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ABSTRAK

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Karyawan Dengan
Motivasi Kerja Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening

(Studi Empiris pada Karyawan Perusahaan Manufaktur di Provinsi
Lampung)

Oleh

Rullita Aprilia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari partisipasi
anggaran terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja dan komitmen
organisasi. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Untuk
mencapai tujuan penelitian, penelitian ini dilakukan dengan meneliti 120
responden di perusahaan manufaktur yang berlokasi di Provinsi Lampung.
Menurut hasil penelitian, peneliti menganalisis 72 data dari 96 data yang
dikembalikan.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SmartPLS, peneliti
menemukan bahwa adanya pengaruh langsung partisipasi anggaran terhadap kinerja
karyawan. Partisipasi anggaran juga berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi
kerja dan komitmen organisasi. Namun, partisipasi anggaran tidak berpengaruh
secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui variabel intervening
komitmen organisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi yaitu dalam aspek
pengembangan literatur akuntansi manajemen khususnya pada keterlibatan
karyawan dalam partisipasi anggaran.

Kata kunci: Partisipasi anggaran, Kinerja Karyawan, Motivasi Kerja dan
Komitmen Organisasi



ABSTRACT

The Influence of budget participation to employee performance with work
motivation and organizational commitment as intervening variable

(Empirical Study at Employees of manufacturing company in Lampung
Province)

By

Rullita Aprilia

The purpose of this study was to examine the effect of budgetary
participation on employee performance through work motivation and
organizational commitment. The data were collected using questionnaire survey.
To achieve research objectives, this study was conducted by examining 120
respondents in manufacturing companies located in Lampung Province.
According to the results of the study, researchers analyzed 72 data from 96 data
returned.

Based on the calculation results by using SmartPLS, the researcher found
that there is a direct influence of budget participation on employee performance.
Budgetary participation also significantly affects work motivation and
organizational commitment. However, budgetary participation does not indirectly
affect employee performance through organizational commitment intervening
variables. This study has contributions  to the enrichment of  management
accounting literature aspect, especially employee’s involment in budgeting
participation.

Keywords: Budgeting participation, Employee performance, Work motivation,
and Organizational Commitment
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyaknya perusahaan yang berdiri di Indonesia, menjadikan suatu perusahaan

saling bersaing dalam dunia bisnis. Perusahaan yang akan terus maju dalam dunia

bisnis harus mempunyai keunggulan kompetitif melalui produk dan jasa yang

dihasilkan. Untuk mencapai hal-hal tersebut, diperlukan kemampuan menjalankan

fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

dan pemecahan masalah. Perusahaan yang berhasil sangat memerlukan sumber

daya manusia untuk menjalankan tujuannya, khususnya untuk menghadapi

perubahan lingkungan yang terjadi. Dinamika perubahan lingkungan memerlukan

adanya sistem manajemen yang efektif dan efisien (Juliningrum dan Sudiro,

2013).

Tanase (2013) menyebutkan bahwa anggaran merupakan alat manajemen yang

digunakan untuk mendukung entitas ekonomi dalam melaksanakan kegiatan.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), terdapat tiga pendekatan yang

digunakan dalam penyusunan anggaran, yaitu pendekatan dari atas ke bawah

(topdown approach), pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up approach), dan

pendekatan lain yang merupakan gabungan dari kedua pendekatan tersebut, yaitu

pendekatan partisipasi. Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan bentuk
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kerjasama seluruh tingkatan organisasi. Dengan adanya partisipasi dalam

penyusunan anggaran, maka manajer dan karyawan akan merasa terlibat dan

bertanggung jawab pada pelaksanaan anggaran, sehingga diharapkan mereka

dapat melaksanakan anggaran dengan lebih baik dan pada akhirnya bisa

meningkatkan kinerja.

Kinerja karyawan yang baik akan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik

pula. Karyawan berperan besar dan penting dalam kesuksesan sebuah organisasi.

Tolok ukur keberhasilan organisasi dapat dilihat dari kinerja karyawan. Kinerja

karyawan berarti produktivitas dan output karyawan sebagai hasil dari

pengembangan karyawan, dan akhirnya akan mempengaruhi efektivitas organisasi

(Hameed dan Waheed, 2011) . Dalam meningkatkan kinerja memerlukan

beberapa faktor, motivasi merupakan faktor pendukung yang bisa membantu

dalam meningkatkan kinerja.

Motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan

individu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan (Narmodo

dan Wajdi, 2007). Motivasi atau dorongan untuk bekerja ini sangat menentukan

bagi tercapainya suatu tujuan. Maka, karyawan harus dapat menumbuhkan

motivasi kerja setinggi-tingginya untuk meningkatkan kinerja dan lebih

berkomitmen organisasi untuk perusahaan. Komitmen organisasi merupakan suatu

keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-

tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi

tersebut (Robbins dan Judge, 2007). Menurut Schultz dan Schultz (2006),

komitmen organisasi dipengaruhi oleh persepsi karyawan tentang bagaimana
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komitmen organisasi itu sendiri. Semakin besar komitmen yang dirasakan oleh

karyawan, semakin tinggi harapan karyawan bahwa jika mereka bekerja untuk

memenuhi tujuan organisasi maka mereka akan dihargai secara adil (Schultz dan

Schultz, 2006).

Fenomena muncul didalam suatu perusahaan manufaktur di Provinsi Lampung.

