul informasi baru mengenai 

perubahan situasi dan kondisi, 

e. Ramalan biasanya tidak disahkan oleh tingkat manajemen yang lebih 

tinggi, dan 

f. Penyimpangan atas situasi ramalan tidak dianalisis secara formal 

maupun periodik. 
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Mulyadi (1997:511) menyatakan bahwa anggaran yang baik 

memiliki karakteristik sebagai berikut ini. 

1. Anggaran disusun berdasarkan program. 

Proses manajemen perusahaan dimulai dengan perencanaan 

strategi yang didalamnya terjadi proses penetapan tujuan perusahaan 

dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. 

Setelah tujuan perusahaan ditetapkan dan strategi dipilih, proses 

manajemen perusahaan kemudian diikuti dengan penyusunan program-

program untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam 

perencanaan strategi. Anggaran merinci pelaksanaan program, 

sehingga anggaran yang disusun setiap tahun mempunyai arah yang 

jelas. 

2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat-pusat 

pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan. 

Pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan dibagi menjadi 

empat golongan, yaitu pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan 

pusat investasi. Tiap-tiap pusat pertanggungjawaban yang dibentuk 

dalam organisasi memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, 

jika penyusunan anggaran tidak didasarkan pada karakteristik 

pengendalian masing-masing tipe pusat pertanggungjawaban akan 

menghasilkan tolak ukur kinerja yang tidak sesuai dengan karakteristik 

pusat pertanggungjawaban tersebut. Hal ini akan mengakibatkan 

perilaku yang tidak semestinya pada manajer pusat 

pertanggungjawaban dalam melaksanakan anggaran. 
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3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. 

Agar penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang 

berfungsi sebagai alat pengendalian, harus ditanamkan sense of 

commitment dalam diri penyusunnya. Proses penyusunan anggaran 

yang tidak berhasil menanamkan  sense of commitment dalam diri 

penyusunnya, maka anggaran tersebut tidak lebih sebagai alat 

perencanaan belaka. Jika terjadi penyimpangan antara realisasi dengan 

anggaran tidak ada satupun manajer yang merasa bertanggungjawab. 

 

G. PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA 

MANAJERIAL 

 
Sistem penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan menggunakan 

beberapa pendekatan yaitu pendekatan dari atas (top down approach), 

pendekatan dari bawah (botom up approach) dan pendekatan partisipatif 

(participation approach). Penyusunan anggaran dengan pendekatan dari atas, 

anggaran disusun oleh manajer tingkat atas dan kemudian manajer pelaksana 

(tingkat menengah) melaksanakan anggaran yang telah disusun tersebut. Pada 

pendekatan ini manajer pelaksana  hanya tinggal melaksanakan anggaran yang 

telah disusun dan disahkan tersebut. Sistem anggaran top down ini kurang 

efektif dalam memotivasi pusat-pusat pertanggungjawaban karena standar 

yang dibuat oleh manajer puncak sulit dimengerti sehingga tidak memacu 

manajer pelaksana untuk mencapainya. 

Penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan dari bawah, 

dimulai oleh manajer pelaksana dengan menyusun usulan anggaran. Dalam 
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menyusun anggaran tersebut manajer pelaksana memperoleh informasi dari 

staf manajemen mengenai keadaan perusahaan secara keseluruhan. Usulan 

anggaran tersebut diajukan kepada manajer tingkat atas untuk dinilai sekaligus 

disahkan menjadi anggaran. Proses penganggaran pendekatan  bottom up  

lebih cocok pada organisasi yang lingkungannya tidak menentu dan beroperasi 

dengan teknologi non rutin (Anthony, et.al, 1992:502). 

Berbeda dengan kedua pendekatan diatas, dalam pendekatan 

partisipasi manajer puncak memberikan kesempatan bagi para manajer 

pelaksana untuk ikut terlibat dalam menyusun anggaran. Penganggaran 

partisipatif memberikan rasa tanggungjawab kepada manajer pelaksana dan 

mendorong timbulnya kreatifitas.  

 Siegel dan Marconi (1989:126-128) menunjukkan tiga tahap utama 

dalam proses penyusunan anggaran. 

1. Goal Setting  

 Tahap goal setting adalah tahap penentuan tujuan atau sasaran 

perusahaan secara menyeluruh. Tujuan atau sasaran tersebut harus 

ditetapkan secara spesifik dan jelas agar dapat dimengerti oleh orang 

yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. Dalam tahap  ini 

ditentukan juga strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

 

 

2. Implementation 
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Pada tahap ini, tujuan yang sudah ditetapkan tersebut digolong-

golongkan kedalam pusat-pusat pertanggungjawaban dan juga 

mengalokasikan sumber-sumber daya perusahaan. 

3. Control and Performance Evaluation 

Pada tahap ini anggaran disiapkan untuk mendapatkan 

persetujuan dari manajer puncak. Setelah mendapat persetujuan, 

anggaran akan disebarkan kembali ke pusat pertanggungjawaban 

sebagai alat pengendalian dalam kegiatan operasional perusahaan. 

Pada akhirnya anggaran tersebut akan diajukan sebagai dasar dalam 

mengevaluasi prestasi para pelaksananya. 

Anggaran bisa berkisar dari sangat ringan dan mudah dicapai sampai 

sangat ketat dan mustahil tercapai. Anggaran yang mudah dicapai tidak 

menantang pelaksananya, sehingga motivasinyapun rendah. Di sisi lain, 

anggaran yang terlalu ketat cenderung akan menimbulkan perasaan gagal, 

frustasi, tingkat aspirasi yang rendah, dan penolakan tujuan dari pelaksananya 

(Becker dan Green, Dunbar, dalam Kenis, 1979). Dampak negatif lainnya 

adalah konflik dan ketidakpercayaan diantara anggota organisasi. Bawahan 

perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Tujuan yang diinginkan 

perusahaan lebih dapat diterima jika anggota organisasi dapat bersma-sama 

mendiskusikan pendapat mereka mengenai tujuan perusahaan dan terlibat 

dalam langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut (Supomo dan 

Indriantoro, 1998) 

Partisipasi penyusunan anggaran sama artinya dengan pengaruh dan 

persetujuan dari individu yang bekerja yang ikut serta dalam proses 
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penyusunan anggaran (Milani dalam Mia, 1989). Kenis (1979) menyatakan 

bahwa partisipasi anggaran adalah pengembangan dimana manajer 

berpartisipasi dalam penyiapan anggaran dan mempengaruhi tujuan anggaran 

pada pusat pertanggungjawaban. Diharapkan dengan partisipasi penyusunan 

anggaran akan mempengaruhi prestasi kerja dan mendorong tingginya moral 

kerja serta inisiatif manajer untuk mencapai tujuan organisasi (Wijoto, 2001). 

Partisipasi penyusunan anggaran diperkirakan dapat menghilangkan 

efek-efek psikologis terhadap kepuasan kerja, motivasi dan kinerja anggota 

manajemen yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Semakin tinggi tingkat 

partisipasi dalam penyusunan anggaran akan semakin meningkat pula tingkat 

kepuasan kerja dan kinerjanya. Hal ini bisa terjadi karena target anggaran 

merupakan hasil konsensus antara para manajer dan para karyawan (bawahan) 

sehingga akan memotivasi mereka untuk mencapainya. Manajemen yang 

lebih tinggi dapat mempelajari dukungan-dukungan, dan persoalan-persoalan 

dari manajemen dibawahnya, melalui laporan-laporan dari bawah yang 

membandingkan tujuan dengan realisasi. Artinya, tujuan anggaran yang jelas 

akan mengarahkan para pelaksana anggaran untuk merealisasikan tujuan yang 

telah ditetapkan, sehingga para pelaksana anggaran dapat bekerja lebih efisien 

dan termotivasi untuk berprestasi. 

