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ABSTRAK 

Komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang 
merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan 
memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan 
keanggotaannya dalam berorganisasi. Berdasarkan definisi tersebut anggota yang 
memiliki komitmen terhadap organisasinya akan lebih dapat bertahan sebagai 
bagian dari organisasi dibandingkan anggota yang tidak memiliki komitmen 
terhadap organisasi. Anggaran bukan hanya merupakan rencana keuangan yang 
berhubungan dengan penetapan tujuan-tujuan biaya serta pendapatan pusat-pusat 
dalam suatu perusahaan, tetapi juga merupakan sebagai alat pengendalian, 
koordinasi, evaluasi terhadap kinerja dan komitmen. 

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sejumlah manager 
fungsional pada perusahaan-perusahaan manufaktur di Kota Manado. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
komitmen organisasi dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi 
berganda, dimana jumlah populasi yang ada sebanyak 87 manajer perusahaan 
manufaktur dan dibagikan kuesioner kepada responden, dikumpulkan dan 
ditabulasikan kedalam tabel. Selanjutnya untuk melihat ada tidaknya pengaruh 
dari komitmen organisasi dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial, 
maka digunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan koefisien 
determinansi. Untuk menguji hipotesasa di gunakan uji F dan uji t. Penelitian ini 
dilakukan dengan menganalisis data sekunder dan kemudian dimasukkan 
keprogram komputer SPSS 12.0 (Statistical product and service solution). 
Analisis regresi linear berganda menunjukkan persamaan Y = 6.318 +  0.260X1 + 
0.427 X2. Konstanta α sebesar 6.318, memberi pengertian bahwa jika komitmen 
organisasi dan partisipasi anggaran konstan atau sama dengan 0, maka besarnya 
tingkat kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur ialah sebesar 6.318 satuan. 
Sedangkan β1 yang merupakan koefisien regresi komitmen organisasi sebesar 
0.260, menyatakan bahwa setiap penambahan 1 skor pada komitmen organisasi 
maka akan cenderung terjadi peningkatan kinerja manajerial sebesar 0.260 satuan. 
Kemudia nilai β2 yang merupakan koefisien regresi partisipasi anggaran sebesar 
0.427 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 skor pada partisipasi anggaran 



maka akan terjadi peningkatan kinerja manajerial sebesar 0.427 satuan. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai Fhitung>Ftabel (5.476>3.35). Setelah diadakan pengujian 
hipotesis dengan menggunakan α 0,05 diperoleh hasil bahwa variabel X1 
(Komitmen Organisasi) dan X2 (Partisipasi Anggaran)berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Y (Kinerja Manajerial). Secara parsial  variabel X1 (Komitmen 
Organisasi) berpengaruh terhadap variabel Y(Kinerja Manajerial) hal ini 
dibuktikan dengan nilai t hitung > t tabel (3.258>2.048); variabel X2 (Partisipasi 
Anggaran) berpengaruh terhadap variabel Y(KInerja Manajerial) hal ini 
dibuktikan dengan nilai t hitung > t tabel (3.291>2.048). 

Hasil penelitian adalah (1) Komitmen organisasi berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur di Kota Manado, dan (2) 
Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada 
perusahaan manufaktur di Kota Manado. 

 
Kata Kunci : Komitmen Organisasi, Partisipasi Anggaran, Kinerja Manajerial 

 

PENDAHULUAN 

Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha keras 

mencapai tujuan organisasi tersebut. Didalam komitmen organisasi tercakup unsur 

loyalitas  terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi 

terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Pada intinya komitmen organisasi 

memiliki suatu proses pada individu (pegawai) dalam mengidentifikasikan dirinya 

dengan nilai-nilai, aturan-aturan dan tujuan organisasi. Komitmen organisasi  

yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula karena komitmen 

organisasi merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu 

agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dan merupakan 

kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan 

keterlibatan dirinya kedalam bagian organisasi. Komitmen organisasi 

menimbulkan rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai organisasi), 

keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan 

organisasi), loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang 

bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. 

Banyak penelitian bidang akuntansi manajemen yang menaruh perhatian 

pada masalah partisipasi anggaran ( Brownell,1981). Hal ini karena partisipasi 

anggaran dinilai mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota 



organisasi (Sumarno 2005). Brownell dan Mcinnes (1986) menemukan bahwa 

partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran meningkatkan kinerja 

manajerial. Utomo (2006) mengemukakan bila partisipasi anggaran tidak 

dilaksanakan dengan baik dapat medorong bawahan/pelaksana anggaran 

melakukan senjangan anggaran. Hal ini mempunyai implikasi negative seperti 

kesalahan alokasi sumber daya dan bias dalam evaluasi kinerja bawahan terhadap 

unit pertanggung jawaban mereka (Dunk dan Nouri, 1998 dalam Webb, 2002). 

Hasen dan Mowen (2004: 376) menyatakan dalam penyusunan anggaran, 

sebaiknya memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan berbagai masalah 

perilaku karyawan yang nantinya akan berkerja berdasarkan anggaran yang telah 

disusun. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan para manajer dalam 

proses penyusunan anggaran. 

Anggaran memiliki fungsi sebagai penilaian kinerja  (Mardiasmo 

2005:65). Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi 

pelaksanaan anggaran. Bawahan menerima kompensasi berupa bonus apabila 

mampu memenuhi atau melebih target anggaran dan punishment bila tidak 

mampu memenuhi. Keinginan manajer untuk mendapat bonus mendukung 

terjadinya kesenjangan anggaran karena manajer ingin kinerjanya dinilai baik. 

Untuk mencapai tujuan tersebut manajer akan berusaha untuk mencapai target 

anggaran. Agar mempermudah pencapaian target, manajer berusaha memperkecil  

target anggaran (Utomo 2006). 

