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A.LATAR BELAKANG MASALAH 

Penelitian mengenai hubungan antara anggaran partisipatif dengan prestasi 

manajer tingkat menengah ini merupakan topik yang penting karena anggaran 

menjadi alat utama pengendalian yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Sebagai 

rencana keuangan perusahaan dalam periode yang akan datang, anggaran 

mempunyai fungsi sebagai pedoman yang digunakan untuk menilai kinerja 

individual para manajer tingkat menengah. Pentingnya peran anggaran dapat 

dilihat dari berbagai fungsi, misalnya anggaran menjadi alat untuk memotivasi 

kinerja anggota organisasi, alat koordinasi dan komunikasi antara atasan dengan 

bawahan, dan sebagai alat untuk mendelegasikan wewenang atasan kepada 

bawahan (Fawzy,1994;139). 

 Fungsi anggaran, sebagai alat pengendalian dalam arti yang lebih luas 

mencakup kegiatan pengaturan orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian, 

proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan sekaligus 

kompleks, karena anggaran mempunyai kemungkinan dampak  terhadap sikap dan 

perilaku anggota organisasi. Anthony (1992;233) menyatakan bahwa partisipasi 

bawahan dalam penentuan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap 
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motivasi manajerial, karena dari angaran yang disusun dengan partisipasi manajer 

tingkat menengah akan menghasilkan pertukaran yang efektif. Partisipasi manajer 

tingkat menengah dalam penyusunan anggaran kemungkinan juga dapat 

mempengaruhi kinerja manajerial, karena dengan adanya partisipasi manajer 

tingkat menengah dalam menyusun anggaran, maka manajer tingkat menegah 

akan merasa terlibat dan harus bertanggung jawab pada pelaksanaan anggaran. 

Sehingga diharapkan manajer tingkat menengah dapat melaksanakan anggaran 

dengan lebih baik. Untuk mencegah dampak disfungsional anggaran, Argyris 

(1952), menyarankan perlunya melihat 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 yang sulit dicapai tidak akan memberikan motivasi para 

pelaksana, sebaliknya akan menyebabkan frustasi. Anggaran yang terlalu mudah 

juga tidak akan memberikan motivasi agar pelaksana berusaha untuk mencapai 

prestasi yang terbaik. Anggaran yang baik adalah anggaran dengan tingkat 

kesulitan yang masih memungkinkan pencapaiannya dan memberi motivasi para 

pelaksana.  

 Penelitian Brownell (1981) menguji hubungan antara variabel personality, 

locus of control sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara partisipasi 

anggaran dengan performa manajerial. Di dalam penelitiannya ini Brownell 

menemukan hubungan yang signifikan. Brownell dan McInnes (1986) yang 
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menguji hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial dengan 

motivasi sebagai variabel intervening menemukan hubungan positif yang 

signifikan antara partisipasi dan performa manajerial. Merchant (1981) juga 

menemukan pengaruh anggaran  yang positif dan signifikan terhadap performa 

manajerial. Temuan tersebut memberikan dorongan bagi peneliti untuk menguji 

kembali efektifitas anggaran partisipatif. Dalam penelitian ini, pendekatan 

kerangka kontijensi akan diadopsi untuk menilai keefektifan hubungan kedua 

variabel tersebut. Hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan 

prestasi kerja juga dipengaruhi oleh sifat individu seperti locus of control 

(Brownell;1981,1982), motivasi (Brownell dan Mcinnes,1986;Riyadi,1998), 

informasi job relevan dan desentralisasi (Wijayanti,2002) serta sikap terhadap 

pekerjaan dan perusahaan (Milani,1975;Mia,1988).  Istilah variabel intervening 

digunakan dalam pengertian bahwa motivasi merupakan variabel perantara dalam 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan prestasi kerja. Dengan 

kata lain motivasi berpengaruh pada tingkat hubungan antara partisipasi dalam 

penyusunan anggaran dengan prestasi kerja. 

 Prestasi kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prestasi kerja 

manajer dalam kegiatan-kegiatan manajerial yang meliputi : perencanaan, 

investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf (staffing), 

negosiasi, dan perwakilan (Mahoney et.al,1963). Sedangkan partisipasi 

penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh 

individu (manajer) dalam proses penyusunan anggaran (Brownell,1982). Motivasi 

dalam penelitian ini didefinisikan sebagai deretan sampai dimana seorang individu 
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ingin dan berusaha untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik 

(Mitchell,1982). 

 Di dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data yang 

dikumpulkan dari para manajer tingkat menengah pada hotel berbintang di 

Surakarta. Manajer tingkat menengah di sini adalah manajer yang memiliki atasan 

sekaligus bawahan yang dapat membantunya menjalankan tugas. Peneliti memilih 

manajer tingkat menengah karena manajer tingkat menengah memiliki peranan 

yang penting dalam pengambilan keputusan. Peranan manajer tingkat menengah 

menjadi penting karena mereka berhubungan dengan atasan dan bawahan. 

Perusahaan yang dipilih adalah hotel berbintang. Karena penelitian ini diharapkan 

menjadi alat konfirmasi dengan peneliti sebelumnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Riyadi (1998).  

 

B.PERUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah 

diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

v Apakah ada peran motivasi sebagai variabel intervening diantara partisipasi 

penyusunan anggaran dan prestasi kerja manajer ? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan gambaran yang jelas 

tentang pengaruh motivasi dalam hubungan partisipasi penyusunan 

anggaran dalam prestasi kerja manajer tingkat menengah atau manajer 
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yang memiliki atasan sekaligus bawahan, sehingga diharapkan akan 

memberikan masukan-masukan yang penting bagi para pengusaha 

khususnya pihak manajemen hotel sebagai bahan pertimbangan dalam  

penyusunan anggaran dalam perusahaan sehingga diharapkan kinerja 

manajerial akan meningkat. 

b. Memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh partisipasi 

manajer dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manjerial dengan 

motivasi sebagai variabel intervening. 

 

 

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

 Bab-bab berikutnya akan menyajikan hal-hal seperti berikut ini.Bab  II 

akan berisi landasan teori mengenai konsep-konsep anggaran, yang meliputi 

pengertian anggaran dan manfaatnya, fungsi anggaran, karakteristik anggaran 

,anggaran dan tipe pengendalian, dasar-dasar penyusunan anggaran,kejelasan 

tujuan anggaran, evaluasi anggaran, dan tingkat kesulitan anggaran, penganggaran 

partisipatif, prestasi kerja, motivasi kerja, serta pendekatan kontijensi. Bab  III 

akan membahas tentang pembahasan mengenai populasi dan kriteria responden, 

prosedur pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, pengukuran variabel 

penelitian, model penelitian, dan teknik pengolahan data. Bab IV berisi 

pembahasan pokok berupa analisis data dan mendiskusikan hasil dari analisis 

yang relevan. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari 

seluruh pembahasan. 
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A. BAB II 

B. LANDASAN TEORI 

      TINJAUAN TENTANG ANGGARAN 

A.1      Pengertian dan Manfaat Anggaran 

Menurut Ahyari (1988) anggaran merupakan perencanaan secara 

formal dari seluruh kegiatan perusahaan di dalam jangka waktu tertentu 

yang dinyatakan dalam unit kuantitatif (moneter). Dari pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pengertian anggaran perusahaan adalah 

perencanaan yang disusun secara formal di dalam perusahaan yang 

meliputi seluruh kegiatan perusahaan ditetapkan dalam ukuran waktu 

tertentu. Satuan unit anggaran dinyatakan dalam satuan moneter (Rp). 

Lowe (1970) menyebutkan bahwa anggaran merupakan pernyataan 

mengenai apa yang diharapkan, direncanakan, atau diperkirakan terjadi 

dalam periode tertentu yang direncanakan di masa yang akan datang. 

Sedangkan Anthony dan Reece (1989) menyebutkan bahwa anggaran 

merupakan perencanaan yang rinci, yang dinyatakan secara formal dalam 

ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, yang menunjukkan 

sumber daya suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 

satu tahun. Dari pendapat yang dikemukakan oleh Lowe (1970) dan 

Anthony serta Reece (1989) dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah 
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suatu rencana yang dinyatakan dalam bentuk keuangan dan atau angka-

angka mencakup periode tertentu, dari suatu kebijaksanaan yang harus 

dicapai dalam periode tersebut dengan maksud untuk mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan. Kohler menyebutkan bahwa : 

· A financial plan serving as pattern for and a control over future 
operations 

· Hence, any estimate of future cost 
· A systematic plan for utilation of man power material or other 

resources. 
 
Definisi yang diberikan Kohler menunjukkan adanya tujuan yang beragam 

atas suatu anggaran. Dua tujuan utamanya yaitu sebagai alat perencanaan 

dan alat pengendalian. Sebagai alat perencanaan menunjukkan kebutuhan 

beberapa faktor tertentu (misalnya kas, kapasitas produksi) dari masa yang 

akan datang yang kemudian berfungsi menyediakan informasi dalam 

pengambilan keputusan selanjutnya. Di dalam peranannya sebagai alat 

pengendalian, anggaran berisi kriteria prestasi kerja yang akan 

dibandingkan dengan data yang nyata dalam operasi perusahaan. 

A.2      Fungsi Anggaran 

Siegel dan Markoni (1989) menyebutkan ada enam fungsi yang 

dimiliki oleh anggaran. Fungsi-fungsi tersebut adalah : 

1. hasil terakhir dari proses penyusunan anggaran 

2. anggaran merupakan hasil cetak biru aktivitas yang merefleksi 

prioritas manajemen dalam mengalokasikan sumber-sumber 

organisasi 
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3. anggaran merupakan alat komunikasi intern yang menghubungkan 

berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang 

menghubungkan manajer tingkat bawah dengan manajer tingkat 

atas. 