Kinerja menurut Kenis (1979) terdiri dari beberapa dimensi yaitu 

kinerja anggaran, efisiensi biaya, dan kinerja dalam bekerja. Ini berarti bahwa 

kinerja manajer termasuk dalam kinerja dalam melakukan pekerjaan. Kinerja 

manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan keefektifan 

organisasional (Supomo dan Indriantoro, 1998). Kinerja manajerial adalah 
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kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial antara lain 

perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi, dan 

representasi (Mahoney dalam Supomo dan Indriantoro, 1998) 

 Beberapa penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

kinerja manajerial menunjukkan hasil yang tidak dapat disimpulkan secara 

konklusif.  Misalnya penelitian di luar negeri yang dihasilkan Brownell 

(1981), Brownell dan Mc Innes (1986), Frucot dan Shearon (1991), 

menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Sementara hasil penelitian 

Kenis (1979), Brownell dan Hirst (1986) menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang tidak signifikan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran 

terhadap kinerja manajerial.  Beberapa penelitian lain melaporkan bahwa 

hubungan kedua variabel tersebut bertolak belakang atau negatif (Sterdy, 

Bryan dan Locke dalam Indriantoro, 2000). 

 Penelitian tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial di Indonesia juga menghasilkan kesimpulan yang tidak konsisten. 

Supomo dan Indriantoro (1998), Mustikawati (1999), Sayekti, dkk.(2000), 

Rosidi (2000) , Indriantoro (2000), Riyadi (2000), dan Hariyanti dan Nasir 

(2002) menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja. Sementara hasil penelitian Supomo dan Indriantoro (1993), 

Poerwanti (2002) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak 

signifikan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial  
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Penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial di Indonesia umumnya memilih domain penelitian pada industri 

manufaktur (Tabel II.1).  

Tabel II.1 
Daftar Domain Penelitian Tentang Pengaruh Partisipasi Anggaran 

Terhadap Kinerja Manajerial 

 
No Peneliti Domain Penelitian Jurnal 
 1. Supomo dan 

Indriantoro 
Perusahaan manufaktur 
di Indonesia 

Kelola No. 18/VII/1998 

2. Kamal dan Na’im Perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEJ 
 

Simposium Nasional 
Akuntansi II IAI, 
September 1999 

3. Riyanto, LS Perusahaan yang dipilih 
acak dari America’s 
Corporate Families 

JRAI, Vol. 2, No. 2, Juli 
1999 

4. Indriantoro Perusahaan yang 
menawarkan sahamnya 
di BEJ 

Jurnal Ekonomi dan 
Bisnis Indonesia, Vol. 
15, Januari 2000 

5. Faturrakhman, 
Sunarmo, Pinasti 

Perbankan di Kabupaten 
Dati II Banyumas 

JEBA, Vol. 2 No. 1, 
Maret 2000 

6. Rosidi Perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEJ dan 
BES  

Jurnal Ekonomi dan 
Manajemen 1 (1), Juni 
2000 

7. Riyadi Perusahaan manufaktur 
di Jawa Timur 

JRAI, Vol 3, No. 2, Juli 
2000 

8. Marsudi dan 
Ghozali 

Perusahaan manufaktur 
di Indonesia 

JAAI Volume 5 No. 2, 
Desember 2001 

9. Sayekti, Wijayanti, 
dan Iriana 

Perusahaan jasa di DIY 
dan Jawa Tengah 

Kompak, nomor 4, 
Januari 2002 

10. Poerwanti Perusahaan manufaktur Simposium Nasional 
Akuntansi 5, September 
2002 

11. Hariyanti dan Nasir Perusahaan Manufaktur Simposium Nasional 
Akuntansi 5, September 
2002 

 
Walaupun industri perhotelan mempunyai ciri khas serta 

karakteristik yang membedakannya dengan industri lain, bidang ini kurang 

mendapat perhatian dari para peneliti. Penelitian terhadap pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dalam industri perhotelan 
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pernah dilakukan oleh Pancawati (2003). Pancawati meneliti pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan menggunakan 

variabel intervening motivasi. Penelitian dilakukan atas manajer tingkat 

menengah pada 14 hotel berbintang di Surakarta dan menghasilkan 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan diantaranya.   

Dari tinjauan pustaka mengenai pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial, peneliti menarik hipotesis dengan model 

seperti pada gambar II.1 

H1 : Partisipasi dalam penyusunan anggaran perusahaan perhotelan            
di Surakarta mempunyai pengaruh terhadap kinerja            
manajerial 

 
Gambar II.1 

Model Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial 

 

H. LOCUS OF  CONTROL SEBAGAI VARIABEL MODERATING 

DALAM  PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP 

KINERJA MANAJERIAL 

 
Ketidakkonsistenan hasil penelitian pengaruh partisipasi dalam 

penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial disinyalir karena tidak 

ada hubungan langsung yang sederhana. Govindarajan (1986) 

mengemukakan untuk menyelesaikan perbedaan dari hasil penelitian 

tersebut, dapat dilakukan dengan pendekatan kontijensi (contingency 

Partisipasi 
Anggaran 

Kinerja  
Manajerial 

Variabel Independen Variabel Dependen 
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approach). Pendekatan ini memberikan gagasan bahwa sifat pengaruh 

partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial 

mungkin berbeda antara satu  situasi dengan situasi lainnya. Pendekatan 

ini secara sistematis mengevaluasi berbagai kondisi atau variabel yang 

dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja manajerial (Riyadi, 1998).  

Brownell (1981), menggunakan locus of control dalam pendekatan 

kontijensi. Locus of control  kemudian digunakan juga oleh peneliti-

peneliti berikutnya seperti Brownell dan Mc Inness (1986), Frucot dan 

Shearon (1991), Mustikawati (1999), dan Indriantoro (2000). 

 Menurut Rotter  seperti yang ditulis oleh Brownell (1981), locus of 

control adalah tingkatan dimana seseorang menerima tanggung jawab 

personal terhadap apa yang terjadi pada diri mereka. Locus of control 

dibedakan menjadi dua yaitu locus of control internal dan locus of control 

eksternal. Locus of control internal mengacu kepada persepsi bahwa 

kejadian baik positif maupun negatif terjadi sebagai konsekuensi dari 

tindakan atau perbuatan diri sendiri dan berada di bawah pengendalian 

diri, sedangkan locus of control eksternal mengacu kepada keyakinan 

bahwa suatu kejadian tidak mempunyai hubungan langsung dengan 

tindakan oleh diri sendiri dan berada di luar kontrol dirinya. Anggaran 

partisipatif mempunyai pengaruh positif pada individu yang memiliki 

locus of control internal yang besar dan berpengaruh negatif pada individu 

dengan locus of control eksternal yang besar (Brownell, 1981). Locus of 

control internal bekerja dengan baik dalam kondisi dimana tingkat 
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partisipasinya tinggi, sebaliknya locus of control eksternal bekerja lebih 

baik dibawah kondisi dengan tingkat partisipasi yang rendah (Brownell, 

1982). Frucot dan Shearon (1991) menunjukkan pengaruh locus of control 

terhadap kinerja secara signifikan lebih kuat pada manajer tingkat atas 

daripada manajer tingkat yang lebih rendah. Sedangkan Indriantoro (2000) 

menunjukkan locus of control tidak memoderasi pengaruh anggaran 

partisipatif terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini akan memakai 

variabel moderating locus of control untuk konfirmasi penelitian 

sebelumnya, sehingga hipotesis yang diambil sesuai dengan model seperti 

pada Gambar II.2 adalah : 

H2 : Partisipasi dalam penyusunan anggaran akan mempunyai pengaruh       
positif terhadap kinerja manajer yang mempunyai locus of control 
internal, dan mempunyai pengaruh negatif pada manajer yang            
mempunyai locus of control eksternal. 

 
Gambar II.2 

Model Pengaruh Locus of Control  Dalam Pengaruh  
Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial 
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I. BUDAYA PATERNALISTIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING 

DALAM PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP 

KINERJA MANAJERIAL 

 
 Hofstede (1983) menemukan adanya faktor perbedaan kebudayaan 

yang merupakan bentuk-bentuk nilai individual dalam perusahaan 

multinasional di 50 negara dan 3 daerah pada tahun 1968 dan 1972. 

Hofstede menggunakan responden yang memiliki tingkatan yang hampir 

sama dalam kategori pekerjaan maupun pendidikan. Karena mereka 

bekerja pada perusahaan yang sama, maka mereka menghadapi struktur 

dan peraturan-peraturan perusahan yang sama. Meskipun mereka memiliki 

perbedaan dalam segi usia dan jenis kelamin, namun perbedaan yang 

sistematis hanya pada kewarganegaraan. Hofstede membagi dimensi 

budaya menjadi empat yaitu: 

a. Power distances: “ a measure of the degree to which culture prefer a 

more autocratic structure”. Dalam kontek organisasi, power distances 

dapat dilihat dari tingkatan partisipasi yang diterapkan. Suatu negara 

yang memiliki skor tinggi dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa 

di negara tersebut cenderung sedikit menggunakan partisipasi dalam 

segala aspek kehidupan. 

b. Uncertainty avoidance: “ a measure of the mean anxiety level.” 

