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ABSTRAK 

 

 

Yuliana Dewi Pratiwi, NIM. 1222100692, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Akuntansi,Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI 

DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI KASUS 

PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BOYOLALI)” 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi dan motivasi sebagai 

variabel independen terhadap kinerja manajerial sebagai variabel dependen. 

Penelitian ini dilakukan pada jenjang manajer, kepala bagian serta bawahan pada 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Boyolali. 

Metode untuk pengujian data dengan kuesioner. Sampel dalam penelitian 

ini sejumlah 35 karyawan. Variabel dalam penelitian ini ada tiga yaitu variabel 

bebas yaitu partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi dan motivasi 

serta variabel terikat yaitu kinerja manajerial. Teknik penentuan sampel yang 

digunakan adalah sensus. Penelitian ini menggunakan asumsi klasik yang terdiri 

dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokendastisitas. Analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial. Semakin tinggi partisipasi seorang manajer, kepala bagian serta 

bawahan maka semakin tinggi pula tingkat kinerjanya. Komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, semakin tinggi komitmen 

seseorang terhadap organisasinya maka semakin tinggi pula tingkat kinerjanya. 

Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, semakin tinggi 

motivasi seseorang dalam bekerja makin tinggi pula kinerja manajerial. Partisipasi 

penyusunan anggaran, komitmen organisasi dan motivasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial 

. 

Kata kunci : Partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, motivasi 

dan kinerja manajerial. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada era globalisasi dewasa ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada 

kenyataan akan perubahan yang semakin cepat, dimana realitas akan 

berjalan dalam pola yang tidak teratur, dan apa yang  akan terjadi di masa 

yang akan datang, sangat sulit bahkan tidak dapat diprediksi. Dari hal 

tersebut manajemen dituntut untuk mengelola perusahaan secara efisien 

agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang dalam menghadapi 

persaingan yang ketat. Pihak manajemen dituntut untuk lebih berhati-hati 

dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, serta 

pengawasan atau pengendalian terhadap bawahan dalam rangka mencapai 

tujuan entitas. Oleh karena itu, manajemen memerlukan anggaran sebagai 

salah satu komponen penting dalam melakukan perencanaan. Sebagian 

besar perusahaan maupun organisasi di Indonesia menggunakan anggaran 

sebagai target terlaksananya berbagai program yang disusun dalam rangka 

menyusun perencanaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan perusahaan 

maupun organisasi, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.                  

 Hal ini disebabkan oleh fungsi anggaran yang bukan hanya sebagai alat 

untuk penyusunan rencana keuangan, melainkan juga sebagai alat 

pengendalian, pengorganisasian, hingga pengawasan. 

 



 
 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang 

hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam 

ukuran finansial, sedangkan penganggaran merupakan proses atau metode 

untuk mempersiapkan suatu .anggaran (Mardiasmo,2002).Anggaran yang 

diterapkan akan meningkatkan pertanggungjawaban keuangan, sekaligus 

dapat memperlancar pencapaian tujuan organisasi sebagai target dari suatu 

rencana kegiatan yang dicapai manajer dalam organisasi. Anggaran bukan 

hanya merupakan rencana keuangan mengenai biaya dan pendapatan yang 

ingin dicapai, tetapi juga anggaran menjadi alat utama pengendalian setiap 

organisasi dan sebagai alat untuk koordinasi, komunikasi dan pengukuran 

kinerja (Cherington dan Kerts dalam Kurniati, 2008). 

Anggaran mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk top down dan 

bottom up. Dalam anggaran top down, manajer senior menyusun dan 

menetapkan anggaran, tanpa partisipasi manajemen bawah. Anggaran 

bentuk top down seringkali dianggap tidak efektif karena dilihat dari 

keterlibatan para manajer lini dalam pembuatan anggaran perusahaan. 

Sedangkan anggaran bentuk bottom up merupakan suatu model anggaran 

yang membutuhkan partisipasi aktif dari semua manajer. Anggaran bentuk  

bottom up seringkali disebut dengan anggaran partisipasi (budget 

participation). Partisipasi yang terlalu besar dan tidak terkontrol dari  

manajemen bawah, dapat menyebabkan kemungkinan timbulnya perilaku 

yang merugikan (disfuctional behaviour), seperti target yang disusun terlalu  



 
 

mudah untuk dicapai sehingga tidak dapat dijadikan standar dan alat 

motivasi yang baik. Proses partisipasi anggaran yang efektif dilakukan 

dengan menggabungkan kedua bentuk anggaran di atas. Dimana 

manajemen tingkat bawah dapat menyusun dan mengajukan anggarannya 

(bottom up), namun tetap terkontrol dan mengikuti aturan yang ditentukan 

oleh manajemen atas (top up). 