4. Anggaran sebagai tolak ukur pengukuran kinerja, dan 

membandingkan hasil aktual operasi yang sesungguhnya. 

5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan 

manajemen menunjukkan bidang yang kuat dan lemah bagi 

perusahaan. 

6. Anggaran berfungsi untuk mempengaruhi dan memotivasi 

karyawan agar senantiasa bertindak secara efisien dan efektif dan 

juga sesuai dengan tujuan organisasi. 

Kenis (1979) meyebutkan anggaran lebih banyak menjalankan peranannya 

sebagai aspek kuantitatif yang terfokus pada beberapa yang dilaporkan 

lebih jauh, anggaran sebenarnya juga memegang peranan penting untuk 

pengendalian, koordinasi, komunikasi, penilaian prestasi, dan motivasi. 

 Syarat-syarat penyusunan anggaran agar dapat memberikan fungsi 

yang maksimal adalah : 

1. Partisipasi para manajer dalam penyusunan anggaran. 

2. Organisasi anggaran. 

3. Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam proses 

penyusunan anggaran dan sebagai alat pengukuran prestasi manajer 

dalam pelaksanaan anggaran. 
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A.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; sedangkan 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, yaitu : 

Suatu anggaran mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut 

ini. 

1. Dinyatakan dalam satuan keuangan (moneter), walaupun angkanya berasal dari angka yang bukan 

satuan keuangan (misal : unit terjual, jumlah produksi). 

2. Mencakup kurun waktu 1 tahun. 

3. Isinya menyangkut komitmen manajemen, yaitu manajer setuju 

untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang 

telah dianggarkan. 

4. Usulan anggaran dinilai dan disetujui oleh orang yang mempunyai 

wewenang yang lebih tinggi daripada penyusunnya. 

5. Jika anggaran sudah disahkan, maka anggaran tersebut tidak dapat 

diubah, kecuali dalam hal khusus. 
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6. Hasil aktual akan dibandingkan dengan anggaran secara periodik, 

dan varians yang terjadi dianalisis dan dijelaskan. 

Suatu ramalan mempunyai karakteristik sebagai berikut ini. 

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

2. Kurun waktunya tidak tetap. 

3. Orang yang membuat ramalan tidak mempunyai tanggung jawab 

untuk mencapai hasil yang diramalkan. 

4. Ramalan akan segera diperbaiki jika muncul informasi baru 

mengenai perubahan situasi atau kondisi. 

5. Ramalan biasanya tidak disahkan oleh tingkat manajemen yang 

lebih tinggi. 

6. Penyimpangan atas situasi ramalan tidak dianalisis secara formal 

maupun periodik. 

Mulyadi (1997:511) menyatakan anggaran yang baik memiliki 

karakteristik sebagai berikut ini. 

1. Anggaran disusun berdasarkan program. 

Proses manajemen perusahaan dimulai dengan perencanaan strategi yang 

di dalamnya 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 
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merinci pelaksanaan program, sehingga anggaran yang disusun setiap 

tahun mempunyai arah yang jelas. 

2. Anggaran disusun berdasarkan karakterisitik 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-pusat 

pertanggungjawaban tersebut. Hal ini akan mengakibatkan perilaku yang 

tidak semestinya pada manajer pusat pertanggungjawaban dalam 

melaksanakan anggaran. 

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, yang jika 

terjadi penyimpangan antara realisasi dengan anggaran tidak ada satupun manajer yang merasa bertanggungjawab. 

Beberapa karakteristik anggaran menurut Kenis (1979) adalah : 

1. keikutsertaan dalam peyusunan anggaran 

2. kejelasan anggaran 

3. umpan balik anggaran 
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4. tingkat kesulitan anggaran 

5. evaluasi anggaran 

A.4     Anggaran dan Tipe Pengendalian. 

Pokok pembahasan dari pengendalian adalah sebagai alat 

pencapaian pengendalian manajemen. Secara keseluruhan yaitu tingkat 

pengetahuan yang berarti dan hubungan yang dimiliki oleh manajer 

pengendali dengan proses yang akan dikelola. Proses harus dimengerti 

dengan baik oleh manajer agar dapat memberikan instruksi yang spesifik 

dan detail mengenai apa yang harus dikerjakan dengan benar dalam 

pencapaian tujuan yang diinginkan. 

Sistem anggaran dapat digunakan untuk mendukung tiga macam 

tipe pengendalian, yaitu : 

1. pengendalian perilaku/tindakan 

2. pengendalian output/hasil 

3. pengendalian input 

 Anggaran di dalam tipe pengendalian input selalu merupakan 

pengendali input karena anggaran mengukur penggunaan sumber daya-

sumber daya yang jarang ada / langka dalam wujud keuangan. Anggaran di 

dalam  tipe pengendalian output berfungsi sebagai pengendali output 

ketika hasil aktivitas diukur dan dinilai dalam cara yang sama, seperti 

dalam konstrusi anggaran laba untuk penentuan laba. Anggaran di dalam 

tipe anggaran perilaku juga dapat digunakan sebagai pengendali perilaku 
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karena anggaran merefleksi rencana tindakan-tindakan yang bisa diambil 

dari para bawahan. 

A.5     Jenis Anggaran 

Menurut Anthony, et.al (1992 : 491-494) ada tiga jenis anggaran 

yang umum, yaitu : anggaran biaya, anggaran pendapatan dan anggaran 

rugi laba. 

1. Anggaran Biaya 

Anggaran biaya dapat dibagi menjadi dua jenis. 

a. Anggaran yang menyangkut biaya yang dapat dipertanggungjawaban, 

dimana output dapat diukur. 

b. Anggaran yang berhubungan dengan biaya pertimbangan 

(discretionary expenses) di pusat pertanggungjawaban, dimana 

outputnya tidak dapat diukur. Anggaran tersebut tidak dapat dirancang 

untuk mengukur efisiensi maupun inefisiensi. 

2. Anggaran Pendapatan 

Anggaran pendapatan mempunyai karakteristik sebagai berikut ini. 

a. Anggaran dirancang untuk mengukur efektifitas pemasaran. Varians 

yang merugikan terhadap anggaran berarti volume penjualan atau 

harga jual lebih rendah dari tingkat yang dianggap wajar menurut 

manajemen. 
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b. Manajer pemasaran tidak dapat memikul tanggung jawab penuh atas 

tercapainya penjualan, karena banyak sekali ketidakpastian di pasar 

yang berada di luar kendali khususnya dalam jangka pendek. 

3. Anggaran Laba Rugi 

Anggaran laba rugi adalah suatu rencana laba tahunan, yang terdiri dari 

serangkaian angka-angka proyeksi keuangan untuk tahun yang akan 

datang disertai dengan jadwal pendukungnya. Anggaran laba rugi dapat 

digunakan untuk hal-hal sebagai berikut ini. 

a. Untuk perusahaan secara keseluruhan dan untuk pusat laba, anggaran 

tersebut dapat digunakan sebagai berikut ini. 

1) Untuk alokasi sumber daya 

2) Untuk perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan perusahaan dan 

divisi 

3) Sebagai bahan pengecekan terakhir atas ketepatan anggaran biaya 

4) Untuk penugasan tanggung jawab dari setiap manajer serta 

penentuan kontribusi dari setiap manajer terhadap perusahaan atau 

divisi dari segi prestasi keuangan 

b. Anggaran laba rugi digunakan manajemen puncak sebagai berikut ini. 

1) Penilaian atas prestasi keuangan perusahaan tahunan masa yang 

akan datang, dan melakukan tindakan koreksi jika terjadi prestasi 

yang kurang memuaskan 

2) Merencanakan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas 

perusahaan 
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3) Berperan serta dalam perencanaan divisi 

4) Pengendalian terhadap devisi 

A.6     Proses Penyusunan Anggaran 

Sistem penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan dari atas (top down 

approach), pendekatan dari bawah (bottom up approach) dan pendekatan 

partisipatif (participation approach). Penyusunan anggaran dengan 

menggunakan pendekatan top down, angggaran 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 bottom up, 

dimulai oleh manajer pelaksana dengan menyusun usulan anggaran. 

Dalam 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 
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lingkungannya tidak menentu dan beroperasi dengan teknologi non rutin 

(Anthony, et.al, 1992 : 502). 

Berbeda dengan kedua pendekatan diatas. Pada pendekatan 

partisipasi manajer puncak memberikan kesempatan bagi para manajer 

pelaksana untuk ikut terlibat dalam menyusun anggaran. Penganggaran 

pertisipatif memberikan rasa tanggung jawab kepada para manajer 

pelaksana dan mendorong timbulnya kreatifitas. Menurut Hansen (1999: 

373) dengan meningkatnya tanggung jawab serta tantangan merupakan 

proses pemenuhan intensif non moneter, yang pada akhirnya menjadikan 

tingkat kinerja semakin tinggi. 

Menurut Mulyadi (1997:493) proses penyusunan anggaran 

memerlukan berbagai tahap berikut ini. 

1. Penetapan sasaran oleh manajer  atas 

2. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan 

untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer bawah 

3. Penelaahan oleh manajer puncak terhadap usulan anggaran yang 

diajukan oleh manajer bawah 

4. Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan 

manajer bawah 

Sedangkan menurut Siegel dan Marconi (1989 : 126-128) dalam 

proses penyusunan anggaran terdapat tiga tahap utama yaitu goal setting, 

implementation, control and performance evaluation. 
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Pada 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. 

Tahap implementation, tujuan yang sudah ditetapkan tersebut 

digolong-golongkan kedalam pusat pertanggungjawaban dan juga 

mengalokasikan sumber-sumber daya perusahaan. 