Tingkatan anxiety yang tinggi adalah kurangnya kemauan untuk 

mengambil resiko dan memilih keamanan. Orang yang berada pada 

lingkungan dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi cenderung akan 

menerapkan peraturan yang ketat untuk mengurangi ketidakpastian. 
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c. Individualism: “ a measure of the relative importance of independence 

from the organization.” Apabila tingkat individualisme tinggi, 

perusahaan akan cenderung menekankan tujuan dan kebebasan. 

Sedangkan pada perusahaan dengan tingkat individualisme yang 

rendah akan lebih memilih ketergantungan. 

d. Masculinity: “a measure of the relative importance to the culture of 

income, recognition, and advancement as compared to the importance 

of work relation, cooperation & security.” Suatu negara yang tingkat 

maskulinitasnya tinggi (masculin culture) cenderung membedakan 

secara tegas antara pria dan wanita. Namun pada negara yang 

mempunyai budaya feminin (feminin culture) tidak ada perbedaan 

yang jelas, bahkan sering terjadi tumpang tindih peran antara pria dan 

wanita (Hofstede dalam Frucot dan Shearon, 1991).  

Budaya paternalistik adalah budaya yang menganggap bahwa 

atasan sebagai bapak dan bawahan sebagai anak. Atasan yang berperan 

sebagai bapak akan merasa lebih tahu tentang segala hal dan 

menginginkan bawahan mengikuti semua perintahnya. Sebaliknya, 

bawahan yang menganggap atasan sebagai bapak merasa tidak enak jika 

menyampaikan usulan yang bersifat mengkritik kesalahan atasan karena 

bawahan menganggap atasan lebih tahu tentang segala hal.   

 R.M.S Gultom seperti yang ditulis Mustikawati (1999), 

menyatakan bahwa ada tiga tipe manajemen, yaitu. 
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a. Manajemen autokratis. 

Dalam manajemen autokratis, atasan selalu memberikan pengarahan 

dan cenderung memaksakan kehendak, serta tidak mau dikritik oleh 

bawahan. 

b. Manajemen paternalistis 

Dalam manajemen paternalistik, atasan berperan sebagai bapak yang 

lebih tahu akan segala hal, sehingga bawahan merasa tidak enak jika 

menyampaikan masukan apalagi kritikan atas kesalahan atasan. Tipe 

manajemen ini akan mengurangi inisiatif bawahan atau dengan kata 

lain menghambat partisipasi. 

c. Manajemen demokratis. 

Manajemen demokratis mengutamakan kerja sama, kesamaan derajat 

antara atasan dengan bawahan sehingga akan mendorong bawahan 

atau manajer level menengah dan bawah memberikan masukkan, saran 

bahkan kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh atasan. 

Frucot dan Shearon (1991) meneliti 83 manajer dari Meksiko yang 

bekerja di 21 perusahaan yang berbeda, berbeda dalam besar, juga berbeda 

dalam jenis industrinya. Simpulan yang diambil menyatakan bahwa 

perilaku dan budaya manajer berpengaruh terhadap kinerja, sementara  

pengaruh locus of control pada kepuasan manajerial tidak signifikan. 

Indriantoro (2000) mereplikasi penelitian Frucot dan Shearon (1991) di 

Indonesia. Penelitian yang dilakukan Indriantoro terhadap 185 manajer 

yang bekerja di 70 perusahaan yang berbeda, juga berbeda dalam besar 

dan jenis industri di Jakarta, Indonesia, mendapatkan bukti empiris adanya 
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pengaruh latar belakang budaya para manajer terhadap partisipasi mereka 

dalam penyusunan anggaran. Meskipun dalam penelitiannya Frucot dan 

Shearon (1991) merekomendasikan bahwa budaya mempengaruhi 

hubungan partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial dan kepuasan 

kerja, namun penelitian itu tidak  memasukkan variabel budaya dalam 

model penelitiannya. Hasil penelitian Frucot dan Shearon (1991) serta 

Indriantoro (2000) tidak dapat digeneralisasi di semua negara karena 

pengaruh dimensi budaya tidak diukur. Hal ini mendorong peneliti 

menggunakan dimensi budaya paternalistik yang dikembangkan Dorfman 

dan Howell (1988) dengan ekspektansi bahwa budaya tesebut masih 

berakar kuat di Indonesia dan mempengaruhi proses penyusunan anggaran. 

Budaya paternalistik sebagai variabel moderating dalam pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial sepengetahuan peneliti 

belum banyak digunakan. Mustikawati (1999) menggunakan variabel ini 

untuk meneliti pengaruhnya terhadap hubungan partisipasi penganggaran 

dalam kinerja manajerial. Mustikawati  memilih obyek manajer tingkat 

menengah pada industri manufaktur. Hasil penelitiannya menyimpulkan 

bahwa budaya paternalistik memoderasi pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial. 

Apabila suatu perusahaan mempunyai budaya paternalistik yang 

kuat maka penggunaan anggaran partisipatif justru akan menurunkan 

kinerja manajer dan kinerja perusahaan secara keseluruhan sehingga pada 

perusahaan dengan budaya paternalistik yang masih kuat, sebaiknya 

menggunakan penganggaran yang bersifat top down, yaitu manajer tingkat 
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menengah kebawah hanya melaksanakan perintah atasan karena jika 

memakai anggaran partisipatif akan percuma, partisipasi yang ada 

merupakan partisipasi semu (pseudo participation), mereka seolah-olah 

memberi kontribusi. Anggaran perusahaan hanyalah ambisi dari supervisor 

(Siegel dan Marconi, 1989). Menurut Draine dan Hall dalam Mustikawati 

(1999), bisnis di Indonesia masih memiliki kecenderungan kuat untuk 

menerapkan sistem ‘asal bapak senang’ atau ABS. Para manajer sungkan 

mengungkapkan kepada atasan meskipun tahu hal itu lebih baik daripada 

sekedar mengikuti perintah atasan. Tetapi apabila manajemen menyadari 

pentingnya partisipasi dalam penganggaran, maka sebaiknya budaya 

paternalistik mulai dikurangi.  

Dari uraian tentang pengaruh budaya paternalistik terhadap 

hubungan pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial, 

peneliti menarik hipotesis dengan model seperti Gambar II.3. 

H3 : Partisipasi dalam penyusunan anggaran akan mempunyai pengaruh     
positif terhadap kinerja manajer yang budaya paternalistiknya 
rendah, dan mempunyai pengaruh negatif pada manajer yang 
budaya paternalistiknya tinggi. 

 
Gambar II.3 

Model Pengaruh Budaya Paternalistik  Dalam Pengaruh Partisipasi  
Anggaran Terhadap Kinerja   

Manajerial
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BAB III 
 
 

METODE PENELITIAN 
 
 
 

A. Ruang Lingkup Penelitian 
 
 

Penelitian ini termasuk penelitian survey, yaitu penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan memakai kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1995) 

Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis atau explanatory 

research yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial yang dimoderasi oleh locus of control dan budaya 

paternalistik di industri perhotelan di Surakarta. 

 

B. Populasi dan Kriteria Responden 
 
 

 Populasi merupakan kelompok yang menjadi perhatian peneliti untuk 

diteliti (Sekaran, 2000). Populasi dalam penelitian ini adalah para manajer 

hotel berbintang yang berada di Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 

semua anggota populasi. 

 Untuk penelitian ini diambil responden manajer dari hotel-hotel 

berbintang yang ada di Surakarta. Kriteria responden adalah manajer yang 

bertanggungjawab di departemen yang dipimpinnya, telah bekerja minimal 

satu tahun, mengingat penelitian ini tentang anggaran. Hal tersebut untuk 

memastikan bahwa responden tersebut sudah pernah terlibat dalam proses 

penganggaran, serta telah mengenal budaya setempat. Kriteria responden yang 
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dipilih sebagai anggota sampel dalam penelitian ini adalah manajer yang 

berada dalam perusahaan jasa hotel berbintang serta berdomisili di wilayah 

Surakarta dan sekitarnya. Di wilayah kotamadya Surakarta ada 14 hotel 

berbintang dengan perincian empat hotel berbintang empat, empat hotel 

berbintang tiga, dua hotel berbintang dua, dan empat hotel berbintang satu. 