Perkembangan perusahaan manufaktur sangat membantu perekonomian di

Provinsi Lampung. Terutama pada sektor industri manufaktur besar dan sedang

merupakan salah satu sektor andalan pembangunan nasional dan memiliki peran

penting dalam penyerapan tenaga kerja. Produksi Industri Manufaktur Besar dan

Sedang (IBS) Provinsi Lampung di tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan

sebesar 4,79 % dibandingkan dengan produksi tahun 2015. Pertumbuhan ini

sedikit lebih besar dari pertumbuhan nasional yang tecatat sebesar 4,00 %. Selama

setahun terakhir 2016, Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBS) memang

menunjukkan perkembangan pertumbuhan yang cukup dinamis. Pada Triwulan I

tahun 2016, produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang menunjukkan adanya

pertumbuhan negatif sebesar -6,24. Namun demikian, pada Triwulan II tahun

2016 terjadi peningkatan yang berarti pada produksi Industri ini yakni mencatat

pertumbuhan sebesar 6,16 %. Pada Triwulan III 2016 kembali terjadi penurunan

angka pertumbuhan meski tetap bernilai positif yakni sebesar 1,44% sedangkan

pada Triwulan IV 2016 terjadi lonjakan pertumbuhan yang cukup signifikan

menjadi 17,96 % (www.bps.go.id). Gambar dibawah ini menggambarkan secara

visual pertumbuhan produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang di Provinsi

Lampung setiap triwulannya selama tahun 2016:
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(Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah)

Gambar 1.1. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang
Provinsi Lampung Per Triwulan Selama Setahun Terakhir (Persen)

Jumlah pertumbuhan produksi manufaktur Industri Manufaktur Besar dan Sedang

di Provinsi Lampung tidak terlepas dari kinerja karyawan. Masalah yang sering

dihadapi karyawan antara lain ialah motivasi kerja. Dengan demikian masalah

yang dihadapi karyawan disini lebih ditekankan pada faktor penyebab eksternal.

Artinya jika faktor-faktor eksternal tidak diperbaiki maka motivasi kerja akan

rendah dan akan memengaruhi kinerja karyawan. Pada gilirannya akan

memengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini menjadi perhatian penulis untuk

menjadikan perusahaan manufaktur di Provinsi Lampung sebagai sampel

penelitian.

Penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja memang telah

banyak dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dengan menambahkan

beberapa faktor lain sebagai variabel intervening maupun moderasi yang dianggap

dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja. Dari

penelitian-penelitian tersebut, terdapat hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini
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merupakan pengembangan hipotesis dari penelitian yang telah dilakukan oleh

Eker. Eker (2007) menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel

intervening dan melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan di Turki.

Sedangkan pada penelitian ini, variabel intervening yang digunakan adalah

motivasi kerja dan komitmen organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini disusun

dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Karyawan,

Dengan Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel

Intervening” (Studi Empiris Pada Karyawan Manufaktur di Provinsi

Lampung).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukan sebelumnya, rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap motivasi kerja pada

karyawan?

2. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap komitmen organisasi pada

karyawan?

3. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada karyawan?

4. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada

karyawan?

5. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja karyawan pada

karyawan?
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1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap motivasi kerja pada

karyawan.

2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap komitmen organisasi

pada karyawan.

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada

karyawan.

4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan

pada  karyawan.

5. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja karyawan

pada  karyawan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian

sebelumnya yang berkaitan dengan faktor ekonomi dan non ekonomi

dalam meningkatkan kinerja karyawan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi

penelitian selanjutnya untuk pengembangan teori mengenai pengaruh

partisipasi anggaran terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja dan

komitmen organisasi.
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3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada

pengembangan terhadap literatur- literatur maupun penelitian dibidang

akuntansi, khususnya bidang akuntansi manajemen.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan mahasiswa serta

menjadi referensi bahan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan serta

wawasan baru untuk mampu menerapkan teori yang didapat di perkuliahan

dengan kenyataan yang sebenarnya.

3. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi

atas pelaksanaan dan penerapan partisipasi anggaran terhadap kinerja

karyawan khususnya pada perusahaan.

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penulisan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas

masalah penelitian dengan menghindari penyimpangan atau terlalu luasnya

pembahasan kepada masalah yang lain. Objek yang diteliti dalam penelitian ini

meliputi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja karyawan dengan

melibatkan motivasi kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel intervening.

Adapun responden yang akan diteliti adalah karyawan yang bekerja di Perusahaan

Manufaktur di Provinsi Lampung.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Motivasi

Seseorang dalam setiap perilakunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan ini merupakan motivasi agar dapat mencapai apa yang diharapkan

tersebut. Motivasi merupakan pendorong bagi perbuatan seseorang terutama

dalam orientasi pencapaian tujuan. Terdapat berbagai macam teori mengenai

motivasi. Berikut merupakan teori motivasi yang relevan dengan penelitian ini,

yaitu :

1. Teori Kebutuhan (David Mc Clelland)

Dalam teori kebutuhan David Mc Clelland (Robbins, 2003), dijelaskan bahwa

terdapat 3 (tiga) kelompok kebutuhan kerja di tempat kerja, yaitu :

1. Kebutuhan untuk berprestasi yaitu berupa dorongan untuk mengungguli,

berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, dan bergulat untuk

sukses.