Tahap control and performance evaluation, anggaran disiapkan 

untuk mendapatkan persetujuan dari top manajer. Setelah mendapat 

persetujuan, anggaran akan disebarkan kembali kepusat 

pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian dalam kegiatan operasional 

perusahaan. Pada akhirnya anggaran tersebut akan diajukan sebagai dasar 

dalam mengevaluasi prestasi para pelaksananya. 

 

A.7      Kejelasan Tujuan Anggaran 

Kejelasan tujuan anggaran, berhubungan dengan sejauh mana 

tujuan-tujuan dari anggaran dinyatakan. Dengan adanya kejelasan tujuan, 

dapat diinformasikan kepada manajemen level bawah mengenai apa yang 

diharapkan oleh manajemen yang lebih tinggi. 

Manajemen yang lebih tinggi dapat mempelajari dukungan-dukungan, dan 

persoalan-persoalan dari manajemen yang dibawahnya, melalui laporan-
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laporan dari bawah yang membandingkan tujuan yang direncanakan 

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 (Sulastiningsih). 

 

B.       TELAAH LITERATUR 

B.1     ANGGARAN PARTISIPATIF 

 Anggaran berpengaruh langsung terhadap individu dalam 

organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan anggaran ditentukan oleh 

bagaimana proses penyusunan anggaran dijalankan. Mengingat hal 

tersebut, akan lebih bijaksana jika para manajer pusat-pusat 

pertanggungjawaban terlibat di dalam  proses penyusunan anggaran karena 

keterlibatan mereka didalamnya merupakan suatu cara yang efektif untuk 

menciptakan keselarasan tujuan setiap pusat-pusat pertanggungjawaban 

dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Partisipasi manajer operasi 

akan mendorong moral kerja yang tinggi dan inisiatif yang pada akhirnya 

akan memiliki rasa komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan anggaran 

yang telah disepakati bersama. 

Menurut Becker dan Green (1978), partisipasi sebagai suatu proses 

pengambilan keputusan bersama antara dua pihak/lebih, yang akan 

membawa efek dimasa yang akan datang bagi para pembuat keputusan. 
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Partisipasi penyusunan anggaran merupakan keikutsertaan para manajer 

dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi yang sukses dari para 

manajer akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. memberi pengaruh yang sehat kepada kepentingan inisiatif, moral, 

dan     antusiasme  

2. memberi hasil suatu rencana yang lebih baik, karena adanya 

kombinasi pengetahuan beberapa individu 

3. dapat meningkatkan kerjasama antar departemen 

4. para karyawan dapat lebih menyadari situasi masa yang akan 

datang, respek pada sasaran dan pertimbangan lainnya. 

Partisipasi dalam penyusunan anggaran membuat para pelaksana 

anggaran lebih memahami masalah-masalah yang timbul pada saat 

pelaksanaan anggaran, sehingga partisipasi dalam penyusunan anggaran 

dapat meningkatkan efisiensi. Seringkali partisipasi dalam penyusunan 

disebabkan oleh berbagai hal, antara lain  : anggaran tidak mempunyai arti 

bagi organisasi. Hal ini bisa terjadi karena 

1. Perbedaan kepribadian manajer yang tercermin dalam gaya 

kepemimpinannya 

2. Latar belakang karyawan 

3. Bentuk organisasi yang sentralistik dan bersifat otokrasi kurang 

menggunakan partisipasi apabila dibandingkan dengan organisasi 

yang disentralisasi. 

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



 47 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam 

penyusunan anggaran akan mendorong para pelaksana anggaran berusaha 

lebih efektif dan bekerja keras untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

B.2     KINERJA MANAJERIAL 

Prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas 

berbagai aktifitas yang dilakukan dalam mendayagunakan sumber daya 

yang ada. Untuk dapat memperoleh ukuran prestasi yang dapat 

mencerminkan hasil aktivitas yang ingin dicapai perusahaan, dapat 

digunakan atribut tujuan perusahaan. Tujuan yang eksplisit adalah sebagai 

alat ukur. 

Untuk dapat mencapai/mewujudkan tujuan tersebut, manajemen 

harus melaksanakan fungsi-fungsi dengan tepat. Salah satu fungsi utama 

manajemen adalah perencanaan (planning). Penganggaran (budgeting) 

merupakan proses penting dalam perencanaan, sebab anggaran berfungsi 

sebagai alat pengendalian kegiatan, yang pada dasarnya pengendalian 

tersebut membandingkan antara rencana anggaran dengan pelaksanaannya, 

sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang terjadi. Lebih lanjut 

penyimpangan tersebut dapat mengarahkan perhatian manajemen pada 

titik yang rawan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi prestasi. 

Manajemen akan dinilai berprestasi apabila dapat mewujudkan apa 

yang menjadi tujuan perusahaan. Pada dasarnya prestasi seorang manajer 
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akan dipengaruhi oleh : tingkat discretion yang dimiliki, tingkat 

controllability variabel prestasi krisis, tingkat ketidakpastian variabel 

prestasi krisis dan rentang waktu pengaruh keputusan manajer 

(Fauzy,1994). 

Tingkat discretion dipengaruhi oleh karakteristik pekerjaan dan 

tingkat pendelegasian wewenang, semakin kompleks pekerjaan akan lebih 

besar discretion yang diperlukan dan semakin besar tingkat pendelegasian 

akan semakin besar pula discretion yang bisa dilakukan. Semakin besar 

pengendalian yang dilakukan seorang manajer terhadap variabel kritis, 

maka semakin mudah menerapkan sistem pengendalian anggaran secara 

efektif. Sedangkan tingkat ketidakpastian yang dihadapi seorang manajer 

terhadap variabel prestasi , semakin sulit menetapkan tujuan secara akurat 

sehingga akan semakin sulit pula dalam pengukuran prestasi. Disamping 

itu anggaran yang baik adalah yang dapat mengukur semua keberhasilan 

manajer selama periode tertentu, sehingga rentang waktu anggaran akan 

sangat mempengaruhi prestasi seorang manajer. 

Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran sangat mendukung 

penentuan tujuan dan dapat memberikan informasi sampai sejauh mana 

tujuan tersebut telah dicapai, sehingga menjadi dasar bagi manajemen 

untuk mengukur prestasi. Disamping itu anggaran merupakan salah satu 

elemen dari sistem pengendalian manajemen yang membantu manajemen 

dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian, 

memotivasi serta menilai dan mengukur prestasi. Karena anggaran 
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merupakan salah satu dasar penilaian prestasi, maka perlu diperhatikan 

proses penyusunan anggaran, yang dapat memotivasi/menghambat 

pencapaian tujuan perusahan. 

B.3     MOTIVASI 

Teori-teori tentang motivasi kerja dimaksudkan untuk menentukan 

apa yang menjadi motivasi organisasi dalam pekerjaan mereka. Pada 

mulanya banyak ahli berpendapat bahwa hanya uang yang dapat 

memotivasi seseorang dan kemudian dirasa juga tentang kondisi kerja, 

keuangan, dan hubungan manusiawi. 

Menurut Heidjrahman dan  Husnan (1983) motivasi adalah proses 

untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang 

kita inginkan. Dengan demikian motif yang ada pada individu perlu 

dirangsang, didorong, dimotivasi agar individu tersebut dengan motif yang 

ada pada dirinya dapat melakukan tindakan/kerja yang positif, sehingga 

motifnya terpenuhi dan kebutuhan organisasi perusahaan juga terpenuhi. 

T.Hani Handoko menyebutkan motivasi adalah keadaan dalam 

pribadi yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

krgiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

motivasi adalah kebutuhan-kebutuhan dalam diri pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu dan menimbulkan semangat kerja dan 

pendorong peningkatan prestasi kerja. 
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B.4   HUBUNGAN DIANTARA ANGGARAN PARTISIPATIF, MOTIVASI, 

DAN KINERJA MANAJERIAL 

Beberapa penelitian mengenai hubungan anggaran dengan kinerja 

manajerial menunjukkan hasil yang tidak dapat disimpulkan secara 

konklusif. Hal tersebut terjadi karena hasil yang dikemukakan tidak 

menunjukkan kekonsistenan dan sering terjadi kontradiksi antara peneliti 

yang satu dengan peneliti yang lain (Riyadi,1998). Misalnya penelitian 

Brownell (1981) dan Brownell dan McInnes (1986) menunjukkan bahwa 

partisipasi dalam penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja. Sementara Milani (1975) dan Kenis (1979) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan tidak signifikan 

antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. 

Sementara itu dalam penelitian Wijayanti (2002) disebutkan ada beberapa 

penelitian lain melaporkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut 

bertolak belakang atau negatif (Sterdy,1960; Bryan dan Locke,1967). 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian tentang hubungan antara 

partisipasi dalam anggaran dengan kinerja manajerial itu disinyalir karena 

tidak ada hubungan langsung yang sederhana antara partisipasi dalam 

penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial (Gul, et.al, 1995). Untuk 

dapat menyelesaikan perbedaan dari hasil penelitian tersebut, dapat 
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dilakukan pendekatan kontijensi (Hayes,1977). Pendekatan ini 

memberikan gagasan bahwa sifat hubungan antara partisipasi dengan 

penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial mungkin berbeda satu 

situasi dengan situasi yang lain (Wijayanti,2002). Pendekatan ini secara 

sistematis mengevaluasi berbagai kondisi atau variabel yang dapat 

mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan 

kinerja manajerial (Riyadi,1998). 

Beberapa peneliti telah menemukan pengaruh positif dari proses 

penyusunan anggaran terhadap aspek perilaku, khususnya prestasi kerja, 

kepuasan kerja, dan perilaku disfungsional. Kennis, antar tahun 1977 

sampai dengan tahun 1979, telah melakukan penelitian terhadap 289 

responden yang berasal dari 19 pabrik milik 16 perusahaan manufaktur. 