Dalam penyebaran kuesioner, jumlah kuesioner bervariasi tergantung dengan 

besar kecilnya manajemen hotel berbintang yang bersangkutan. Manajer yang 

dipilih sebagai responden dalam penelitian ini adalah manajer yang memiliki 

atasan dan bawahan. 

 

C. Teknik Sampling 
 
 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel kepada 

sekelompok responden dengan tipe-tipe tertentu yang dapat memberikan 

informasi yang diharapkan, misalnya karena mereka yang memiliki informasi 

tersebut atau kriteria lain yang ditetapkan oleh peneliti. 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data 
 
 

 Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode kuesioner. Peneliti mengantar dan mengambil sendiri kuesioner yang 

disebarkan karena obyek penelitian dekat dengan domisili peneliti,. 

 Daftar kuesioner diantar langsung oleh peneliti kepada manajer yang 

terpilih sebagai subyek dalam penelitian ini. Kepada setiap manajer, peneliti 
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memberikan sedikit pengarahan singkat mengenai cara pengisian kuesioner. 

Hal ini dilakukan karena peneliti berasumsi bahwa tidak semua manajer 

dengan mudah dapat mengisi daftar kuesioner tersebut sesuai dengan yang 

diharapkan. Kuesioner yang sudah diberikan kemudian diisi oleh manajer 

tanpa pengawasan. Peneliti mengumpulkan kuesioner yang sudah diisi pada 

hari-hari berikutnya. 

 Untuk mengantisipasi rendahnya respon rate dalam pengiriman 

kuesioner, peneliti mengambil langkah menghubungi responden via telepon 

guna memastikan kuesioner yang dikirimkan peneliti telah diterima responden 

dan diharapkan kuesioner yang telah diisi dapat kembali dengan cepat. Peneliti 

menerangkan dalam surat permohonan bahwa informasi yang diperoleh dari 

responden dijamin kerahasiaannya, sehingga responden tidak ragu-ragu 

menanggapi pertanyaan kuesioner yang bersifat sensitif. Kuesioner yang 

dikembalikan, akan diseleksi terlebih dahulu untuk mendapatkan kuesioner 

yang terisi secara lengkap sebagaimana yang disyaratkan. 

 

E. Sumber Data 
 
 

Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. 

1. Data primer berupa data yang diperoleh dari survey yang dilakukan 

dengan memberi kuesioner kepada responden. 

2. Data sekunder diperoleh dari Buku Daftar Telepon dan Daftar Hotel 

Anggota Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) Surakarta serta skripsi, 

tesis, jurnal, dan literatur lain yang mendukung. 
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F. Variabel Penelitian Dan Pengukuran Variabel 
 
 

Terdapat empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur empat variabel tersebut diambil 

dari literatur-literatur yang ada dan telah banyak digunakan oleh para peneliti 

sebelumnya.  

 

a. Partisipasi Anggaran 
 
 

 Partisipasi dalam penyusunan anggaran berkaitan dengan seberapa 

jauh keterlibatan manajer di dalam menentukan atau menyusun anggaran 

yang ada dalam departemen atau bagiannya baik secara periodik maupun 

tahunan. Untuk mengukur variabel ini digunakan enam instrumen yang 

dikembangkan oleh Milani (1975). Keenam instrumen tersebut diajukan 

kepada responden dengan menggunakan skala numerik dari angka 1 

sampai dengan angka 5. Angka 1 menunjukkan tingkat partisipasi yang 

tinggi dan angka 5 menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah.  

 Alasan dipilihnya pengukuran ini adalah antara lain karena 

pengukuran Milani ini sesuai dengan konteks penelitian ini. Pada dasarnya 

instrumen ini mengukur tingkat pengaruh dan keterlibatan subyek dalam 

penyusunan anggaran, sehingga pengukur sesuai dengan definisi 

partisipasi penyusunan anggaran dalam penelitian ini. Juga karena 

pengukur ini telah teruji validitasnya dan sudah digunakan secara intensif 

oleh peneliti-peneliti partisipasi penyusunan anggaran.  
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b. Locus Of Control 
 
 

 Locus of control merupakan tingkatan dimana seseorang menerima 

tanggung jawab pribadi terhadap apa yang terjadi pada diri mereka. Locus 

of control dibedakan menjadi dua yaitu locus of control internal dan locus 

of control eksternal. Locus of control diukur menggunakan instrumen yang 

dikembangkan Rotter (1966) yang mengukur Locus of control responden 

berdasar pilihan atas setiap pasang pernyataan yang diberikan.. 

Pengukuran ini telah dipakai untuk meneliti oleh Brownell (1981,1982) 

serta  Indriantoro (2000) 

 

c. Budaya Paternalistik 
 
 

 Pengukuran variabel ini dengan menggunakan istrumen yang 

dikembangkan oleh Doffman dan Howell (1988). Responden diminta 

mengisi kolom tanggapan antara nomor satu sampai lima, sesuai 

dengan skala antara sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju 

terhadap pernyataan tertentu. Model ini menanyakan tanggapan atas 

tujuh hal penting kepada responden yang meliputi : 

a. Perhatian manajer atas masalah keluarga pegawai 

b. Perhatian manajer atas kepantasan pakaian pegawai 

c. Perhatian manajer atas masalah pribadi pegawai 

d. Perhatian manajer atas kesehatan pegawai 

e. Perhatian manajer atas pendidikan anak-anak pegawainya 

f. Bantuan hukum dari manajemen atas masalah hukum pegawainya 
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g. Perlakuan manajer atas pegawainya 

 Skor yang tinggi menunjukkan tingginya budaya paternalistik 

serta sebaliknya.  Penelitian Mustikawati (1999) menunjukkan 

koefisien α   0,79 yang berarti konsistensi internalnya cukup tinggi.  

 

d. Kinerja Manajerial 
 
 

 Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen self rating 

yang dikembangkan Mahoney, dkk. (1963). Ukuran tersebut memakai 

delapan dimensi kerja ditambah satu ukuran globalnya. Delapan 

dimensi yang dimaksud adalah perencanaan, investigasi, 

pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staff (staffing), 

negosiasi, dan perwakilan (Mahoney, dkk, 1963). Responden diminta 

untuk mengukur kinerjanya sendiri dengan memilih skala numerik 1 

sampai dengan 5, yang menunjukkan apakah kinerjanya dibawah rata-

rata atau diatas rata-rata. Pengukuran prestasi secara subyektif sangat 

diperlukan karena tidak mungkin untuk mendapatkan data obyektif 

yang layak dalam penelitian di banyak hotel. Self-rating digunakan 

tidak saja karena mudah dalam pengumpulannya tetapi juga karena 

bukti-bukti menunjukkan bahwa self-rating lebih akurat dan tepat 

daripada jika penilaian dilakukan atasan (superior-rating) dalam 

penelitian lapangan. Pemilihan instrumen Mahoney, dkk juga 

didasarkan pada sifatnya yang multi dimensional tetapi tidak tumpang 

tidih. Reliabilitas dan validitas pengukuran Mahoney dan kriteria yang 

terkait juga telah dibuktikan oleh Govindarajan (1986). Kemudian 
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instrumen tersebut juga telah banyak digunakan oleh peneliti-peneliti 

seperti Brownell dan Mc Innes (1986), Frucot dan Shearon (1991). 