2. Kebutuhan untuk berkuasa yaitu berupa kebutuhan untuk membuat orang

lain berperilaku dalam suatu cara dimana tanpa perlu dipaksa untuk

berperilaku demikian.
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3. Kebutuhan akan afiliasi yaitu berupa hasrat untuk membentuk hubungan

antar pribadi yang ramah dan akrab. Timbulnya motivasi untuk melakukan

suatu perbuatan berasal dari adanya interaksi antara motif dengan faktor-

faktor situasi yang dihadapi.

2. Teori Hirarki Kebutuhan (Abraham Maslow)

Maslow dalam Robbins (2003) membagi motivasi ke dalam 5 (lima) hirarki

kebutuhan, yaitu :

1. Kebutuhan fisiologis

Kebutuhan fisiologis ini meliputi makan, minum, tempat tinggal, dan

kebutuhan fisik lainnya. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat

terendah atau disebut pula kebutuhan yang paling dasar.

2. Kebutuhan akan jaminan keamanan

Kebutuhan ini meliputi rasa aman dan terlindung dari risiko fisik dan

mental.

3. Kebutuhan sosial

Kebutuhan ini meliputi persahabatan, keakraban, penerimaan, dan

keterkaitan.

4. Kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan

Kebutuhan ini berupa penghargaan internal dan penghargaan eksternal.

Penghargaan internal yaitu rasa percaya diri dan prestasi, sedangkan

penghargaan eksternal yaitu status, pengakuan, dan perhatian.
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5. Kebutuhan aktualisasi diri

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk menggunakan kemampuan,

skill, dan potensi. Kebutuhan untuk berpendapat dengan mengemukakan

ide-ide,gagasan, dan kritik terhadap sesuatu.

2.1.2. Partisipasi Anggaran

Partisipasi adalah keterlibatan individu yang bersifat mental dan emosional dalam

situasi kelompok bagi pencapaian tujuan bersama dan berbagi tanggung jawab

bersama. Partisipasi yang diberikan oleh individu bukan hanya aktivitas fisik

tetapi juga sisi psikologis yaitu seberapa besar pengaruh yang dianggap memiliki

seseorang dalam pengambilan keputusan (Anthony dan Govindarajan, 2005).

Sementara itu, anggaran umumnya dipakai dalam penyusunan rencana dan sistem

kendali, selain itu juga dapat digunakan untuk mengkoordinasian,

mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi serta dapat digunakan

sebagai alat pendelegasian wewenang atasan terhadap bawahannya (Hansen dan

Mowen, 2009).

Menurut Nafarin (2004) anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang

disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Dalam proses penyusunan

anggaran kontribusi terbesar akan terjadi jika karyawan dilibatkan untuk

berpartisipasi dalam penyusunan anggaran (Chong et al., 2006; Yuen, 2006).

Hoque dan Peter (2007) mengemukakan bahwa partisipasi penganggaran adalah

proses dimana karyawan ikut berpartisipasi dalam memutusan anggaran akhir dan

memiliki pengaruh pada anggaran akhir tersebut.
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Milani (1975) menjelaskan bahwa partisipasi anggaran dalam suatu perusahaan

merupakan tingkat keterlibatan (involment) dan pengaruh (influence) individu

dalam penyusunan anggaran. Milani (1975) menilai partisipasi anggaran

menggunakan 6 indikator sebagai berikut:

1. Keterlibatan karyawan dalam proses penyusunan anggaran

2. Alasan atasan dalam merevisi anggaran yang diusulkan

3. Kebutuhan memberikan pendapat

4. Pengaruh karyawan dalam anggaran akhir

5. Pentingnya kontribusi yang diberikan

6. Seringnya atasan meminta pendapat atau usulan saat anggaran sedang disusun.

2.1.3. Kinerja Karyawan

Kinerja apabila dikaitkan dengan performance sebagai kata benda (noun), maka

pengertian performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh

seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang

dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan

secara ilegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan

etika, (Rivai dan Basri, 2004). Menurut George dan Jones (2005) kinerja adalah

evaluasi dari hasil perilaku seseorang, termasuk menentukan seberapa baik atau

buruk seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja adalah sejauh mana

seseorang telah memainkan bagiannya dalam melaksanakan strategi organisasi,

baik dalam mencapai sasaran khusus yang berhubungan dengan peran perorangan

dan dengan memperlihatkan kompetensi yang dinyatakan relevan bagi organisasi

(Harsuko 2011).
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Kinerja karyawan berarti produktivitas dan output karyawan sebagai hasil dari

pengembangan karyawan, dan akhirnya akan mempengaruhi efektivitas organisasi

(Hameed dan Waheed, 2011). Menurut Sinambela et al. (2012) mengemukakan

bahwa kinerja karyawan didefinisikan sebagai kemampuan karyawan dalam

melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja karyawan sangat diperlukan, sebab

dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan karyawan dalam

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk itu diperlukan penentuan

kriteria yang jelas dan terukur serta ditetapkan secara bersama-sama yang

dijadikan sebagai acuan.