Dalam penelitian ini terdapat lima aspek dalam proses penyusunan 

anggaran yang diteliti yaitu, partisipasi dalam penyusunan anggaran 

(budgetary participation),kejelasan anggaran, umpan balik anggaran, 

tingkat kesulitan anggaran dan evaluasi anggaran, Kennis melaporkan 

bahwa, secara keseluruhan kelima aspek dalam proses penyusunan 

anggaran tersebut memiliki pengaruh yang relatif kuat terhadap variabel 

sikap dan prestasi kerja manajerial, seperti kepuasan kerja, ketenangan 

kerja, motivasi, sikap terhadap anggaran dan prestasi. Secara terinci 

dinyatakan bahwa, partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kejelasan 

tujuan anggaran cenderung memiliki pengaruh positif terhadap sikap dan 

prestasi kerja. Kesulitan tujuan anggaran yang memiliki pengaruh buruk 
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bagi sikap dan prestasi, sedangkan pengaruh evaluasi anggaran dan umpan 

balik anggaran terhadap sikap dan prestasi diketahui sangat lemah. 

Hubungan antara partisipasi anggaran dengan prestasi kerja sangat 

kompleks. 

Keterkaitan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan 

motivasi telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. 

Kebanyakan bukti-bukti yang menghubungkan antara anggaran dan 

motivasi menyatakan bahwa hubungan ini cenderung lebih 

menguntungkan dalam organisasi yang menggunakan anggaran sebagai 

bagian dari strategi pengendalian administratif (Merchant,1981). Dari 

penelitian-penelitian tentang partisipasi anggaran, yang kemungkinan 

adalah aspek dari anggaran yang paling banyak diteliti, cenderung 

memiliki hubungan yang positif dengan motivasi. Peneliti-peneliti yang 

menyajikan hal tersebut antara lain, Vroom (1964), Hofstede (1967), 

Milani (1975), dan Kenis (1979).  Hasil yang didapat disimpulkan dari 

penelitian tersebut adalah adanya hubungan yang positif (Hofstede, 1967; 

Brownell dan McInnes, 1986). Hasil dari penelitian mereka dapat 

digeneralisasi, namun harus hati-hati dalam menggeneralisasikannya 

karena faktor budaya (French dkk, 1986) dan sifat-sifat 

kepribadian/personality (Brownell, 1981) juga mempengaruhi interaksi 

antar partisipasi dengan motivasi, sehingga ada kemungkinan kedua 

variabel tersebut akan memiliki hubungan sebaliknya. Dalam melakukan 

penelitian tentang keterkaitan antara penyusunan anggaran dengan 
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motivasi yang mereka lakukan, terdapat ketidakkonsistenan di dalam 

melakukan pendekatan untuk mengatur motivasi. 

Riyadi dalam tesisnya menyebutkan bahwa Brownell (1982) dan 

Murray (1990) mengemukakan bahwa hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan prestasi kerja manajer ada kemungkinan 

dipengaruhi oleh faktor kontijensi, yaitu adanya variabel-variabel lain 

yang bertindak sebagai variabel intervening/moderating (Slamet Riyadi). 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh 

Brownell dan McInnes (1986) menguji tentang motivasi karyawan sebagai 

variabel intervening dalam hubungan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dengan prestasi kerja manajer adalah motivasi. 

Brownell dan McInnes (1986) yang menguji motivasi sebagai 

variabel intervening dalam hubungan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dengan prestasi kerja, hasilnya menunjukkan bahwa motivasi 

secara signifikan tidak berperan sebagai variabel intervening dalam 

hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja 

manajerial. Hasil ini sama dengan penelitian Riyadi (1998) yang hasilnya 

menunjukkan bahwa motivasi secara signifikan tidak berperan sebagai 

variabel moderating dalam hubungan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajerial. Tetapi hasil ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mia (1988) yang hasilnya menunjukkan 

bahwa motivasi secara signifikan berperan sebagai variabel moderating 
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dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan prestasi 

kerja manajerial. 

Teori cognitive dissonance yang dikemukakan oleh Festinger 

(1957) menyatakan bahwa karyawan yang memiliki motivasi yang lebih 

baik (tinggi) akan memperbaiki kesalahan/merasa khawatir, jika prestasi 

kerja mereka di bawah tingkat pengharapannya (rendah). Untuk 

mengurangi kesalahan dan rasa kekhawatiran tersebut, mereka secara 

sukarela mencoba memperbaiki prestasi kerja mereka (Calder dan Ross, 

1976; Hammer dan Organ, 1978).partisipasi penyusunan anggaran sebagai 

suatu mekanisme dalam pertukaran informasi memungkinkan karyawan 

untuk memperoleh pengertian yang lebih baik dan jelas tentang pekerjaan 

mereka. Partisipasi tersebut juga membantu mereka untuk memperbaiki 

kesalahannya, yang pada akhirnya bisa menigkatkan prestasi mereka 

(Howood,1976). Sebaliknya karyawan yang memiliki motivasi kurang 

baik (rendah), keinginan untuk memperbaiki kesalahannya relatif rendah, 

jika prestasi yang mereka peroleh tersebut sesuai dengan yang diharapkan 

(rendah). Dengan kata lain karyawan yang memiliki motivasi kerja rendah, 

tidak memiliki keinginan memperbaiki kesalahannya dengan 

memanfaatkan partisipasi dalam penyusunan anggaran yang ada, sehingga 

prestasi kerja yang mereka peroleh tetap rendah. Dari penjelasan tersebut 

dapat diungkapkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mungkin lebih 

efektif apabila karyawan/manajer memiliki motivasi yang lebih baik 

(tinggi), yang pada akhirnya prestasi yang diperoleh akan semakin tinggi 
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pula. Degan kata lain tingginya prestasi kerja manajerial yang dipengaruhi 

oleh partisipasi dalam penyusunan anggaran yang efektif disebabkan oleh 

karena adanya motivasi kerja yang tinggi. Tetapi partisipasi ini tidak akan 

efektif bila manajer memiliki motivasi yang kurang baik (rendah), 

sehingga prestasi kerja yang dicapai akan rendah pula. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara partisipasi anggaran dengan prestasi kerja manajer dapat diperbaiki 

dengan menggunakan peranan intervening. Motivasi mempunyai pengaruh 

terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan prestasi 

kerja manajerial. Untuk mengetahui apakah motivasi berperan sebagai 

variabel intervening, dapat dilihat pada partisipasi penyusunan anggaran 

yang dilakukan oleh manajer yang memiliki motivasi yang tinggi dan 

rendah. Dalam kelompok manajer dengan motivasi tinggi akan terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dengan prestasi kerja manajerial. Sebaliknya, partisipasi 

penyusunan anggaran yang dilakukan oleh manajer yang memiliki 

motivasi rendah mungkin tidak memiliki hubungan/perbaikan prestasi 

kerja. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

motivasi memiliki pengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Dalam hal ini, untuk 

mengetahui apakah motivasi berperan sebagai variabel intervening, dapat 

dilihat pada partisipasi penyusunan anggaran yang dilakukan oleh manajer 
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yang memiliki motivasi tinggi dan rendah. Pernyataan tersebut dapat 

diringkas dalam bentuk hipotesa sebagai berikut ini. 

H1  =  ada hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan 

prestasi kerja yang akan dijelaskan oleh pengaruh tidak langsung 

motivasi 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

   POPULASI DAN KRITERIA RESPONDEN 

Populasi dalam penelitian ini adalah para manajer hotel berbintang 

yang berada di Surakarta. Dalam sebuah penelitian, idealnya harus diselidiki 

keseluruhan populasi. Namun untuk populasi yang besar secara teknik tidak 

mungkin meneliti/menyelidiki setiap individu yang terdapat di dalamnya. 

Alasan yang menyebabkan kita tidak dapat meneliti keseluruhan populasi 

adalah biaya yang besar, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. 

Oleh karena itu, bila populasi terlampau besar maka kita dapat 

mengambil sampel yang mewakili populasi tersebut. Selain hal-hal tersebut 

diatas, jumlah sampel juga sangat tergantung faktor-faktor seperti fasilitas, 

populasi yang ada atau yang tersedia, serta tujuan penelitian. 
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Untuk penelitian ini akan diambil 80 responden yaitu 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. Kriteria responden yang dipilih sebagai 

anggota sampel dalam penelitian ini adalah manajer yang berada dalam 

perusahaan jasa hotel berbintang serta berdomisili diwilayah 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. Di 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, dengan kata lain manajer tersebut juga mempunyai bawahan 

yang bisa membantu di dalam melaksanakan kegiatannya. 

 

   PROSEDUR PENGUMPULAN DATA 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kuesioner. Pendistribusian kuesioner kepada 

responden dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu mengantar sendiri, 

menggunakan data kolektor, dan melalui pos. Karena daerah yang diteliti 
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hanya seputar Surakarta, peneliti memutuskan untuk mengantar sendiri dan 

mengambil sendiri kuesioner tersebut dari responden. 

Daftar kuesioner diantar langsung oleh peneliti kepada manajer 

yang terpilih sebagai subyek dalam penelitian ini. Kepada setiap manajer, 

peneliti memberikan sedikit pengarahan singkat mengenai cara pengisian 

kuesioner. Hal ini dilakukan peneliti karena peneliti berasumsi bahwa tidak 

semua orang dengan mudah dapat mengisi daftar kuesioner tersebut sesuai 

dengan yang diharapkan. Kuesioner yang sudah diberikan kemudian diisi 

oleh manajer tanpa pengawasan. Peneliti mengumpulkan daftar kuesioner 

yang sudah diisi pada hari-hari berikutnya. 