 

G. Teknik Analisis Data 
 
 

1. Pengujian Instrumen 
 
 

a. Uji Validitas 
 
 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur 

yang telah dirancang dapat mengukur apa yang ingin diukur 

(Singarimbun, 1995) 

Pengujian validitas setiap item pertanyaan dilakukan 

dengan menghitung korelasi product moment Pearson   antara skor 

satu item dengan skor total. Dikatakan valid jika nilai r hitung lebih 

besar dari r tabel. Rumus yang digunakan sebagi berikut : 

å åå å
å åå

--

-
=

})(}{)({

).(
2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi 

Y : skor total 

X : skor item 

N : jumlah responden 

 

b. Uji Reliabilitas 
 
 

Reliabilitas instrumen mengindikasikan ketidakbiasan dan 

konsistensi dari alat ukur atau instrumen tersebut, baik konsisten 
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dalam hal waktu maupun antar item dalam suatu instrumen 

(Sekaran, 2000). Pendekatan yang digunakan adalah konsistensi 

internal (internal consistency). Peneliti melakukan uji reliabilitas 

dengan menghitung cronbach’s alpha dari masing-masing 

instrumen dalam satu variabel. Nilai cronbach’s alpha semakin 

mendekati angka 1, mengindikasikan semakin tinggi konsistensi 

internal. Reliabilitas antara 0,8 sampai dengan 1 dikategorikan 

reliabilitasnya baik. Nilai Cronbach’s alpha antara 0,6 sampai 0,79 

dikategorikan reliabilitasnya diterima, sedangkan nilai 

Cronbach’salpha kurang dari 0,6 dikategorikan reliabilitasnya 

kurang baik (Sekaran, 2000). Rumus Cronbach’salpha adalah : 

ú
ú
û

ù

ê
ê
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é
-úû

ù
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é

-
= å
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K
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Keterangan: 

rII : reliabilitas instrumen 

K : banyaknya butir pertanyaan 

Σ σ. b2 : jumlah-varians-butir 

σ. t2 : varians-total 

 

2. Uji Asumsi Klasik 
 
 

a. Uji Normalitas 
 
 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kepastian 

sebaran data yang diperoleh memenuhi syarat-syarat normalitas. 

Dengan uji ini dapat diketahui apakah distribusi nilai-nilai sampel 
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yang teramati berdistribusi normal.Uji normalitas menggunakan 

Kolmogorof-Smirnov Goodnes of Fit Test. 

 

b. Uji Heterokedastisitas 
 
 

Heteroskedastisitas adalah kondisi penyebaran titik data 

populasi terhadap garis regresi populasi tidak bersifat konstan 

sepanjang garis regresi populasi tersebut. Untuk melihat ada 

tidaknya gejala heterokedastisitas ini dilakukan regresi atas 

berbagai residu yang ada di sekitar garis regresi 

 

c. Uji Autokorelasi 
 
 

Autokorelasi adalah adanya korelasi antar anggota-anggota 

dari serangkaian pengamatan. Autokorelasi merupakan kasus 

khusus dari korelasi. Kalau korelasi menunjukkan hubungan antara 

dua atau lebih variabel yang berbeda, maka autokorelasi 

menunjukkan hubungan antara nilai-nilai yang berurutan dari 

variabel yang sama. Akibat adanya autokorelasi terhadap 

penaksiran regresi adalah R2 menjadi lebih tinggi dari yang 

seharusnya dan pengujian hipotesis dengan menggunakan nilai t 

dan nilai F akan menyesatkan. Uji autokorelasi dilakukan dengan 

perhitungan Durbin Watson. 
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d. Uji Multikolinieritas 
 
 

Untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang sempurna 

antar variabel independen. Akibat adanya multicollinierity adalah 

keofisisen-kosfisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai 

standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga. 

 

3. Pengujian Hipotesis 
 
 

Metode yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah 

metode regresi berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini, 

kinerja manajerial diprediksikan dipengaruhi oleh variabel-variabel 

independen. Alasan pemilihan metode analisis regresi berganda untuk 

menganalisis data adalah karena peneliti menghadapi variabel yang 

saling berhubungan dimana variabel yang satu dianggap sebagai 

variabel dependen sedangkan variabel lain dianggap sebagai variabel 

independen atau variabel prediktor. Metode analisis regresi berganda 

dapat digunakan untuk menguji dan menjelaskan teori sebab akibat, 

dan menjelaskan keterkaitan terstruktur yang telah diperluas dari teori 

sebab akibat. 

Rumus regresi berganda : 

Y = β o+ β 1X1+ β 2X2+ β 3X3+ β 4X4 + β 5X5+ e 

Keterangan: 

 Y : Kinerja manajerial 

 X1 : Skala partisipasi penganggaran yang distandarisasi 
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 X2 : Skala locus of control yang distandarisasi 

 X3 :Skala budaya paternalistik yang distandarisasi    

 X4 :Interaksi antara partisipasi dengan locus of control  diukur  

    sebagai nilai absolut dari selisih antara X1 dan X2 

 X5 :Interaksi antara partisipasi dengan budaya paternalistik  

    diukur sebagai nilai absolut dari selisih antara X1 dan X3 

 e  : Error term 
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BAB IV 
 
 

ANALISIS DATA 
 
 
 

H. Pelaksanaan Penelitian 
 
 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya oleh peneliti 

terdahulu sehingga tidak perlu diadakan pretest.. Kuesioner didistribusikan 

mulai tanggal 01 Juli 2003 dan sesuai harapan peneliti, sampai pertengahan 

September 2003 telah terkumpul target minimal 30 responden. Dari 60 

kuesioner yang disebar, kembali sebanyak 36 kuesioner. Setelah diperiksa 

kelengkapan isinya, peneliti mendapatkan 33 kuesioner yang siap dianalisis 

(Tabel IV.1).  

Tabel IV.1 
Data Distribusi Kuesioner 

 
Kuesioner Jumlah Persentase (%) 

(dari total yang 
disebar) 

Didistribusikan 
Kembali 
Tidak memenuhi syarat 
Siap dianalisis 

60 
36 
3 
33 

100 
60 
5 
55 

Sumber : Data primer 
 
Jumlah tersebut sudah dianggap mencukupi karena target sampel 

minimal yang diharapkan dalam analisis adalah 30 responden. Enam  puluh 

eksemplar kuesioner tersebut didistribusikan dengan mempertimbangkan 

besar manajemen kepada empat belas hotel berbintang yang ada di Surakarta 

(Tabel IV.2). 
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Tabel IV.2 
Daftar Hotel Berbintang di Surakarta 

No Nama Hotel Bintang Alamat 
1. Quality 4 Jl. Jend. A. Yani 40 Surakarta  

Tep. 0271-731312 
2. Sahid Kusuma 4 Jl. Sugiyo Pranoto 20 Surakarta  

Telp. 0271 646356 
3. Sahid Raya 4 Jl. Gajah Mada 82 Surakarta  

Telp. 0271- 644144 
4. Novotel 4 Jl. Slamet Riyadi 272 

Telp. 0271-724555 
5. Cakra 3 Jl. Brigjen Slamet Riyadi 201 

Surakarta  
Telp. 0271- 645847 

6. Riyadi Palace 3 Jl. Brigjen Slamet Riyadi 335 
Surakarta  
Telp. 0271- 32222 

7. Solo Inn 3 Jl. Brigjen Slamet Riyadi 266 
Surakarta  
Telp. 0271-711612 

8. Agas 
Internasional 

3 Jl. DR. Muwardi 22 Surakarta  
Telp. 0271-714888 

9. Kusuma Kartika 
Sari 

2 Jl. Ir. Sutami 63 Surakarta  
Telp. 0271-656861 

10. Dana 2 Jl. Brigjen Slamet Riyadi 286 
Surakarta  
Telp. 0271-711976 

11. Indah Jaya 1 Jl. Sultan Hasanuddin 116-118 
Surakarta  
Telp. 0271-717445 

12. Graha Indah 1 Jl. Dr. Setia Budi 39 Surakarta  
Telp. 0271-714755 

13. Sanashtri 1 Jl. Sutowijoyo 45 Surakarta  
Telp. 0271-715807 

14. Wisata Indah 1 Jl. Slamet Riyadi 173 Surakarta 
Telp. 0271-643753 

 
Tabel IV.3 berikut ini menunjukkan bahwa posisi manajer perhotelan 

di Surakarta masih didominasi oleh pria (81,81 %). Tabel IV.4 dibawahnya 

menunjukkan bahwa 7 responden (21,21%) adalah manajer akuntansi, 6 

responden (18,18%) dari bagian F&B, responden dari marketing dan 

personalia masing masing 4 manajer (12,12%), dan sisanya berasal dari bagain 

front office, laundry, dan  house keeping. 
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Tabel IV.3 
Jenis Kelamin Responden 

 
Jenis kelamin Jumlah Persentase (%) 