Menurut Burney, Henle dan Widener (2009) kinerja karyawan dapat diukur

melalui tujuh indikator yaitu :

1. Kualitas pekerjaan

2. Tanggung jawab

3. Pelaksanaan tugas

4. Memahami peraturan

5. Aktif terhadap aktivitas

6. Teliti dalam bekerja, dan

7. Keberhasilan menjalankan tugas.

2.1.4. Motivasi Kerja

Motivasi adalah dorongan, upaya, dan keinginan yang di dalam diri manusia yang

mengaktifkan, memberi daya serta mengarahkan perilakunya untuk melaksanakan

tugas dan tanggung jawab dalam lingkungan pekerjaan, (Juliningrum dan Sudiro,

2013). Menurut Kreitner dan Kinicki (2008) motivasi adalah kumpulan proses
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psikologis yang menyebabkan pergerakan, arahan, dan kegigihan dari sikap

sukarela yang mengarah pada tujuan. Sedangkan menurut Colquitt, LePine, dan

Wesson (2009) motivasi suatu kumpulan kekuatan yang energik yang

mengkoordinasi di dalam dan di luar diri seorang pekerja, yang mendorong

usaha kerja, dalam menentukan arah , intensitas, dan kegigihan. Jadi secara umum

dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu kumpulan proses psikologis

yang memiliki kekuatan di dalam diri seseorang yang menimbulkan pergerakan,

arahan, usaha dan kegigihan untuk menghadapi rintangan sebagai pencapaian

suatu tujuan.

Motivasi kerja adalah suatu kekuatan psikologis di dalam diri seseorang yang

menentukan arah perilaku seseorang di dalam organisasi, tingkat usaha, dan

kegigihan di dalam menghadapi rintangan, (George dan Jones, 2005). Menurut

George dan Jones (2005) ada 3 indikator dalam motivasi kerja yaitu:

1. Arah perilaku (direction of behavior)

Perilaku yang dipilih seseorang untuk ditunjukkan. Arah perilaku mengacu

pada perilaku yang dipilih karyawan untuk ditunjukkan dari banyak potensi

perilaku yang dapat mereka tunjukkan.

2. Tingkat usaha (level of effort)

Menggambarkan seberapa keras seseorang bekerja untuk menunjukkan

perilaku yang dipilihnya. Motivasi kerja dilakukan bukan hanya agar karyawan

menunjukkan perilaku yang bermanfaat bagi perusahaan tapi juga agar

karyawan bekerja keras untuk perusahaan.
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3. Tingkat kegigihan (level of persistance)

Perilaku yang dipilih seseorang dalam menghadapi rintangan, menggambarkan

usaha yang akan ditempuh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang

dihadapinya atau usaha seseorang untuk membantu rekan kerjanya dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2.1.5. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sejauh mana seorang individu mengidentifikasi

dan terlibat dengan organisasinya atau tidak bersedia untuk meninggalkannya

(Greenberg dan Baron, 2003). Komitmen organisasi didefinisikan sebagai tingkat

keterikatan perasaan dan kepercayaan terhadap organisasi tempat mereka bekerja

(George dan Jones, 2005). Komitmen organisasi didefinisikan sebagai suatu

keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-

tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi

tersebut (Robbins dan Judge, 2007). Komitmen organisasi mencerminkan sejauh

mana seorang individu mengidentifikasi dengan organisasi dan tujuannya

(Kreitner dan Kinicki, 2008). Hal tersebut merupakan sikap kerja yang penting

karena seseorang yang berkomitmen diharapkan untuk menampilkan kemauan

bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan organisasi dan keinginan yang lebih

besar untuk tetap dipekerjakan di dalam organisasi.

Menurut Meyer dan Allen (1997), dalam Kreitner dan Kinicki (2008) terdapat tiga

komponen dalam komitmen organisasi, yaitu:
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1. Affective Commitment

Komponen ini Berkaitan dengan keinginan secara emosional terikat dengan

organisasi, identifikasi serta keterlibatan berdasarkan atas nilai-nilai yang

sama.

2. Continuance Commitment

Komitmen didasari oleh kesadaran akan biaya-biaya yang akan ditanggung

jika tidak bergabung dengan organisasi. Seorang karyawan mungkin

berkomitmen terhadap seorang yang memberi pekerjaan karena ia dibayar

tinggi dan merasa bahwa pengunduran diri dari organisasi akan

menghancurkan keluarganya.

3. Normative Commitment

Komitmen berdasarkan perasaan wajib sebagai anggota atau karyawan

untuk tetap tinggal karena perasaan hutang budi. Disini terjadi juga

internalisasi norma-norma.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Beberapa penelitian yang terdahulu adalah sebagai berikut:
No. Peneliti Judul Hasil

1. Melek Eker
(2007)

The Impact Of
Budget
Participation
On Managerial
Performance Via
Organizational
Commitment: A
Study On The Top
500 Firms In Turkey

Terdapat hubungan
positif dan signifikan
antara partisipasi
anggaran dengan
kinerja, terdapat
hubungan positif dan
signifikan antara
kinerja manajerial
dengan komitmen
organisasi, dan
terdapat
hubungan positif dan
signifikan dari
partisipasi anggaran
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dan komitmen
organisasi terhadap
kinerja manajerial.

2. Yahya dan Ahmad
(2008)

Budgetary
participation and
performance: some
Malaysian evidence

Menguji partisipasi
anggaran terhadap
kinerja melalui
persepsi inovasi dan
komitmen organisasi
para pejabat di
Ministry of deffence
Malaysia
menunjukkan adanya
hubungan positif dan
signifikan antara
partisipasi dan kinerja
manajerial.

3. Memari, Mahdieh,
dan Marnani (2013)

The impact of
Organizational
Commitment on
Employees
Job Performance

Penelitian ini
dilakukan pada Bank
Meli di Kurdistan,
Iran. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
komitmen
organisasional
berpengaruh secara
signifikan dan positif
terhadap kinerja
karyawan.