Langkah yang diambil peneliti untuk mengantisipasi rendahnya 

respon rate dalam pengiriman kuesioner adalah menghubungi responden 

melalui telepon guna memastikan kuesioner yang dikirimkan peneliti telah 

diterima responden dan diharapkan kuesioner yang telah diisi segera dikirim 

kembali. Untuk menghindari timbulnya keraguan dari responden terhadap 

pertanyaan yang bersifat sensitif, peneliti menerangkan dalam surat 

permohonan bahwa informasi yang diperoleh dari responden dijamin 

kerahasiaannya, dan peneliti juga menyampaikan penghargaan atas 

partisipasi yang diberikan. 

Jumlah kuesioner yang diantar sendiri oleh peneliti kepada 

responden, kembali sebanyak 36 kuesioner. Kuesioner yang diterima dari 

responden ini berasal dari 11 hotel berbintang di Surakarta dan kuesioner ini 

diperiksa ulang peneliti untuk melihat kelengkapannya. Terdapat 2 
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kuesioner yang tidak dapat diikutkan karena pengisiannya tidak lengkap. 

Setelah dilakukan seleksi jawaban tersebut ada 34 Jawaban manajer yang 

dapat diikutkan dalam analisa akhir. 

 

C.      VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji sejauh 

mana tingkat kesahihan dan keandalan data yang terkumpul. Hanya data 

yang lolos uji validitas dan reliabilitas saja yang dapat diteruskan untuk 

analisis selanjutnya. Huck dan Cormier (1996) mengemukakan bahwa 

kualitas data yang diperoleh dari penggunaan instrumen penelitian dapat 

dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas. 

Uji validitas yang dilakukan dengan analisis faktor dimaksudkan 

untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan akan terklasifikasi 

pada variabel-variabel yang telah ditentukan (construct validity). Uji analisa 

faktor ini dapat dilakukan terhadap nilai setiasp variabel dengan varimax 

rotation. Nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy (Kaiser 

MSA) yang diisyaratkan agar data yang terkumpul dapat tepat dilakukan 

analisis faktor harus diatas 0,50 dan hal ini juga menunjukkan construct 

validity dari masing-masing variabel (Kaiser dan Rice,1974). 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. 

Peneliti melakukan uji reliabilitas dengan menghitung Cronbach’s alpha 
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dari masing-masing instrumen yang dipakai dalam suatu variabel. Instrumen 

yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan andal (reliable) apabila 

Cronbach’s alpha lebih dari 0,60 (Nunally,1978). Item yang akan 

dimasukkan dalam analisa akhir adalah item yang memiliki factor loading 

lebih dari 0,40 (Chia,1995). 

 

D.     PENGUKURAN VARIABEL 

Terdapat tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tiga variabel tersebut diambil 

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

peneliti sebelumnya. Ketiga variabel tersebut adalah : 

1. Prestasi kerja : pengukuran prestasi kerja menggunakan kuesioner 

Mahoney. Ukuran tersebut memakai delapan dimensi kerja ditambah 1 

ukuran globalnya delapan dimensi yang dimaksud adalah perencanaan, 

investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan satf 

(staffing), negosiasi, dan perwakilan (Mahoney dkk,1963). 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 Mahoney et. al juga didasarkan pada sifatnya 

yang multi-dimensional tetapi tidak tumpang tindih (over-lapping). 
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Reliabilitas dan validitas pengukur Mahoney dan kriteria yang terkait juga 

telah dibuktikan oleh Govindarajn (1986). Kemudian instrumen tersebut 

juga telah banyak digunakan oleh peneliti-peneliti seperti Brownell dan 

McInnes (1986), Frucot dan Sharron (1991), dan Kres (1992). 

2. Partisipasi : partisipasi dalam penyusunan anggaran berkaitan dengan 

seberapa jauh keterlibatan manajer di dalam menentukan atau menyusun 

anggaran yang ada dalam departemen atau bagiannya baik secara periiodik 

maupun tahunan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini 

diadopsi dari Milani (1975). Ada enam item yang digunakan untuk 

mengukur partisipasi dengan menggunakan skala tujuh poin, dimana skore 

rendah (poin 10)menunjukkan partisipasi tinggi, sedangkan skore tinggi 

(poin 7) mennunjukkan partisipasi rendah. ukuran Milani-six scale ini, 

menilai persepsi manajer-manajer (subyek) berkenaan dengan : 

1. Porsi anggaran yang dipenuhi oleh manajer yang bersangkutan 

2. Jenis alasan yang diberikan oleh atasan ketika revisi anggaran dibuat 

3. Frekuensi diskusi tentang revisi anggaran yang dilakukan 

4. Besarnya pengaruh yang manajer rasakan  

Alasan dipilihnya pengukuran ini adalah antara lain larena 

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 dalam penelitian Brownell yang dipublikasikan tahun 
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1982 dan sudah digunakan secara intensif oleh peneliti-peneliti partisipasi 

penyusunan anggaran seperti Milani (1975), Brownell (1982), Brownell dan 

McInnes (1986), dan Riyadi (1998). 

3. Motivasi kerja : motivasi kerja diukur dengan menggunakan instrumen 

yang dikembangkan oleh Lawler dan Suttle (1973). Dalam penelitian ini 

motivasi kerja mengacu pada paradigma pengharapan (expectancy 

paradigm) yang diturunkan kedalam tiga bagian, yaitu : bagian pertama 

berisi 11 pertanyaan yang berkenaan dengan apa yang diharapkan apabila 

telah melakukan sesuatu dengan baik ([P®O] expectancy) (Vroom, 1964; 

Ferris, 1979), dimana E = effort, P = performance, dan O = outcome. 

Masing-masing dari instrumen motivasi dalam pengukurannya skala tujuh 

poin; dengan perincian skore rendah (poin 1) menunjukkan motivasi yang 

rendah sedangkan skore tinggi (poin 7) menunjukkan motivasi yang tinggi. 

Pengukuran nilai motivasi menggunakan runus : 

M = (E®P) å [ (P®O) (V)]. Rumus ini dilakukan dengan 

beberapa langkah seperti yang disarankan Lawler dan kawan-kawan (1973) 

sebagai berikut : 

Masing-masing nilai yang diperoleh dari bagian 1 dikalikan dengan 

bagian 2. Misalnya 1a dikalikan 2a, 1b dengan 2b, dan seterusnya. 

Dari hasil perkalian tersebut (bagian 1 dengan bagian 2) ditambah 

secara bersama-sama. Misal (1a x 2a) + (1b x 2b) + dan seterusnya. Total 

dari penjumlahan tersebut akan menghasilkan expectancies-times-valence. 
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Total penjumlahan (poin b) dibagi dengan jumlah pasangan yang 

ada dalam bagian 1dan 2 (dalam kasus ini 11 pasangan) untuk menghasilkan 

nilai Average Expectancies-Times-Valence. 

Nilai dari pertanyaan bagian ketiga dijumlahkan secara bersama-

sama kemudian dibagi tiga untuk menghasilkan nilai Average Effort-to-

Performance Expectancies. 

Nilai motivasi kerja : Average Expectancies-Times-Valence x  

Average Effort-to-Performance-expectancies 

 

 

E.      MODEL PENELITIAN 

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan untuk menguji 

hipotesis tersebut adalah Path Analysis. Dengan Path analysis diharapkan 

dapat diketahui seberapa jauh partisipasi dalam penyusunan anggaran 

mempengaruhi motivasi dan seberapa jauh motivasi mempengaruhi kinerja 

manajerial. 

Rumus regresi yang digunakan : 

(1) X2  =  P21 X1  

(2) X3  =  P31 X1 +  P32 X2  

 

Total hubungan dihitung dengan koefisien rij, sehingga ; 

(3) r12  =  P21 

(4) r23  =  P32  +  P31 r12 
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(5) r13  =  P31  +  P32 r12 

 

dimana : X1   = Partisipasi 

    X2   = Motivasi kerja 

    X3   = Prestasi kerja 

    P    =   Path coefficient yang digunakan untuk mengukur 

hubungan dua variabel baik secara langsung maupun tidak 

langsung 

    r12   =  menunjukkan total hubungan antara partisipasi 

dengan motivasi, dengan efek langsung (P21) 

    r23  =  menunjukkan total hubungan antara motivasi 

dengan prestasi kerja. Dengan efek langsung (P32) dan 

efek tidak langsung (P31r12) 

     r13  =   menunjukkan total hubungan antara partisipasi 

dengan prestasi kerja. Dengan efek langsung (P31) dan 

efek tidak langsung melalui motivasi (P32r12) 

     R     = residual 

Terdapat keuntungan pokok dari penggunaan analisa jalur yaitu 

dapat dikomposisikannya hubungan antara 2 variabel, dalam hal ini 

partisipasi dan prestasi kerja manjerial sebagai bagian dari jalur melalui satu 

atau lebih variabel terukur. Dari persamaan (5) akan diketahui pengaruh 

langsung dari partisipasi terhadap prestasi kerja (P31) yang diharapkan akan 

mendekati nol. Sedangkan pengaruh tidak langsung (p32r12) diharapkan akan 
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mendekati nilai r13. Dengan kata lain korelasi sederhana antara partisipasi 

dan prestasi kerja diharapkan akan bekerja melalui pengaruh tidak langsung 

yang ditimbulkan oleh adanya motivasi. 

 

F.     TEKNIK PENGOLAHAN DATA 

Setiap pertanyaan yang diajukan kepada responden disediakan 

pilihan berganda. Untuk pertanyaan yang berhubungan dengan prestasi 

kerja, disediakan lima pilihan berganda yaitu mulai dari sangat tinggi, 

tinggi, sedang atau rata-rata, rendah, dan sangat rendah. Dalam pengolahan 

masing-masing pertanyaan diberi skore 1,2,3,4,5. Untuk pertanyaan yang 

berhubungan dengan partisipasi penyusunan anggaran dan motivasi, pilihan 

jawaban yang tersedia untuk responden, masing-masing pertanyaan diberi 

skore 1,2,3,4,5,6, dan 7. 