Perempuan  
Laki – laki 

6 
27 

18,18 
81,81 

Total  33 100 
Sumber : Data primer 

Tabel IV.4 
Jabatan Responden 

 
Jabatan Jumlah Persentase (%) 

Manajer Akuntansi 
Manajer Marketing 
Manajer F & B 
Manajer Personalia/ HRD 
Manajer Lainnya (FO, HK) 

7 
4 
6 
4 
12 

21,21 
12,12 
18,18 
12,12 
36.36 

Total  33 100 
Sumber : Data primer 
 

Tabel IV.5 
Umur Responden 

 
Umur Jumlah Persentase (%) 
20 – 25 
26 – 30 
31 – 35 
36 – 40 
41 – 45 

>45 

1 
7 
8 
4 
5 
8 

3,03 
21,21 
24,24 
12,12 
15,15 
24,24 

Total  33 100 
Sumber : Data primer 
 
 Tabel IV.5 di atas menunjukkan bahwa para manajer perhotelan di 

Surakarta usianya bervariasi. Usia termuda untuk jabatan manajer adalah 24 

tahun.  Sesuai kriteria responden, responden penelitian ini harus mempunyai 

bawahan dan atasan serta telah bekerja minimal satu tahun agar benar-benar 

sudah ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran perusahaan. Jumlah 

bawahan ditunjukkan Tabel IV.6 dan hirarki atasan responden ditunjukkan 

oleh tabel IV.7. 15 responden melapor langsung kepada general manager 

(45,45%), 13 manajer (39,39%) atasan langsungnya satu tingkat dibawah 
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general manager, sementara sisanya (15,15%) atasan langsungnya dua tingkat 

dibawah general manager.  

Mayoritas responden (20 manajer) sudah menduduki posisinya sebagai 

manajer dalam kurun waktu antara satu sampai lima tahun (60,60%), 

sementara sisanya sudah lebih dari lima tahun menjabat manajer. Hal ini 

menunjukkan bahwa data dapat dianalisis karena manajer sudah ikut 

berpartisipasi dalam penyusunan anggaran perusahaan. 

Tabel IV.6 
Jumlah Bawahan Responden 

 
Bawahan Jumlah Persentase (%) 

1-5 
6-10 
11-15 
>15 

5 
9 
3 
16 

15,15 
27,27 
9,09 
48,48 

Total  33 100 
Sumber : Data primer 
 

Tabel IV.7 
Atasan Langsung  Responden 

 
Atasan langsungnya Jumlah Persentase (%) 

General Manager 
1 tingkat di bawah GM 
2 tingkat di bawah GM 

15 
13 
5 

45,45 
39,39 
15,15 

Total  33 100 
Sumber : Data primer 
 

Tabel IV.8 
Lama Responden Menjabat Manajer 

 
Jabatan Jumlah Persentase (%) 
1 -5 th 

>5 th 

20 

13 

60,60 

39,39 

Total  33 100 
Sumber : Data primer 
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Tabel IV.9 
Pendidikan Terakhir Responden 

 
Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

SMU 
Diploma/ Akademi 
Strata - 1 

1 
15 
17 

3,03 
45,45 
51,51 

Total  33 100 
Sumber : Data primer 
 
Tabel IV.9 menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan manajer 

cukup memadai untuk menjabat posisi manajer. Hanya satu manajer dengan 

pendidikan SMU. 15 manajer lulusan dari program diploma/ akademi serta 

sisanya (51,51 %) berpredikat sarjana. 

 

I. Statistik Deskriptif 
 
 

Analisis dilakukan pada 33 jawaban responden yang telah memenuhi 

kriteria untuk diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan data mengenai statistik 

deskriptif disajikan dalam tabel IV.10. 

Tabel IV.10 
Statistik Deskriptif Variabel 

 
Variabel Kisaran 

Teoritis 
Kisaran 
aktual 

Rata-
rata 

Median Deviasi 
Standar 

Partisipasi 
Anggaran 

6-30 6-23 13,48 13 4,32 

Locus Of 
Control 

0-17 4-15 9,58 11 3,35 

Budaya 
Paternalistik 

7-35 12-30 23,48 25 5,11 

Kinerja 
Manajerial 

9-45 15-41 32,21 34 6,35 

Sumber : Data primer yang diolah 
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o Partisipasi Penyusunan Anggaran 
 
 

Pengukuran variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran 

menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Milani (1975). 

Instrumen yang terdiri dari enam butir pertanyaan dengan lima poin skala 

Likert tersebut, mengukur partisipasi dalam penyusunan anggaran yang 

tinggi dengan skor yang rendah dan sebaliknya. 

Berdasar hasil pengukuran variabel partisipasi, skor jawaban 

responden berkisar antara 6 – 23, dengan median 13 sementara skor rata-

ratanya13,48 dan deviasi standarnya 4,32. Tingkat partisipasi manajer 

dalam penelitian ini diketahui dengan membandingkan median partisipasi 

aktual dengan teori. Median teori partisipasi adalah 3 X 6 yaitu 18. Tabel 

IV.10 menunjukkan median aktual (13) lebih kecil dari median teori (18), 

hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi manajer dalam penelitian 

ini cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa industri perhotelan di 

Surakarta telah menerapkan desentralisasi penyusunan anggaran karena 

tanpa desentralisasi, maka anggaran tidak mungkin disusun secara 

partisipatif. 

 
o Locus of Control 

 
 

Tabel IV. 10 menunjukkan skor total jawaban responden berkisar 

antara 4-15 dengan median 11, rata-rata 9,58 dan deviasi standar sebesar 

3,35. Dalam penelitiannya, Brownell (1979) mendapatkan skor locus of 

control  dengan rata-rata 4,75 dengan deviasi standar 2,94. berdasar 

perbandingan statistik tersebut, mengindikasikan bahwa manajer-manajer 
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di Amerika lebih internal dalam locus of control dibandingkan dengan 

manajer-manajer di Indonesia. Perbandingan median juga menunjukkan 

bahwa median aktual (11) lebih besar daripada median teori (9).  Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar responden memiliki pandangan bahwa setiap 

peristiwa yang terjadi pada seseorang berada di luar kontrolnya dan 

cenderung bekerja lebih baik dalam kondisi yang tingkat partisipasinya 

rendah 

 
o Budaya Paternalistik 

 
 

Tabel IV.10 menyajikan statistik deskriptif mengenai pengukuran 

variabel budaya paternalistik. Instrumen budaya paternalistik yang 

dikembangkan oleh Dorfman dan Howell (1988) ini terdiri dari tujuh butir 

pertanyaan dengan skala Likert lima poin. Skala terendah (sangat tidak 

setuju) menunjukkan  budaya paternalistik yang rendah sedangkan skor 

tertinggi (sangat setuju) menunjukkan budaya paternalistik yang tinggi. 

Skor jawaban responden berkisar antara 12-30, dengan kisaran 

teoritis 7-35. Adapun rata-rata skor total adalah 23,48 dengan deviasi 

standar sebesar 5,11. Median aktual sebesar 25 lebih besar daripada 

median teori (3 X 7 = 21) menunjukkan budaya paternalistik di Indonesia 

cenderung masih kuat. 

 

o Kinerja Manajerial 
 
 

Pengukuran variabel kinerja manajerial terdiri dari delapan dimensi 

kinerja manajerial dan satu butir dimensi kinerja manajerial secara 
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keseluruhan. Skala pengukuran antara satu sampai lima dengan ketentuan 

bahwa skor satu menunjukkan kinerja yang ekstrim rendah dan skor lima 

menunjukkan skor kinerja yang ekstrim tinggi. 

Skor jawaban responden berkisar antara 15-41, dengan kisaran 

teoritis 9-45. Adapun rata-rata skor total adalah 32,21 dengan deviasi 

standar sebesar 6,35.  Median aktual sebesar 34 lebih besar daripada 

median teori (3 X 9 = 27), menunjukkan kinerja manajerial yang cukup 

tinggi. 

 

J. Pengujian Instrumen 
 
 

o Uji Validitas 
 
 

Uji validitas terhadap instrumen dengan korelasi Pearson 

menunjukkan bahwa semua item pada semua variabel valid karena rhitung 

lebih besar dari rtabel . 