4. Stammerjohan,
William W, Maria
A. Leach dan Claire
Allison
Stammerjohan
(2015)

The Moderating
Effects Of Power
Distance On The
Budgetary
Participation,
Performance
Relationship

Hasil penelitian ini
menemukan bahwa
sebagian besar
manajer dari tiga
negara (Mexico,
Korea, dan China),
bahwa ada korelasi
yang signifikan antara
partisipasi dan
kinerja. Sementara
kepuasan kerja
berperan dalam
menghubungkan
partisipasi anggaran
dan kinerja.

5. Selvina dan
Yuliansyah (2015)

Relationships
between Budgetary
Participation
and Organizational
Commitment:
Mediated by

Peneliti melakukan
survei kuesioner
dengan data  dari 42
manajer
pada perusahaan jasa
yang terdaftar di
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Reinforcement
Contingency:
Evidence from the
Service Sector
Industries

Bursa Efek Indonesia
di Bandar Lampung.
Hasilnya partisipasi
anggaran berpengaruh
negatif dan statistik
tidak signifikan
terhadap komitmen
organisasi. Ini
menunjukkan bahwa
tidak ada efek
langsung dari
partisipasi anggaran
terhadap komitmen
organisasi sehingga
bahwa hipotesis tidak
didukung.

2.3. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin menjelaskan kerangka

pemikiran yang terdiri dari empat variabel yaitu partisipasi anggaran, motivasi

kerja, komitmen organisasi, dan kinerja karyawan.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran teoritis pengaruh partisipasi anggaran
terhadap kinerja karyawan dengan motivasi dan komitmen organisasi

sebagai variabel intervening

Motivasi Kerja

Partisipasi
Anggaran

Kinerja
Karyawan

Komitmen Organisasi

H1

H5

H3

H2 H4
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2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Motivasi Kerja

Sistem perencanaan dan pengendalian merupakan komponen utama dalam

penyusunan anggaran. Tanase (2013) menyebutkan bahwa anggaran merupakan

alat manajemen yang digunakan untuk mendukung entitas ekonomi dalam

melaksanakan kegiatan. Penelitian tentang partisipasi anggaran telah banyak

dilakukan oleh penelitian sebelumnya seperti (Adler dan Reid, 2008;

Stammerjohan et al., 2015; Khaddafi et al., 2015). Dalam prateknya, anggaran

yang disusun secara partisipatif merupakan cara efektif untuk memotivasi kinerja

karyawan (Boujelbene dan Affes, 2012). Berdasarkan pada teori motivasi,

seseorang yang dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran akan termotivasi

untuk dapat berperilaku demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari

penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diambil yaitu :

H1 : partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap motivasi kerja.

2.4.2. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Komitmen Organisasi

Partisipasi anggaran meningkatkan komunikasi dan memupuk pemahaman

tentang tujuan dan prosedur (Ebdon dan Franklin, 2006; Jermias dan Yigit, 2013;

Ni et.al., 2009). Ini mengurangi asimetri informasi antara atasan dan bawahan

(Jermias dan Yigit, 2013). Selanjutnya, karyawan merasa dinilai dan terlibat

dalam pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Eker (2007)

terhadap para bawahan pada departemen akuntansi dan keuangan di 500

perusahaan di Turki menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang

positif dan signifikan antara partisipasi anggaran dengan komitmen organisasi.
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Penelitian yang dilakukan oleh Haryanti dan Othman (2012) juga menghasilkan

kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara

partisipasi anggaran dengan komitmen organisasi. Manajer yang berpartisipasi

dalam penyusunan anggaran perusahaan, akan memiliki perasaan bahwa dirinya

memiliki andil dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya perasaan memiliki

andil dalam perusahan, maka akan timbul komitmen organisasi atau dorongan

dalam dirinya untuk mencapai tujuan perusahaan, dengan mengesampingkan

kepentingan pribadi. Dari penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat diambil yaitu :

H2 : partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi.

2.4.3. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan

Motivasi merupakan dorongan berperilaku yang ada dalam diri pribadi seseorang

untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Menurut Eisenhower, motivasi dapat

didefinisikan sebagai seni yang membuat orang melakukan apa yang ingin mereka

lakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi memiliki kekuatan untuk

mempengaruhi orang-orang serta tindakan mereka sebagai hasil dari proses

motivasi tersebut (Achim, Dragolea, dan Balan, 2013).  Hasil penelitian oleh Azar

dan Shafighi (2013)  yang pernah dilakukan mengenai pengaruh motivasi

terhadap kinerja karyawan hasilnya menunjukkan bahwa motivasi dan faktor-

faktornya memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja karyawan. Sesuai

dengan teori motivasi, seseorang berperilaku untuk dapat memenuhi kebutuhan

pada dirinya. Untuk itu, dirinya akan termotivasi untuk mencapai tujuan

perusahaan karena penilaian prestasi dan kemungkinan penghargaan atas prestasi

dinilai dari pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Dengan adanya motivasi ini,



20

para manajer dan karyawan akan bekerja lebih giat agar dapat mencapai tujuan

perusahaan. Hal ini tentunya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dari

penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat diambil yaitu :

H3 : motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

2.4.4. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan

Melalui penanaman komitmen organisasional yang kuat dalam diri karyawan

dapat menciptakan kinerja karyawan yang baik. Banyak pemimpin beranggapan

bahwa tujuan organisasi tidak dapat dicapai jika komitmen organisasional tidak

tertanam kuat dalam diri karyawan. Kesempatan untuk mendiskusikan ide dan

opini dapat meningkatkan rasa memiliki karyawan dan kinerja mereka (Brown,

Squire, dan Blackmon, 2007). Ketika karyawan berkomitmen kepada organisasi,

mereka akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu sangat penting

untuk memilih strategi yang tepat untuk meningkatkan komitmen organisasi

berdasarkan budaya kerja dan tujuan yang ada saat ini, menurut Ahmed (2013).

Penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja

karyawan pernah dilakukan oleh (Memari, Mahdieh, dan Marnani, 2013) hasil

penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasional berpengaruh secara

signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Dari penjelasan tersebut,

hipotesis yang dapat diambil yaitu :

H4 : komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
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2.4.5. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Karyawan

Menurut Mah’d et.al (2013), responden yang ikut berpartisipasi dalam anggaran

secara signifikan memiliki indikator kinerja yang lebih baik dari pada responden

yang tidak berpartisipasi dalam anggaran. Partisipasi anggaran meningkatkan

kinerja individu dan kepuasan kerja karena karyawan merasa bahwa kontribusi

mereka dihargai oleh pengambil keputusan (Wong On Wing, Lan, dan Lui, 2010).

Meningkatkan moral karyawan, motivasi dan komitmen (Jermias dan Yigit,

2013). Wong On Wing et.al (2010) karyawan akan mengerti tanggung jawab

mereka untuk mencapai tujuan organisasi (Jermias dan Yigit, 2013). Dalam

penelitian yang dilakukan Eker (2007) terdapat hubungan yang positif dan

signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.

Hasil penelitian adanya hubungan positif dan signifikan antara partisipasi

penyusunan anggaran dan kinerja manajerial juga dilakukan oleh (Yahya dan

Ahmad, 2008). Penelitian yang dilakukan (Minai dan Mun, 2013) juga ditemukan

bahwa partisipasi anggaran memiliki efek positif terhadap kinerja manajerial. Dari

penjelasan tersebut, dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H5 : partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ada tiga variabel yaitu:

1. Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi

variabel yang lain. Variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini

adalah Partisipasi Anggaran.

2. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh

variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja

Karyawan.

3. Variabel intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan dependen

dan independen menjadi hubungan langsung dan tidak langsung yang dapat

diamati dan diukur. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel intervening

adalah Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasi.

3.2. Definisi Operasional

3.2.1. Partisipasi Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran diukur menggunakan instrumen yang

dikembangkan oleh Milani (1975) yang kemudian telah dimodifikasi oleh

(Stammerjohan et al., 2015). Instrumen tersebut terdiri dari 6 (enam) item



23

pertanyaan yang digunakan untuk menilai keterlibatan dan pengaruh karyawan

dalam proses penyusunan anggaran. Pertanyaan akan diukur menggunakan 5

(lima) skala Likert, dengan poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju (STS)

sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS).

3.2.2. Kinerja Karyawan

Kinerja karyawan menggunakan kuesioner yang di bangun oleh Williams dan

Anderson (1991) yang digunakan dan dikembangkan oleh (Burney, Henle dan

Widener, 2009). Kuesioner menggunakan 7 (tujuh) item pertanyaan yang diajukan

menggunakan 5 (lima) point skala likert dimulai dari 1 (satu) sangat tidak setuju

(STS) sampai dengan 5 (lima) sangat setuju (SS).

3.2.3. Motivasi Kerja

Variabel motivasi diukur dengan menggunakan kuesioner yang di bangun oleh

(George dan Jones, 2005) terdiri atas 10 (sepuluh) item pertanyaan dengan

menggunakan 5 (lima) skala Likert. Poin 1 (satu) berarti sangat tidak setuju (STS)

sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS).

3.2.4. Komitmen Organisasi

Penelitian ini mengukur variabel komitmen organisasi dengan mengadaptasi

Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) yang dikembangkan oleh

(Meyer dan Allen, 1997) dalam (Kreitner dan Kinicki, 2008). Menggunakan 9

(sembilan) pertanyaan menyangkut 3 (tiga) dimensi komitmen yaitu Affective

Commitment, Continuance Commitment, dan Normative Commitment.
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Pengukuran komitmen organisasi dalam penelitian ini menggunakan 5 poin skala

likert yang terdapat pada kuisioner.

Tabel 3.1: Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian
Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Karyawan Dengan

Motivasi Kerja Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening
No Variabel Dimensi Indikator Pertanyaan

Nomor

1. Variabel
Independen,
yaitu
Partisipasi
Anggaran

1. Keterlibatan

2. Revisi
Anggaran

3. Kebutuhan
memberikan
pendapat

4. Finalisasi
Anggaran

5. Kontribusi

6. Pendapat

1.1 Keterlibatan dalam
penyusunan anggaran

2.1 Alasan dalam merevisi
anggaran yang diusulkan

3.1 Pemberian saran dan
pendapat

4.1 Pengaruh dalam
finalisasi anggaran

5.1 Pentingnya kontribusi
yang diberikan

6.1 Frekuensi
penyampaian pendapat

1

2

3

4

5

6

2. Variabel
Dependen,
yaitu Kinerja
Karyawan

1. Kemampuan

2. Efektivitas
dan Efisiensi

3. Otoritas dan
Tanggungjawab

1.1 Aktif terhadap
aktivitas
1.2 Teliti dalam bekerja

2.1 Kualitas pekerjaan
2.2 Pelaksanaan tugas
2.3 Keberhasilan dalam
menjalankan tugas

3.1 Memahami peraturan
3.2 Tanggung Jawab

1

2

3
4
5

6
7

3. Variabel
Intervening,
yaitu
Motivasi
Kerja

1. Arah perilaku
(direction of
behavior)

2. Tingkat usaha
(level of effort)

3. Tingkat

1.1 Perilaku yang dipilih
seseorang saat bekerja

2.1 Seberapa keras usaha
seseorang dalam bekerja

1, 2, dan 3

4, 5, dan 6
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Kegigihan
(level of
persistence)