Dalam pengolahan data metode statistik yang digunakan untuk 

menguji hipotesa adalah metode regresi jalur, seperti yang telah dijelaskan 

pada model penelitian. Setelah data dikumpulkan, diuji validitas dan 

reliabilitasnya, maka langkah selanjutnya adalah data tersebut dianalisis 

dengan terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi sesuai dengan model 

penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan alat bantu komputer. 

Penggunaan paket program software, dapat menghindari cara 

penghitungan manual sehingga seluruh indikator muncul pada output 

komputer, apakah itu nilai P (path coefficient) pada regresi jalur dan nilai R 

yang menunjukkan koefisien korelasi. 
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C. BAB IV 

ANALISIS DATA 
 

A.   PERSIAPAN PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan melalui survei dimana pengumpulan 
informasi dari responden dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 
Penggunaan kuesioner ini merupakan alat pengumpul data yang pokok. Dari 
36 buah kuesioner yang diterima oleh penulis ada 2 buah kuesioner yang 
tidak dapat diolah karena pengisiannya tidak lengkap. 

 Kuesioner terdiri dari pertanyaan umum dan pertanyaan khusus. 

Pertanyaan umum meliputi pertanyaan mengenai data pribadi responden yaitu 

nama, jabatan, umur, jumlah bawahan, pendidikan, masa kerja dan nama 

hotel tempat responden bekerja. Sedangkan pertanyaan khusus terdiri dari 

tiga bagian yaitu partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran, motivasi 

kerja, dan prestasi kerja. 

 Dalam penelitian ini, kuesioner tentang partisipasi dalam 

penyusunan anggaran menggunakan instrumen Milani Six-Item Scale. 

Instrumen ini juga pernah digunakan oleh Frucot dan  Shearon, Izzetin 

Kennis, Brownell dan McInnes, dan Riyadi dalam thesisnya. Kuesioner 

tentang motivasi manajer menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Lawler dan Suttle (1973). Dalam penelitian ini motivasi kerja mengacu pada 

paradigma pengharapan (expectation paradigm) yang diturunkan ke dalam 

tiga bagian pokok. 

 Kuesioner mengenai prestasi manajer menggunakan instrumen 

Mahoney et.al. alasan digunakannya kuesioner ini adalah karena telah teruji 

validitas dan reliabilitasnya oleh Govindrajan dan juga pernah diuji oleh 
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peneliti-peneliti lain seperti Brownell, Frucot dan Shearon. Masing-masing 

instrumen ini diuji validitas dan reliabilitasnya walaupun telah diuji validitas 

dan reliabilitasnya oleh peneliti-peneliti lain. 

 Analisis regresi dan korelasi merupakan uji statistika yang dipakai 

untuk mengetahui hubungan dua variabel. Analisis regresi dan korelasi akan 

menunjukkan bagaimana sifat hubungan antara dua variabel dan berapa 

besarnya hubungan dua variabel tersebut. Pada analisis regresi pada saat 

menentukan suatu persamaan garis berdasarkan suatu rumus matematika yang 

menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Sedang analisis korelasi akan menunjukkan arah hubungan antara 

dua variabel. 

 

B.   VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 Uji validitas yang dilakukan dengan analisis faktor dimaksudkan 

untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan akan terklasifikasi pada 

variabel-variabel lain yang telah ditentukan (construct validity). Uji analisis 

faktor ini dapat dilakukan terhadap nilai setiap variabel dengan varimax 

rotation. Nilai Kaiser-Meyer Olkin Measures of Sampling Adequacy (Kaiser’s 

MSA) dapat tepat dilakukan analisis faktor harus di atas 0,50 dan hal ini juga 

akan menunjukkan construct validity dari masing-masing variabel(Kaiser dan 

Rice,1974). 

 Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 
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terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. 

Peneliti melakukan uji reliabilitas dengan menghitung Cronbach’s alpha dari 

masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai 

dalam variabel tersebut dikatakan andal (reliable)  apabila memiliki 

Cronbach’s alpha lebih dari 0,60 (Nunnaly,1978). Item yang akan 

dimasukkan dalam analisa akhir adalah item yang memiliki faktor loading 

lebih dari 0,40 (Chia, 1995). 

1. Partisipasi. 

Nilai Cronbach’s alpha dalam penelitian ini sebesar 0.88. Sebagai 

perbandingan nilai tersebut lebih besar dari nilai yang diperoleh Riyanto 

(1996) sebesar 0.60, Brownell dan McInes (1986) sebesar 0.76, dan Riyadi 

(1998) sebesar 0.84, dengan menggunakan instrumen yang sama. Nilai 

Kaiser’s MSA sebesar 0.84 dengan factor loading sebesar 0.53-0.83. 

2. Motivasi. 

  Penggunaan pengukuran paradigma pengharapan (expectation paradigm) 

dalam variabel ini dilakukan Riyadi (1998), begitu juga dalam melakukan 

penelitian ini mengacu pada paradigma yang sama. Nilai Cronbach’s alpha 

yang diperoleh Riyadi (1998) adalah untuk [P®O] expectancy = 0.77; 

valensi = 0.66, dan [E®P expectancy = 0.81. Cronbach’s alpha yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

Untuk [P®O] expectancy = 0.89; valensi = 0.87; dan [E ® P] expectancy 

= 0.72. Peneliti lain yang menggunakan intrumen yang sama adalah 

Brownell (1982), Brownell dan McInnes (1986) dan Mia (1088). Nilai 

Kaiser’s MSA yang diperoleh peneliti ini adalah untuk [P®O] expectancy 

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



 43 

= 0.74, valensi = 0.60; dan [E ® P] expectation = 0.60. Dengan faktor 

loading masing-masing 0.62-0.93,dan 0.55-0.86, dan 0.51 – 0.78. 

3. Prestasi Kerja. 

 Sesuai dengan saran Mahoney dan kawan-kawan (1963), peneliti akan 

melakukan pengujian independensi terhadap item-item yang ada dalam 

instrumen ini dengan menggunakan kriteria yang disarankan oleh Pyndick 

dan Ruben Feld (1991). Berdasarkan hasil uji korelasi antar kedelapan 

dimensi prestasi kerja dengan keseluruhan menunjukkan bahwa dari 28 

kemungkinan kombinasi, ternyata semua kombinasi koefisien korelasi 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hasil interkorelasi dan korelasi 

antar dimensi disajikan dalam tabel 4.1 Dan tabel 4.2. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 

Interkorelasi Antar Dimensi Prestasi Kerja Manajer 

      1        2       3        4       5        6       7        8 
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1. Perencanaan 

2. Investigasi 

3. Pengkoordinasian 

4. Evaluasi 

5. Pengawasan 

6. Pemilihan Staff 

7. Negosiasi 

8. Perwakilan 

    1.00 

    0.55   1.00 

    0.45   0.46   1.00 

    0.32   0.39   0.75  1.00  

    0.54   0.41   0.83  0.74  1.00 

    0.57   0.50   0.52  0.55  0.50   1.00 

    0.44   0.63   0.36  0.44  0.50   0.54   1.00 

    0.35   0.29   0.60  0.47  0.63   0.42    0.35  1.00 

 

Tabel 4.2 
Korelasi Antar Dimensi Prestasi Kerja Keseluruhan Dengan Dimensi Individual 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Penelitian ini 

Brownell 

Riyadi 

0.40 

0.56 

0.69 

0.59 

0.58 

0.44 

0.56 

0.28 

0.26 

0.39 

0.51 

0.58 

0.48 

0.42 

0.33 

0.63 

0.27 

0.46 

0.47 

0.34 

0.02 

0.62 

0.40 

0.10 

 

Nilai Cronbach’s alpha untuk item 1 sampai dengan 9 yang 

diperoleh sebesar 0.90, dan nilai Kaiser’s MSA senilai 0.76 dan nilai factor 

loading berkisar 0.56-0.84. 

 

 Hasil pengujian validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa 

keempat instrumen yang digunakan cukup sahih (valid) dan andal (reliable). 

Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian reliabilitas yang diperoleh diatas 
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0.60, dan nilai Kaiser’s MSA diatas 0.50, serta factor loading berada pada 

kisaran 0.40 keatas. 

 

C.   ANALISA KUANTITATIF 

C.1.Karakterisitk Responden 

Manajer hotel di Surakarta ini sebagian besar berumur antara 30 sampai 

dengan 34 tahun yaitu sebesar 29.41 %, dan berumur 35 sampai dengan 39 

tahun yaitu sebesar 41.18 %. Manajer hotel ini didominasi oleh jenis kelamin 

pria yaitu sebesar 85.29 %. 

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Umur Responden 
Umur Frekuensi Prosentase (%) 

20 s/d 24 tahun 

25 s/d 29 tahun 

30 s/d 34 tahun 

34 s/d 39 tahun 

40 s/d 44 tahun 

45 s/d 49 tahun 

50 s/d 54 tahun 

55 s/d 60 tahun 

- 

- 

10 

14 

7 

2 

1 

- 

- 

- 

29.41 % 

41.18 % 

20.59 % 

5.88 % 

2.94 % 

- 

Jumlah 
34 100 % 
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Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin 
Frekuensi Prosentase (%) 

Pria 

Wanita 

29 

5 

85.53 % 

14.70 % 

Jumlah 34 100 % 

 

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa manajer yang berumur 35 hingga 39 tahun 

yang berjenis kelamin pria masih menempati posisi paling tinggi. Diikuti oleh 

manajer berjenis kelamin laki-laki yang berumur antara 30 sampai dengan 34 

tahun. 