Tabel IV.11 
Hasil Uji Validitas 

 
Variabel rhitung rtabel Interpretasi 

Partisipasi Anggaran  
Locus of Control  
Budaya Paternalistik  
Kinerja Manajerial  

0,4983-0,8638 
0,3597-0,5817 
0,5383-0,7540 
0,4683-0,8130 

0,312 
0,312 
0,312 
0,312 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 
 
 

o Uji Reliabilitas 
 
 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel dengan Cronbach’s 

alpha  menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s alpha  semua variabel dalam 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

46 

penelitian ini lebih dari 0,6 sehingga sesuai dengan Nunnaly dalam 

Poerwati (2002). Maka dapat dikatakan bahwa semua instrumen variabel 

penelitian ini reliabel. 

Tabel IV.12 
Hasil Uji Reliabilitas 

 
Variabel Cronbach’s 

alpha 
Interpretasi 

Partisipasi Anggaran (PA) 
Locus of Control (LoC) 
Budaya Paternalistik (BP) 
Kinerja Manajerial (KM) 

0,8519 
0,7241 
0,8557 
0,7837 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah 
 

K. Uji Asumsi Klasik 
 
 

o Uji Normalitas 
 
 

Normalitas data diuji dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

Goodness of Fit Test. Jika p lebih besar dari 0,05 maka berarti asumsi 

normalitas terpenuhi. 

Tabel IV.13 
Hasil Uji Asumsi Normalitas 

 
Variabel P  Interpretasi 

 PAR 
LoC 
BP 
Interaksi PAR-LoC 
Interaksi PAR-BP 
Kinerja Manajerial 

0,7344 
0,2376 
0,3734 
0,2599 
0,6564 
0,3960 

Distribusi normal 
Distribusi normal 
Distribusi normal 
Distribusi normal 
Distribusi normal 
Distribusi normal 

Sumber : Data primer yang diolah 
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o Uji Heterokedastisitas 
 
 

Untuk melihat ada tidaknya gejala heterokedastisitas dilakukan 

regresi atas berbagai residu yang ada di sekitar garis regresi. Apabila nilai 

koefisien regresi dari residu tidak signifikan maka berarti tidak terdapat 

heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas tersebut 

menunjukkan bahwa semua koefisien regresi terhadap nilai residu tidak 

signifikan, sehingga tidak terdapat heterokedastisitas di semua regresi 

dalam penelitian ini (Tabel IV.14). 

Tabel IV.14 
Hasil Uji Heterokedastisitas 

 
Variabel t  hit t  tabel Prob Interpretasi 

 Partisipasi 
Locus of Con 
Budaya Pat. 
PA-LoC 
PA-BP 

0,136 
-0,392 
-0,499 
0,318 
0,580 

+ 2,048 
+ 2,048 
+ 2,048 
+ 2,048 
+ 2,048 

0,8928 
0,6984 
0,6215 
0,7532 
0,5664 

Tidak ada heterokedastisitas 
Tidak ada heterokedastisitas 
Tidak ada heterokedastisitas 
Tidak ada heterokedastisitas 
Tidak ada heterokedastisitas 

Sumber : Data primer yang diolah 
 

o Uji Autokorelasi 
 
 

Uji autokorelasi dilakukan dengan perhitungan Durbin Watson . 

hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa pada regresi dengan variabel 

dependen kinerja manajerial tidak terdapat autokorelasi karena nilai hasil 

perhitungan Durbin Watson lebih besar dari Du 

Tabel IV.15 
Hasil Uji Autokorelasi 

 
 Dl Du Dhit Du<Dhit< 

(4-Du) 
Interpretasi 

 Hasil regresi  1,13 1,813 2,13757 terpenuhi TidakTerjadi 
autokorelasi 

Sumber : Data primer yang diolah 
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o Uji Multikolinieritas 
 
 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah terdapat atau 

tidak collinierity/multicollinierity antar variabel bebas atau variabel bebas 

tidak mengandung hubungan yang sempurna/linier antar sesamanya. Uji 

multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan Variance Inflation 

Factor (VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 10, dan nilai tolerance (T) 

lebih dari nol dan kurang atau sama dengan 1, maka berarti tidak terjadi 

multikolinieritas. 

Tabel IV.16 
Hasil Uji Multikolinieritas 

 
Variabel Tolerance VIF Interpretasi 

 Partisipasi Angg. 
Locus of Control 
 Budaya Paternal. 
Interaksi PA-LoC 
Interaksi PA-BP 

0,174436 
0,582720 
0,182174 
0,401169 
0,103962 

5,733 
1,716 
5,489 
2,493 
9,619 

Tidak terjadi multikolinieritas 
Tidak terjadi multikolinieritas 
Tidak terjadi multikolinieritas 
Tidak terjadi multikolinieritas 
Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber : Data primer yang diolah 
 

L. Pengujian Hipotesis 
 

Tabel IV.17 
Hasil Analisis Regresi 

 
Variabel Koef  Kesalahan 

standar 
t-tabel Nilai-t Prob. 

(Sig. t) 
Partisipasi 
Locus of control 
Budaya patern. 
PAR – LoC 
PAR – PAT 
Konstanta 

0,431741 
0,547215 

-0,349237 
0,677296 
1,234238 

12,382484 

0,473343 
0,333264 
0,391577 
0,301610 
0,455175 
6,977208 

+ 2,048 
+ 2,048 
+ 2,048 
+ 2,048 
+ 2,048 

 

0,912 
1,642 
-0,892 
2,246 
2,712 
1,775 

Ts 
Ts 
Ts 

0,0331* 
0,0115* 
0,0872   

N              = 33                        R2 adjusted   = 0,42262 
Overall F  = 5,68456               Sig. F            = 0,0010 
*               = Signifikan pada level 0,05 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Hasil analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis 

ditunjukkan oleh Tabel IV.17. Persamaan regresi yang diperoleh Y = 

12,382484 + 0,431741 X1 + 0,547215 X2 - 0,349237 X3 + 0,677296 X4
 + 

1,234238 X5. berdasarkan hasil analisis regresi berganda tersebut, dapat 

dintepretasikan sebagai berikut. 

 
Pengaruh Partisipasi Anggaran 
 
 

Model analisis yang dijelaskan dalam Bab II, digunakan untuk 

menguji hipotesis pertama yaitu : Partisipasi  dalam penyusunan anggaran 

perusahaan perhotelan di Surakarta mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 

Hasil analisis regresi (Tabel  IV. 17) menunjukkan  t hitung (0,912) 

lebih kecil dari t tabel (2,048), menunjukkan bahwa secara individual 

partisipasi anggaran tidak mempengaruhi kinerja manajerial. Sementara 

signifikansi t bernilai 0,3698 (tidak signifikan). Intepretasi dari hasil 

pengujian ini adalah bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial. Hasil ini otomatis 

menolak hipotesis pertama.   

Temuan ini mendukung penelitian Riyanto (1997) dan Supomo dan 

Indriantoro (1998), namun tidak konsisten dengan penelitian Mustikawati 

(1999) dan Pancawati (2003).  Riyanto (1997) dan Supomo dan 

Indriantoro (1998), yang mengadakan penelitian dengan domain industri 

manufaktur menemukan hasil yang tidak signifikan. Mustikawati (1999) 

dan Pancawati (2003) menemukan hasil bahwa partisipasi anggaran 
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mempengaruhi kinerja manajerial walaupun domain penelitian mereka 

berbeda. Dari hasil-hasil yang berbeda ini, Supomo dan Indriantoro (1998) 

menyimpulkan bahwa kemungkinan ada variabel lain yang harus 

dipertimbangkan dalam hubungan pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

kinerja manajerial. Nilai F hitung sebesar 5,68456   lebih besar dari F tabel 

yang bernilai 2,56 dengan probabilitas 0,0010 menunjukkan partisipasi 

anggaran jika bersama variabel lain (locus of control dan budaya 

paternalistik) akan serentak mempengaruhi kinerja manajerial.              

Berdasarkan hipotesis lain, temuan bahwa partisipasi anggaran tidak 

mempengaruhi kinerja dimungkinkan karena locus of control manager 

yang eksternal dan budaya paternalistik di perusahaan perhotelan masih 

sangat kuat. 

 
 
Interaksi Partisipasi Anggaran – Locus of Control 
 
 

Model analisis yang dijelaskan dalam Bab II, digunakan untuk 

menguji hipotesis kedua : Partisipasi dalam penyusunan anggaran akan 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja manajerial yang mempunyai 

locus of control  internal dan mempunyai pengaruh negatif pada manajer 

yang mempunyai locus of control eksternal. 