3.1 Mental seseorang
dalam
menghadapi masalah

7, 8, 9, dan
10

4. Variabel
Intervening,
yaitu
Komitmen
Organisasi

1. Affective
Commitment

2. Normative
Commitment

3. Continuance
Commitment

1.1 Keinginan untuk
menjadi anggota
organisasi
1.2 Keterkaitan secara
emosional

2.1 Memiliki rasa
tanggung jawab terhadap
perusahaan
2.2 Tetap bertahan
merupakan kewajiban

3.1 Berharap mendapatkan
keuntungan apabila
bertahan
3.2 Pertimbangan keluar
dari
Perusahaan

1

2

3

4

5 dan 6

7, 8, dan 9

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan

dikenai generalisasi hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah

karyawan perusahaan manufaktur di Provinsi Lampung. Sedangkan sampel adalah

bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian yang dianggap mewakili

kondisi atau keadaan populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini

menggunakan metode Purposive Sampling. Dengan metode ini, peneliti

mengambil sampel elemen populasi berdasarkan pertimbangan tertentu. Kriteria

yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu:

1. Karyawan yang pernah terlibat dalam partisipasi anggaran minimal satu kali.

2. Karyawan yang berkerja di perusahaan sektor manufaktur besar dengan kriteria

menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu mempunyai tenaga kerja 100
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orang atau lebih.

3. Karyawan yang berkerja di perusahaan sektor manufaktur sedang dengan

kriteria menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu mempunyai tenaga kerja

antara 20 sampai 99 orang.

4. Lokasi pengolahan atau pabrik perusahaan berada di Provinsi Lampung.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data

yang diperoleh langsung dari sumber asli (objek penelitian). Sumber data primer

didapat dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Adapun daftar perusahaan manufaktur yang menjadi responden dalam penelitian

ini antara lain:

Tabel 3.2 Daftar Responden Penelitian
No. Nama Perusahaan Alamat Bidang Usaha

1. PT. Coca-Cola Amatil
Indonesia

Jalan Raya Panjang
Sribawono Km13,5
Tanjung Bintang
Lampung Selatan

Minuman
Ringan

2. PT. Central Pertiwi Bahari Jalan Ir. Sutami Km 16
Tanjung Bintang
Lampung Selatan

Perikanan

3. PT. Japfa Comfeed
Indonesia, Tbk

Jalan Ir. Sutami Km
18,2 Tanjung Bintang
Lampung Selatan

Pakan Ternak

4. PT. Great Giant Pineapple Jalan Terbanggi Besar
Km. 77, Lampung
Tengah

Pineapple:
juice and
canned

5. PT. Great Giant Livestock
Co

Jalan Terbanggi Besar
Km. 77, Lampung
Tengah

Dairy

6. PT. Hamparan Bumi Mas
Abadi

Jalan Lintas Timur
Bandar Mataram

Tepung
Tapioka
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Lampung
7. PT. Teguh Wibawa Bhakti

Persada
Jalan Lintas Timur Km
100 Gn. Batin
Lampung Tengah

Tepung
Tapioka

8. PT. Budi Starch &
Sweetener, Tbk

Desa Gunung Batin,
Terusan Nunyay
Lampung Tengah

Glukosa dan
Fruktosa

9. PT. Indolatex Jaya Abadi Jalan Raya Lintas
Sumatera Km 80,
Tanjung Ratu
Lampung Tengah

Crumb Rubber

3.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode survei dengan

menggunakan kuesioner. Peneliti menyusun dan membagikan daftar pertanyaan

(kuesioner) untuk memperoleh data primer mengenai permasalahan yang diteliti

dan responden diminta mengisi sesuai dengan pendapatnya. Penerapan skala yang

sesuai dengan jenis data yang digunakan adalah skala likert yang pernyataannya

terdiri dari: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 =

Sangat Setuju, (Ghozali, 2011).

3.6. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model Struktual Equation

Modeling (SEM). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan

menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dimana PLS merupakan

pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis covariance

menjadi berbasis varian. Peneliti memilih menggunakan PLS untuk menganalisis
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data dikarenakan PLS dianggap software yang sangat efektif untuk digunakan

pada data yang berjumlah kurang dari 100 responden (Ghozali, 2006).

Teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atas hipotesis

yang telah dirumuskan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu :

3.6.1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur pertanyaan dalam

kuesioner yang digunakan betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur

(Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan

menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan menguji validitas konvergen

dan diskriminan. Validitas konvergen dihitung dengan melihat skor Average

Variance Ekstracted (AVE). Nilai validitas konvergen sangat baik apabila skor

AVE diatas 0,5. Adapun tujuan Validitas diskriminan, untuk melihat apakah suatu

item adalah unik dan tidak sama dengan konstruk lain dalam model. Untuk

menguji validitas diskriminan dapat dilakukan dengan dua metode yaitu Fornell-

Larcker dan Cross–loading. Metode Fornell-Larckler dilakukan dengan

membandingkan square roots atas AVE dengan korelasi vertikal laten, metode

lainnya Cross-loading yang menyatakan bahwa semua item harus lebih besar dari

konstruk lainnya (Al-Ghatani et al., 2007).