Tabel 4.5. Tabulasi Silang Antara Umur dan Jenis Kelamin 
Responden 

Jenis Kelamin Umur 

Pria Wanita 

Frekuensi Total 

20 s/d 24 tahun 

25 s/d 29 tahun 

30 s/d 34 tahun 

34 s/d 39 tahun 

40 s/d 44 tahun 

45 s/d 49 tahun 

50 s/d 54 tahun 

55 s/d 60 tahun 

- 

- 

9 

12 

7 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

10 

14 

7 

2 

1 

- 
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Jumlah 
29 5 34 

 

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa sebagian besar para 
manajer menengah menduduki posisinya tersebut setelah 
bekerja antara 4 sampai dengan 7 tahun.  

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Lama Bekerja Responden 

Lama Bekerja  
Frekuensi Prosentase (%) 

0 s/d 3 tahun 

4 s/d 7 tahun 

8 s/d 11 tahun 

12 s/d 15 tahun 

lebih dari 15 tahun 

4 

13 

7 

4 

6 

11.76 % 

38.23 % 

20.59 % 

11.76 % 

17.65 % 

Jumlah 34 100 % 

 

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa para responden yang bekerja lebih dari 15 tahun dan berusia tidak lagi menduduki 
posisi sebagai manajer tingkat menengah. Posisi tertinggi ditempati oleh para manajer yang bekerja antara 4 sampai 
dengan 7 tahun dan berusia 34 sampai dengan 39 tahun. 
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Tabel 4.7. Tabulasi Silang Antara Umur dan Lama Bekerja 
Responden 

Lama Bekerja (tahun) Umur 

0-3 4-7 8-11 12-15 > 15 
Total 

20 s/d 24 tahun 

25 s/d 29 tahun 

30 s/d 34 tahun 

34 s/d 39 tahun 

40 s/d 44 tahun 

45 s/d 49 tahun 

50 s/d 54 tahun 

55 s/d 60 tahun 

 

 

1 

3 

 

 

3 

8 

1 

1 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

2 

1 

1 

 

 

1 

2 

1 

1 

1 

 

 

10 

14 

7 

2 

1 

Jumlah 
4 13 7 4 6 34 

 

 

C.2.Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis dilakukan pada 34 jawaban responden yang telah 
memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan data mengenai 
statistik deskriptif disajikan dalam tabel 4.8 

 

 

Tabel 4.8  Statistik Deskriptif Variabel 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Rata-rata Median Deviasi 

Standar 

Partisipasi (X1) 6 – 42 8 – 40  20.5 22.62 8.69 
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Motivasi (X2) 

Prestasi (X3) 

1 – 343 

9 - 63 

46.54-309.91 

9 – 29 

155.55 

17.5 

57.38 

17.62 

10.82 

5.16 

 

1. Partisipasi : kuesioner partisipasi penyusunan anggaran terdiri dari enam 

pertanyaan. Skala rendah menunjukkan partisipasi tinggi. Semakin tinggi 

skala menunjukkan semakin rendahnya partisipasi. Rentang aktual yang 

diperoleh berada antara 8 – 40 dengan median 20.5, skor rata-rata 22.62 dan 

deviasi standar 8.69. untuk mengetahui tingkat partisipasi manajer dalam 

penelitian ini dilakukan dengan membandingkan median aktual dengan 

median teori partisipasi. Median teori partisipasi adalah 4 x 6 yaitu 24. Dari 

tabel 4.8 Bisa dilihat bahwa median aktual lebih kecil dari median teori (20.5 

< 24), hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi manajer dalam penelitian 

ini adalah cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada hotel berbintang di 

Surakarta sudah menerapkan sistem desentralisasi dalam penyusunan 

anggaran karena tanpa adanya desentralisasi maka anggaran tidak mungkin 

disusun secara partisipasi. 

2. Motivasi : variabel ini sebelum dilakukan analisa lebih lanjut, terlebih dahulu 

dilakukan proses pemberian kode ulang (recode) terhadap jawaban-jawaban 

yang diberikan responden untuk menyesuaikan dengan variabel-variabel 

lainnya.  

Kuesioner motivasi terdiri dari 25 pertanyaan. Skala rendah menunjukkan 

motivasi kerja rendah. Semakin tinggi skala menunjukkan semakin tingginya 

motivasi kerja. Rentang aktual yang diperoleh berada antara 46.54 – 309.91 
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dengan median 155.546. Skor rata-rata 57.38 dan deviasi standar 10.82, 

sedangkan kisaran teoritis berada antara 1 – 343. Hasil pengolahannya yang 

diperoleh terlihat bahwa nilai rata-ratanya cukup tinggi, hal ini berarti 

motivasi kerja yang dimiliki karyawan dalam penelitian ini adalah cukup 

tinggi, karena dalam varian skore tinggi menunjukkan motivasi tinggi. 

3. Prestasi Kerja : kuesioner prestasi kerja terdiri dari sembilan pertanyaan. Skala 

rendah menunjukkan prestasi kerja tinggi. Semakin tinggi skala menunjukkan 

semakin rendahnya prestasi kerja. Rentang aktual yang diperoleh berada 

antara 9 – 29 dengan median aktual 17.5, skor rata-rata 17.62 dan deviasi 

standar 5.16. Untuk mengetahui tingkat prestasi kerja manajer dalam 

penelitian ini dilakukan dengan membandingkan median aktual dengan 

median teori prestasi kerja. Median teori prestasi diperoleh dari nilai tengah 

skor yaitu tiga dikalikan jumlah butir partisipasi yaitu sembilan. Jadi nilai 

tengah teori partisipasi adalah 3 x 9 yaitu 27. Dari tabel 4.8 Bisa dilihat bahwa 

median aktual lebih kecil dari median teori (17.5 < 27), hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat prestasi manajer kerja dalam penelitian ini adalah tinggi, karena 

dalam varian skore rendah menunjukkan prestasi tinggi. 

 

C.3.Pengujian Hipotesa dan Pembahasan 

Suatu Hipotesa diterima atau ditolak dapat dilihat dengan 

membandingkan nilai hitung dan nilai teoritis dari tabel statistik. 

Perbandingan seperti ini dilakukan oleh pengolahan data secara manual. 

Tetapi pengujian hipotesa pada penelitian ini menggunakan regresi jalur. 
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Pemilihan model tersebut sebagaimana telah dijelaskan, karena salah satu 

variabel dapat bertindak sebagai variabel intervening, jika efek tidak langsung 

variabel independen melalui intervening lebih besar dibandingkan dengan 

efek langsung variabel independen tersebut terhadap variabel dependen. 

Efek langsung adalah nilai beta atau koefisien regresi yang sudah 
distandarisasi. 

Tabel 4.9 
Total Efek langsung 

Efek tidak 
langsung 

r12 = 0.6917 

r13 = 0.7350 

r23 = 0.6857 

P21 = 0.6917 

P31 = 0.4999 

P32 = 0.3398 

- 

P32r12 = 0.2351 

P31r12 = 0.3458 

 

Dari tabel 4.9 Dapat dilihat efek langsung antara partisipasi dan 

prestasi kerja manajer sebesar 0.4999 relatif lebih besar dari efek tidak 

langsung melalui motivasi sebesar 0.2351. Dengan demikian, motivasi tidak 

dapat berperan sebagai variabel intervening. Total hubungan motivasi dengan 

prestasi kerja adalah sebesar 0.686 yang dicerminkan oleh nilai r23 dan 

hubungan langsung sebesar 0.339 dan hubungan tidak langsung sebesar 

0.346. 

 Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho tidak 

dapat ditolak, dengan kata lain pengaruh tidak langsung partisipasi terhadap 

prestasi kerja melalui motivasi relatif kecil. 
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 Untuk mengetahui signifikansi peran masing-masing variabel 

independen partisaipasi dan motivasi secara parsial terhadap variabel 

dependen prestasi kerja dilakukan dengan uji-t. Bila besarnya probabilitas (p) 

untuk masing-masing variabel lebih kecil dari tingkat signifikansi yang 

digunakan, maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap prestasi kerja. 

Tabel 4.10 

Variabel Koefisien 

Jalur 

Nilai 

Koefisien 

t.value Probability 

Partisipasi/motivasi 

Partisipasi/prestasi 

Motivasi/prestasi 

P21 

P31 

P32 

P21 = 0.6917 

P31 = 0.4999 

P32 = 0.3398 

5.419 

3.180 

2.162 

0.000 

0.033 

0.038 

R2 = 0.60048;    F = 23.29655;     Sign F = 0.000 

 

Berdasarkan hasil-hasil regresi terhadap prestasi kerja yang disajikan dalam 

tabel 4.9 ,secara parsial partisipasi mempunyai pengaruh positif sebesar 0.4999 

terhadap prestasi kerja, dan pengaruh tersebut signifikan karena nilai p = 0.000 

lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan (p = 0.05). sedangkan 

motivasi memiliki pengaruh positif sebesar 0.3398 terhadap prestasi kerja dan 

pengaruh tersebut juga signifikan karena p = 0.038 yang dihasilkan lebih kecil 

dari tingkat signifikansi yang digunakan (p = 0.05). 
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 Tabel  4.11 dan 4.12 menyajikan koefisien korelasi antara 

partisipasi dengan motivasi, prestasi dengan elemen-elemen dari expectancy 

model, prestasi dengan motivasi dan partisipasi dengan prestasi. 