Menurut tabel IV.17, interaksi antara partisipasi penyusunan 

anggaran dengan locus of control  menunjukkan hubungan positif dengan 

koefisien regresi sebesar -0,677296, dengan probabilitas 0,0331 (p<0,05). 

Hal ini berarti locus of control berperan sebagai variabel moderating 

dalam hubungan pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 
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manajerial. Sesuai ekspektasi peneliti, locus of control mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara partisipasi 

dengan kinerja manajerial, sehingga H2 didukung data (dapat diterima). 

Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Mustikawati (1999), dan 

Supomo dan Indriantoro (2000) yang menyimpulkan bahwa locus of 

control tidak mempengaruhi pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

kinerja mnajerial. Penelitian ini membuktikan bahwa manajer tingkat 

menengah hotel berbintang di Surakarta yang cenderung eksternal dalam 

locus of control membuat anggaran partisipatif yang diterapkan di 

perusahaan tidak mempengaruhi kinerjanya. Manajer dengan locus of 

control eksternal akan cenderung memandang bahwa sebagian besar 

kejadian disekitarnya tidak dapat dia kontrol. Manajer dengan kondisi 

seperti ini cenderung bekerja lebih  baik dengan sistem anggaran non 

partisipatif karena walaupun diterapkan anggaran partisipatif, manajer 

tetap memandang tidak ada kontribusinya terhadap anggaran yang bisa 

mempengaruhi kinerjanya. Partisipasi yang tinggi dimungkinkan hanya 

partisipasi yang semu. 

 
 
Interaksi Partisipasi Anggaran – Budaya Paternalistik 
 
 

Model analisis yang dijelaskan pada Bab II, digunakan untuk 

menguji hipotesis ketiga : Partisipasi dalam penyusunan anggaran akan 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja manajer yang budaya 

paternalistiknya rendah dan mempunyai pengaruh negatif pada manajer 

yang budaya paternalistiknya tinggi. 
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Interaksi antara partisipasi anggaran dan budaya paternalistik pada 

Tabel IV.17 menunjukkan koefisien sebesar 1,234238 dengan tingkat 

signifikansi 0,0115  (p<0,05), hal ini menunjukkan budaya paternalistik 

berperan sebagai variabel moderating dalam hubungan pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Sesuai ekspektasi 

peneliti, budaya paternalistik mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial, 

sehingga H3 dapat diterima (didukung data). Penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Mustikawati (1999) yang menyimpulkan bahwa budaya 

paternalistik manajer-manajer di Indonesia masih cukup tinggi. Manajer-

manajer menengah di hotel-hotel berbintang di Surakarta menganggap 

atasan berperan sebagai bapak yang lebih tahu akan segala hal, sehingga 

bawahan merasa tidak enak jika menyampaikan masukan apalagi kritikan 

atas kesalahan atasan. Tipe manajemen ini akan mengurangi inisiatif 

bawahan atau dengan kata lain menghambat partisipasi, sehingga 

partisipasi anggaran tidak mencapai hasil yang maksimal atas kinerja 

manajer. 

Secara keseluruhan, analisis data penelitian ini menghasilkan nilai 

R2 yang telah disesuaikan (adjusted R2) sebesar 0,42262. R2 digunakan 

untuk menghitung besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel independen. R2 yang digunakan adalah R2 yang telah 

memperhitungkan variabel bebas dalam suatu regresi atau R2 yang telah 

disesuaikan Hal ini berarti bahwa 42,262 %  total variasi variabel 
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dependen kinerja manajerial dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi 

anggaran, locus of control, dan budaya paternalistik.  
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BAB V 
 
 

PENUTUP 
 
 

M. Simpulan 
 
 

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data yang telah diuraikan 

dalam Bab IV, dapat diambil simpulan sebagai berikut. 

1. Partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak berpengaruh secara langsung 

terhadap kinerja manajerial.  Temuan ini mendukung hasil penelitian 

Riyanto (1997) dan Supomo dan Indriantoro (1998) namun tidak konsisten 

dengan penelitian Mustikawati (1999) dan Pancawati (2003). Hipotesis 

yang menyatakan bahwa partisipasi  dalam penyusunan anggaran 

perusahaan perhotelan di Surakarta mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

manajerial tidak dapat diterima (tidak didukung data). Berdasar simpulan 

yang dikemukakan, kemungkinan ada variabel lain yang harus 

dipertimbangkan dalam hubungan pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

kinerja manajerial. 

2. Partisipasi dalam penyusunan anggaran akan mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial yang mempunyai locus of control  internal dan 

mempunyai pengaruh negatif pada manajer yang mempunyai locus of 

control eksternal. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi p<0,05 (0,0331) 

dan nilai β sebesar 0, 677296. Manajer –manajer hotel berbintang di 

Surakarta masih eksternal dalam locus of control sehingga partisipasi 

anggaran yang diterapkan perusahaan tidak efektif. 
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3. Partisipasi dalam penyusunan anggaran akan mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja manajer yang budaya paternalistiknya rendah dan 

mempunyai pengaruh negatif pada manajer yang budaya paternalistiknya 

tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi p= 0,0115 (p<0,05) 

dan β sebesar 1,234238. Manajer-manajer hotel berbintang di Surakarta 

masih tinggi budaya paternalistiknya, sehingga anggaran partisipatif yang 

diterapkan perusahaan tidak efektif. 

4. Secara bersama-sama, partisipasi anggaran, locus of control, dan budaya 

paternalistik mempengaruhi kinerja manajerial secara signifikan. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai F hitung (5,68456) yang lebih besar dari F tabel 

(2,56) dengan probabilitas 0,001( P<0,05). 

 

N. Keterbatasan 
 
 

1. Tidak ada uji nonresponse bias terhadap hasil penelitian, sehingga 

dimungkinkan responden yang tidak mengembalikan kuesioner memiliki 

jawaban yang mempengaruhi hasil penelitian. 

2. Penelitian ini menggunakan kuesioner tentang persepsi sehingga 

dimungkinkan terjadi pengisian kuesioner yang tidak sesuai dengan 

keadaan sebenarnya. 

3. Lingkup penelitian yang terbatas pada perusahaan perhotelan di Surakarta 

mengakibatkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk semua 

jenis perusahaan. 

4. Penelitian ini hanya memakai faktor kondisional locus of control dan 

budaya paternalistik dalam hubungan partisipasi anggaran dan kinerja 
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manajerial, sementara masih banyak faktor kondisional lain yang 

mempengaruhi. 

 

O. Implikasi 
 
 

Berdasarkan hasil analisis, manajer puncak hotel berbintang di 

Surakarta sebaiknya memperhatikan faktor locus of control dari manajer 

menengah yang cenderung eksternal dan budaya partisipatif yang masih cukup 

tinggi di perusahan agar partisipasi anggaran dapat benar-benar meningkatkan 

kinerja manajer. Partisipasi anggaran justru memberi pengaruh negatif 

terhadap kinerja jika manajer tingkat menengah memiliki locus of control 

eksternal dan budaya paternalistik yang tinggi. Partisipasi yang ada 

kemungkinan hanya partisipasi semu. Jika menginginkan peningkatan dalam 

kinerja manajerial, manajemen perlu mengusahakan agar para manajer bisa 

memiliki locus of control internal dan menurunkan tingkat budaya 

paternalistik yang masih sangat kuat tersebut. 

 
 

P. Saran 
 
 

1. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan faktor kondisional 

lain yang mungkin berpengaruh. Sesuai pengelompokkan Brownell 

(1982), kondisi atau variabel yang mempengaruhi hubungan partisipasi 

anggaran dengan kinerja dibagi dalam empat kelompok variabel, yaitu: 

kultural, organisasional, interpersonal dan individual. 
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2. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan uji nonrespon bias agar 

mengetahui apakah ada perbedaan antara responden yang menjawab 

dengan yang tidak. 

3. Selain memakai kuesioner, dapat juga ditambahkan wawancara sehingga 

data yang diperoleh menggambarkan keadaan sebenarnya. 

4. Penelitian selanjutnya sebaiknya memakai populasi yang lebih luas agar 

hasilnya dapat digeneralisasi. 
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