3.6.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap

konsisten apabila diukur dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan
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menggunakan alat ukur yang sama. Untuk pengujian reliabilitas dilakukan dengan

partial least square (PLS). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke

waktu (Ghozali, 2006). Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji

Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan

nilai Cronbach Alpha>0,70 (Ghozali, 2011). Suatu kuesioner dikatakan reliabel

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau

stabil dari waktu ke waktu.

3.7. Pengukuran Struktural Model

Dalam literatur akuntansi manajemen pengukuran struktur model dalam penelitian

banyak menggunakan teknik Coefficient of determinantion dan Path coefficient

(Cenhall, 2004; Hall, 2008), sama halnya dengan penelitian ini juga menggunakan

kedua teknik tersebut.

1. Coefficient of Determination (R²)

Teknik pengukuran ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa konstruk

endogen diuji untuk menguatkan hubungan antara konstruk eksogen dengan

mengevaluasi R². R² berfungsi untuk mengukur hubungan antara variabel laten

terhadap total varians. Sebagaimana yang dikatakan dalam penelitian

sebelumnya, nilai R² dengan variabel endogen diatas 0,1 adalah yang dapat

diterima (Chenhall, 2004).

2. Path Coefficient

Tes Path Coefficient (β) dilakukan untuk meyakinkan bahwa hubungan antar

konstruk adalah kuat. Cara ini dinilai dengan menggunakan prosedur bootstrap
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dengan menggunakan 500 pergantian (Cenhall, 2004; Hartman dan Slapnicar,

2009; Sholihin et al., 2010). Hubungan antar konstruk dikatakan kuat apabila

path coefficients lebih besar dari 0,100 (Urbach dan Ahlemann, 2010).

Selanjutnya hubungan antara variabel latent dikatakan signifikan jika path

coefficients ada pada level 0,050 (Urbach dan Ahlemann, 2010).

3.8. Uji Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis atas penggunaan partisipasi anggaran, motivasi kerja,

komitmen organisasi, dan kinerja karyawan dilakukan dengan melakukan

perbandingan antara hasil path coefficient dengan T tabel. Hipotesis dapat

dikatakan sangat signifikan apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 1%.

Hipotesis dikatakan signifikan apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan

5% dan apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 10% maka hipotesis

dikatakan lemah. Sedangkan Hipotesis dikatakan tidak signifikan apabila T hitung

< T tabel pada derajat kebebasan 10 %. (Fornell dan Larcker, 1981; Hartono,

2015).



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja karyawan

pada karyawan perusahaan manufaktur melalui motivasi kerja dan komitmen

organisasi sebagai variabel intervening. Simpulan dari hasil penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi anggaran berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan.

Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif

terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi tingkat partisipasi karyawan

dalam proses penyusunan anggaran maka semakin baik kinerja karyawan

tersebut.

2. Partisipasi anggaran berpengaruh langsung terhadap motivasi kerja dan

komitmen organisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi

anggaran berpengaruh terhadap motivasi kerja maupun terhadap komitmen

organisasi. Hal ini menunjukan seseorang yang berpartisipasi dalam

penyusunan anggaran cenderung lebih termotivasi dalam bekerja dan

memiliki rasa keterikatan dalam komitmen organisasi terhadap

perusahaan.
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3. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui

komitmen organisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi

anggaran berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Namun, komitmen

organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti

bahwa komitmen organisasi tidak memediasi hubungan partisipasi

anggaran dan kinerja karyawan.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa partisipasi anggaran terhadap

karyawan sangat diperlukan dalam suatu perusahaan, karena hal tersebut akan

meningkatkan kinerja karyawan. Dengan adanya keterlibatan penyusunan

anggaran, karyawan akan lebih termotivasi dalam bekerja dan berkomitmen

organisasi terhadap perusahaan. Motivasi kerja mempengaruhi kinerja karyawan,

oleh karena itu motivasi kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan.

Namun pada penelitian ini komitmen organisasi tidak bisa dijadikan mediasi

antara partisipasi anggaran terhadap kinerja karyawan. Dalam hal ini, perlu ada

perbaikan sistem dalam partisipasi anggaran atau merubah variabel yang akan

dijadikan variabel intervening antara partisipasi anggaran dan kinerja karyawan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi masukan

untuk penelitian-penelitian selanjutnya, serta memberikan informasi bagi

perusahaan manufaktur di Provinsi Lampung, khususnya bagi pemilik perusahaan.
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5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode survey dengan kuesioner, tanpa

melakukan interview langsung kepada responden.

2. Variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini hanya motivasi

kerja dan komitmen organisasi, sehingga belum dapat menggambarkan

secara utuh mengenai faktor apa saja yang dapat mengintervensi

partisipasi anggaran dan kinerja karyawan.

3. Penelitian hanya dilakukan kepada sembilan Perusahaan Manufaktur di

Provinsi Lampung. Hal ini karena adanya keterbatasan waktu dan biaya

yang dimiliki oleh peneliti.

5.4. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja

karyawan dengan motivasi kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel

intervening di atas maka penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya :

1. Mengembangkan atau mempertimbangkan variabel penelitian yang

digunakan sebagai variabel intervening untuk dapat meningkatkan kinerja

karyawan.

2. Memperluas wilayah penelitian, terutama pada perusahaan manufaktur

yang ada di Provinsi Lampung maupun diluar Provinsi Lampung.

3. Memperhatikan dimensi pertanyaan dalam angket survey agar

mendapatkan banyak data yang valid.
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