Tabel 4.11 

Korelasi Antar Variabel dan Korelasi Prestasi Kerja  

dengan elemen-elemen dari Motivasi 

Variabel Korelasi 

Partisipasi/Motivasi 

Prestasi Kerja/[P ® O] Expectancy 

Prestasi Kerja/[E ® P] Expectancy 

Prestasi Kerja/Valensi 

Motivasi/Prestasi Kerja 

Partisipasi/Prestasi Kerja 

0.692 

0.547 

0.439 

0.636 

0.686 

0.735 

 

 Hasil analisis korelasi (tabel 4.11) menunjukkan bahwa partisipasi 

penyusunan anggaran mempengaruhi prestasi kerja dengan koefisien korelasi 

0.623 pada tingkat signifikan p < 0.01. hal ini menunjukkan semakin tinggi 

partisipasi dalam penyusunan anggaran, maka prestasi kerja akan semakin 

meningkat. 

 Tabel 4.11 menunjukkan bahwa prestasi kerja dan [P ® O] 

expectancy mempunyai hubungan yang positif sebesar 0.457 pada tingkat 

signifikansi p < 0.01. Hubungan antara prestasi kerja dan [E ® P] expectancy 

menunjukkan hubungan yang positif sebesar 0.439 pada tingkat signifikan p < 
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0.01. Begitu juga dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa antara prestasi 

kerja dengan valensi mempunyai hubungan yang positif sebesar 0.636 pada 

tingkat signifikan p < 0.01. Hal ini menunjukkan bahwa gagalnya 

peningkatan expectancies dalam model motivasi adalah karena rendahnya 

valensi, berarti bahwa motivasi yang ada pada diri manajer lebih banyak 

diarahkan pada bagaimana manajer tersebut memperoleh hasil akhir atau 

imbalan yang akan diterima, dengan kata lain tingginya motivasi sangat 

tergantung pada harapannya (expectancy paradigm). 

 Hasil korelasi antara partisipasi dengan motivasi dan motivasi 

dengan prestasi kerja juga disajikan dalam tabel 4.11. Korelasi antara 

motivasi dengan prestasi kerja adalah positif sebesar 0.686 pada tingkat 

signifikan p < 0.000. Begitu juga dengan hubungan antara partisipasi dengan 

motivasi adalah positif sebesar 0.692 pada tingkat signifikan p < 0.01, hal ini 

memberikan tambahan keyakinan pada konstruksi validitas dalam 

pengukuran. 

 Tabel 4.12 menunjukkan korelasi yang positif antara prestasi kerja dengan 

[P ® O] expectancy, dimana terdapat delapan koefisien korelasi yang positif 

dan signifikan dan ada tiga koefisien korelasi positif dan tidak signifikan. 

Dalam hal ini, tiga koefisien korelasi positif yang tidak signifikan yaitu 

mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan, 

memperoleh keamanan yang lebih baik, dan merasa rekan-rekan sekerja lebih 

bersahabat. Tetapi secara keseluruhan hubungan prestasi kerja dengan [P ® O] 
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expectancy cukup kuat yaitu dengan koefisien korelasi sebesar 0.547 dengan 

tingkat signifikan p < 0.01. 

 

Tabel 4.12 

Korelasi Antara Prestasi Kerja dengan Elemen-elemen dari [P ® O] Expectancy 

[P ® O] Expectancy Korelasi 

1. bonus atau kenaikan gaji 

2. lebih baik sebagai pribadi 

3. kesempatan untuk mengembangkan keahlian dan 

kemampuan 

4. keamanan kerja 

5. kesempatan mempelajari hal baru 

6. dipromosikan  

7. mengerjakan sesuatu yang bermanfaat 

8. memperoleh kebebasan 

9. dihormati rekan sekerja 

10. memperoleh hadiah atau penghargaan 

11. rekan sekerja lebih bersahabat 

0.585 

0.432 

0.181 

 

0.284 

0.379 

0.528 

0.337 

0.308 

0.421 

0.422 

0.262 

 

 

D.   Analisis Kualitatif 
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 Seperti telah dijelaskan sebelumnya, penelitian serupa telah banyak 

dilakukan. Terdapat perbedaan dan persamaan jika penelitian kali ini 

dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. 

 Jika hasil penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Brownell 

dan McInnes (1986), maka penelitian ini memberikan hasil yang hampir 

sama, yaitu gagal mengkonfirmasikan bahwa partisipasi melalui (intervening) 

motivasi akan mempengaruhi prestasi kerja manajer. Perbedaannya terletak 

pada kesimpulan mengenai hubungan partisipasi terhadap motivasi. Pada 

penelitian yang dilakukan Brownell dan McInnes (1986) disimpulkan bahwa 

partisipasi mempunyai hubungan positif yang tidak signifikan terhadap 

motivasi. Sedangkan dalam penelitian ini partisipasi mempunyai hubungan 

positif yang signifikan terhadap motivasi. Penelitian ini juga sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (1998) yang menemukan bahwa 

motivasi secara signifikan tidak berperan sebagai variabel moderating dalam 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan prestasi kerja. 

 Tidak berhasilnya penelitian ini di dalam mendukung hipotesa, 

kemungkinan karena disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut ini. 

1. tingkat motivasi yang ada pada diri manajer lebih banyak diarahkan pada 

bagaimana manajer tersebut memperoleh hasil akhir, dan imbalan yang akan 

diterima. Dengan kata lain tingginya motivasi yang diberikan manajer sangat 

tergantung pada harapannya (expectancy paradigm). Mitchell (1982) 

mengemukakan bahwa motivasi merupakan analisis perilaku individu yang 

disengaja, dan motivasi tersebut menjadi derajat sampai dimana individu ingin 
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dan memilih unutk berperilaku tertentu. Dari pengertian tersebut terungkap 

bahwa motivasi yang ada pada pada masing-masing manajer akan berbeda. 

Perbedaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain baik dari 

internal maupun eksternal. Misalnya faktor yang berasal dari sifat-sifat 

kepribadian/personality (Brownell,1981) dan faktor budaya (French 

dkk,1960). 

2. Tingginya tingkat uncertainty pada diri manajer. Jika seorang manajer merasa 

ketidakpastian lingkungan yang tinggi, maka manajer tersebut akan 

mengalami kesulitan menilai harapan bahwa kerja keras akan mempertinggi 

prestasi kerja. Konsekuensi dengan adanya perasaan uncertainty yaitu bahwa 

kemampuan expectancy model kana cenderung bervariasi sesuai dengan 

tingkat perasaan uncertainty tersebut. Oleh karena itu, makin tinggi tingkat 

ketidakpastian (uncertainty) manajer, makin rendah juga kemampuan  

motivasi mempengaruhi prestasi kerja (Ferris, 1977). 

Hasil pengujian ini, bila dilihat secara parsial, partisipasi 

mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap prestasi kerja. Hasil ini 

mendukung kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bars dan 

Leavitt (1963), Shculler dan Kim (1976), Merchant (1981), Brownell dan 

McInnes (1986). Dalam penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

partisipasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja dan 

hubungan kedua variabel tersebut positif. 
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Ada beberapa faktor yang membuat suatu penelitian sejenis hasilnya berbeda. 

Faktor-faktor tersebut seperti perbedaan asumsi, pendekatan, teknik, tempat, 

obyek, dan waktu. 

 

D. BAB V 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.   KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab IV dapat 

disimpulkan sebagai berikut ini. 

a) Variabel independen partisipasi dan motivasi secara bersama-sama 

memberikan sumbangan sebesar 60 % terhadap prestasi kerja yang dapat 

dilihat dari koefisien determinan R2 sebesar 0.600. Hubungan tersebut 

signifikan karena nilai p lebih kecil daripada tingkat signifikan yang 

digunakan (9.290 E-008 < 0.05). 

b) Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung hipotesa yaitu efek tidak 

langsung partisipasi melalui motivasi terhadap prestasi kerja (P32r12) lebih 

kecil dari efek langsung (P31), yaitu 0.2351 < 0.4999. Berarti bahwa motivasi 

tidak dapat dikatakan sebagai variabel intervening diantara dua variabel yang 

diteliti. Dengan kata lain motivasi para manajer tidak mempengaruhi 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan prestasi kerja. 

c) Total hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja (r23) adalah sebesar 

0.6857 dengan efek langsung P32 sebesar 0.3398 dan efek tidak langsung 
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sebesar 0.3458. hubungan tersebut signifikan karena nilai p sebesar 0.000 

kurang dari 0.05. 

d) Hubungan antara partisipasi dengan prestasi kerja adalah sebesar 0.735 

dan hubungan kedua variabel tersebut signifikan karena nilai p lebih kecil 

dari tingkat signifikansi yang digunakan. 

 

B.  SARAN 

a) Secara parsial partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi kerja manajer tetapi dengan penerapan partisipasi 

yang benar maka diharapkan bisa lebih meningkatkan prestasi kerja mereka. 

Yaitu dengan cara benar-benar melibatkan para manajer dalam suatu diskusi 

untuk menentukan target anggaran. Diikuti dengan langkah menggunakan 

perbandingan antara pencapaian anggaran dengan target anggaran sehingga 

dasar mengevaluasi prestasi kerja mereka dan pemberian penghargaan atas 

hasil yang dicapai. 

b) Gagalnya motivasi dapat berperan sebagai variabel intervening antara 

partisipasi penyusunan anggaran dan prestasi kerja dapat disebabkan karena 

ada variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh tidak langsung yang lebih 

besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung motivasi. Oleh karena itu 

untuk penelitian dimasa yang akan datang bisa diteliti mengenai pengaruh 

variabel intervening yang lain seperti locus of control, Job Relevant 

Information (JRI), pelimpahan wewenang (desentralisasi) dan lain-lain. 

Diharapkan dengan memperluas jangkauan penelitian akan diperoleh 
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penjelasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh tidak langsung dari 

variabel intervening yang lain terhadap hubungan partisipasi dengan prestasi 

kerja. 
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