Efektivitas pelaksanaan anggaran terwujud bila didukung oleh 

orang-orang, baik manajer maupun karyawan yang ada dalam suatu 

organisasi. Para manajer dan karyawan secara bersama-sama maupun 

sendiri-sendiri mempunyai kepentingan terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi anggaran untuk 

menentukan seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh manajer dalam proses 

anggaran. Dengan menyusun anggaran secara partisipatif disetujui, maka 

karyawan akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dengan 

memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapainya, karena mereka 

ikut serta terlibat dalam penyusunan anggaran. 

Partisipasi anggaran dan kinerja manajer dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor salah satunya komitmen organisasi. Komitmen organisasi 

menunjukkan adanya suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasikan  

keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi (Mowday, et al dalam Sidiq, 

2009). Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja 

atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan 

organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Oleh 



 
 

karena itu, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki 

(sense of belonging) bagi pekerja terhadap organisasi. Jika pekerja merasa 

jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan 

merasa senang dalam bekerja, sehingga kinerjanya dapat meningkat. 

Dalam dunia kerja sendiri, komitmen seseorang terhadap organisasi 

atau perusahaan seringkali menjadi penting dan bukanlah suatu hal yang 

terjadi secara sepihak. Jika iklim kerja dalam organisasi tersebut kurang 

menunjang, misalnya fasilitas kurang, maka akan menyebabkan komitmen 

seseorang terhadap organisasi tersebut menjadi menurun. Sehingga dapat 

menimbulkan berbagai gejolak seperti korupsi, tindak kriminal. 

Pengunduran diri dan sebagainya. Dengan kata lain komitmen organisasi 

menyiratkan hubungan pegawai dengan perusahaan atau organisasi secara 

aktif. 

Selain komitmen terhadap organisasi, perusahaan juga harus 

menyadari akan pentingnya motivasi kerja dan akan selalu 

mempertahankan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kinerja 

manajer dalam melaksanakan tugasnya adalah lingkungan pengendalian  

organisasi, sikap keprofesionalan, dan konflik peran rasa puas akan 

mempengaruhi seseorang untuk lebih giat dan bersemangat yang tinggi 

perusahaan akan dapat mencapai hasil yang diinginkan. 

Motivasi akan sangat berpengaruh pada baik atau buruknya kinerja 

sebuah perusahaan dalam menghadapi ketatnya persaingan dunia bisnis 



 
 

yang semakin lama semakin berkembang. Betapa pentingnya motivasi 

dalam melakukan suatu pekerjaan, maka hendaknya perusahaan 

memberikan motivasi kepada karyawan demi tercapainya tujuan bersama. 

Pemberian motivasi sangat mutlak dilakukan oleh perusahaan agar para 

karyawan dapat terdorong untuk menghasilkan kerja yang maksimal 

sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan dapat dikerjakan 

dengan lancar. 

Kinerja manajerial merupakan penilaian atas hasil pelaksanaan 

peran manajer yang dijalankan di dalam organisasi. Kinerja manajer diukur 

melalui kegiatan-kegiatan manajer yang meliputi perencanaan, 

pengkoordinasian, pengaturan staf, pengawasan dan evaluasi (Chusla, 2008 

dalam Nuriski, 2010). Kinerja manajerial menunjukkan kemampuan dan 

prestasi seorang manajer dalam menjalankan organisasi untuk mewujudkan 

tujuan yang mengarah kepada tercapainya pelayanan publik. 

Kinerja para manajer dinilai berdasar efisiensi pelaksanaan 

anggaran dalam pencapaian target anggaran sesuai dengan anggaran yang 

telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian 

dan penilaian kinerja. Agar penilaian kinerja organisasi dapat dilakukan 

secara objektif, maka perlu adanya indikator kinerja untuk tolak ukur dalam 

pencapaian program yang ditetapkan. Indikator kerja yang ideal harus 

terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. 



 
 

Khairul (2008) melakukan penelitian Pengaruh Partisipasi Anggaran 

dan Motivasi terhadap Kinerja Manajerial pada PT. SIANTAR TOP Tbk 

Cabang Medan. Hasil penelitian bahwa partisipasi anggaran dan motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial dalam tingkat yang signifikan. 

Pengaruh positif antara partisipasi anggaran dan motivasi terhadap kinerja 

manajerial. 

Arisandi (2007) melakukan penelitian mengenai Pengaruh 

Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Suri Tani 

Pemuka di Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

peningkatan partisipasi penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja 

manajerial. 

Kurniati (2008) melakukan penelitian mengenai Pengaruh 

Partisipasi Anggaran, Motivasi dan Evaluasi terhadap Kinerja Manajerial 

pada RSUD Dr. Soebandi Jember. Hasil penelitian tersebut menyatakan 

bahwa seluruh variabel independen yaitu partisipasi anggaran, motivasi dan 

evaluasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu kinerja manajerial. 

Penelitian ini pada dasarnya merupakan replikasi dari penelitian 

yang dilakukan oleh Arisandi dan Kurniati. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan menambahkan 

variabel. Peneliti yang sekarang ini mengambil objek di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Boyolali yang bergerak pada bidang jasa asuransi 



 
 

ketenagakerjaan. Peneliti mengambil objek di BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Boyolali  karena ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 

partisipasi penysunan anggaran, komitmen organisasi dan motivasi 

terhadap kinerja manajerial. Selain itu, alasan peneliti mengambil objek ini 

karena model penyusunan anggaran BPJS Ketenagakerjaan menggunakan 

model partisipasi yaitu unit kerja mengajukan usulan anggaran yang 

dibutuhkan dan anggaran tersebut akan dipertimbangkan oleh Direksi dari 

kantor pusat. 

Dari uraian latar belakang tersebut maka peneliti tetarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “ Pengaruh Partisipasi Penyusunan 

Anggaran, Komitmen Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja 

Manajerial (Studi Kasus pada BPJS Ketenagakerjaa Cabang 

Boyolali)”. 

1.2  Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Objetif 

a. Penyusunan anggaran dan komitmen organisasi dapat mempengaruhi 

keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. 

b. Kinerja manajerial dapat dijadikan acuan dalam menilai kinerja 

manajer. 

2. Alasan Subjektif 

a. Penulis berada di dekat lokasi penelitian sehingga dapat menghemat 

biaya, waktu dan tenaga serta mudah dalam memperoleh data yang 

diperlukan. 



 
 

b. Penulis lebih mudah berkomunikasi dengan subjek yang diteliti, 

sehingga memudahkan penulis dalam menyebarkan kuesioner yang 

dibutuhkan dalam penelitian begitu juga bila memerlukan data 

pelengkap lainnya. 

1.3  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

pokok permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi dan 

motivasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial? 

2. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial? 

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 

4. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah partisipasi penyusunan anggaran, komitmen 

organisasi dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja 

manajerial. 

2. Untuk menguji apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial. 

3. Untuk menguji apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 



 
 

4. Untuk menguji apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi jaaban atas masalah pokok 

dalam penyusunan skripsi ini, serta diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut ini. 

1. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen 

organisasi terhadap kinerja manajerial. 

2. Bagi BPJS Ketenagakerjaan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai masukan dalam penerapan partisipasi penyusunan anggaran dan 

komitmen organisasi untuk perbaikan kinerja perusahaan dimasa yang akan 

datang. 

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama dan sebagai 

konstribusi untuk pengembangan ilmu akuntansi manajemen dan 

penganggaran perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi dan motivasi 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Boyolali. 

2. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Boyolali. 

3. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Boyolali. 

4. Motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada BPJS 

Ketenagakerjan Cabang Boyolali. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan penelitian sebagai berikut ini antara lain. 

1. Penelitian ini hanya menggunakan partisipasi anggaran, komitmen 

organisasi dan motivasi sebagai variabel independen dan 

menghubungkannya dengan kinerja sebagai variabel dependennya. 

Kemungkinan masih ada faktor-faktor lain yang bisa meningkatkan kinerja 

manajerial. 

 



 
 

2. Lingkup penelitian ini hanya terbatas pada objek saja dan sampel pada 

penelitian ini hanya terbatas pada karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Boyolali. 

3. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara memberikan daftar 

pertanyaan kepada responden untuk diidi, maka banyaknya pertanyaan 

akan menimbulkan rasa malas responden untuk membaca secara cermat 

dan kurang memperhatikan butir-butir pertanyaan saat menjawabnya. 

5.3 Saran 

Dalam upaya perbaikan dalam penulisan selanjutnya, maka penulis 

sarankan kepada penelitian selanjutnya antara lain. 

1. Diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang bisa meningkatkan 

kinerja manajerial selain partisipasi anggaran, komitmen organisasi dan 

motivasi. Dengan menggunakan kombinasi variabel yang meliputi faktor-

faktor internal lain dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja 

manajerial. 

2. Mengkaji lebih mendalam pada cakupan yang lebih luas atau pada 

perusahaan lain, sehingga hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam meningkatkan pemahaman 

dan kemampuam terhadap pengembangan sistem perencanaan dan 

pengendalian khususnya bidang penganggaran. 



 
 

3. Daftar pertanyaan dibuat secara ringkas dan hanya mencakup hal-hal yang 

relevan saja, karena  daftar pertanyaan yang terlalu banyak menjadi tidak 

efisien. 
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