 

Perumusan Masalah 

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja manajerial ? 

2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja manajerial ? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah : 



1. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 

2. Untuk mengetahui apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 

 

Hipotesis 

Penelitian ini akan dilakukan pengujian hipotesis, dinyatakan sebagai berikut : 

Ha1 : Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. 

Ha2 : Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. 

 

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS 

Komitmen Organisasi 

Menurut Arfan & Ishak (2005), komitmen organisasi merupakan tingkat 

sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan 

tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaanya dalam 

organisasi itu. Komitmen organisasi juga merupakan nilai personal, yang kadang-

kadang mengacu pada sikap loyal pada perusahaan  atau komitmen pada 

perusahaan. Sering kali, komitmen organisasional diartikan secara individu dan 

berhubungan dengan keterlibatan orang tersebut pada organisasi tersebut.  

Komitmen organisasi menurut Steers dkk yang dikutip oleh 

Tamboto(2007), sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai 

perusahaan), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi 

kepentingan perusahaan), dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota 

perusahaan yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang manajer terhadap 

perusahaan tempat ia bekerja. Steers berpendapat bahwa komitmen organisasi 

merupakan kondisi dimana karyawan sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai, 

dan sasaran organisasinya. 

Aranya, dkk yang dikutip oleh Arfan dan Ishak (2005), mendefinisikan 

komitmen organisasi sebagai : 

1. Suatu kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan serta nilai-

nilai dari organisasi dan atau profesi. 



2. Suatu kemauan untuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh guna 

kepentingan organisasi dan atau profesi. 

3. Suatu keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi dan 

atau profesi. 

Mathis dan Jackson dalam Sopiah (2008), “Organization Commitment is 

the degree to which employees believe in and accept organizational goals and 

desire to remain with the organization”. (Komitmen organisasi adalah derajat 

yang mana karyawan percaya dan menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan 

tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi). Sedangkan menurut 

Sopiah (2008), komitmen karyawan, baik yang tinggi maupun yang rendah, akan 

berdampak pada: 

1. Karyawan itu sendiri, misalnya terhadap perkembangan karier 

karyawan itu di organisasi/perusahaan. 

2. Organisasi. Karyawan yang berkomitmen tinggi pada organisasi akan 

menimbulkan kinerja organisasi yang tinggi, tingkat absensi 

berkurang, loyalitas karyawan, dll. 

Tiga karakteristik yang berhubungan dengan komitmen organisasi 

menurut Cherrington dalam Arfan dan Ishak (2005): 

1. Keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan 

organisasi. 

2. Kemauan untuk sekuat tenaga melakukan yang diperlukan untuk 

kepentingan organisasi. 

3. Keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi. 

 

Partisipasi Anggaran 

Menurut Shim, Jae K yang dikutip Dumais (2007), partisipasi anggaran 

dilakukan pada saat proses penyusunan anggaran. Para manajer perusahaan harus 

memiliki input yang penting dalam menganggarkan pendapatan dan biaya karena 

mereka terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan mereka.Anggaran dapat 

digunakan untuk memotivasi karywan agar memperbaiki kinerja dan sikap. 

Karyawan harus dapat memberikan rekomendasi, merevisi angka-angka dalam 



anggaran bila diperlukan karena mereka sangat memehami operasi. Para 

pemegang kekuasaan dapat menggunakan pendekatan bottom-up dalam 

melakukan pembuatan anggaran. Pendekatan ini dimulai dari tingkat dasar atau 

tingkat operasional. Anggran mulai ditinjau, disesuaikan, dan disetujui oleh 

manajemen puncak. 

Menurut Brownell dalam Sumarno (2005), partisipasi anggaran adalah 

tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan 

anggaran.Sedangkan Bastian (2006) ‘Performance budgeting’ (anggaran yang 

berorientasi pada kinerja) adalah sistem pengganggaran yang berorientasi pada 

‘output’ organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana 

strategis organisasi. 

Chong yang dikutip oleh Dumais (2007), partisipasi anggaran sebagai 

proses dimana bawahan/pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat 

dalam dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Kesempatan 

yang diberikan diyakini meningkatkan pengendalian dan rasa keterlibatan 

dikalangan bawahan/pelaksana anggaran. 

 

Kinerja Manajerial 

Mangkunegara (2005) mendefinisikan kinerja manajemen adalah suatu 

proses kombinasi yang terus menerus dilakukan dalam kerangka kerja sama antara 

seorang karyawan dan aturan langsung yang melibatkan penerapan pengharapan 

dan pengertian tentang fungsi kerja karyawan. Manajer mejalankan 10 peran yang 

berbeda tetapi saling berkait erat. Istilah peran manajemen merujuk pada kategori 

tingkah laku manajerial. Berikut ini akan dijelaskan peran manajer menurut 

Mintzberg disadur dari The Nature of Manajerial Work yang dikutip oleh 

Tamboto (2007). 

Tabel 2.1 Peran Manajerial 

Peran Deskripsi Contoh kegiatan yang dapat 
diidentifikasi 

Pemimpin 
Lambang 

Diperlukan untuk menjalakan 
sejumlah kewajiban rutin 
yang bersifat legal dan sosial. 

Memberi ucapan selamat datang 
pada para pengunjung, 
penandatanganan dokumen 



resmi. 
Pemimipin Bertanggung jawab untuk 

memotivasi bawahan, 
staffing, melatih dan tugas 
yang terkait. 

Melakukan hampir seluruh 
kegiatan yang melibatkan 
bawahan. 

Penghubung Memelihara suatu jaringan 
kontak luar yang berkembang 
sendiri yang memberikan 
dukungan dan informasi. 

Membalas surat-surat, 
melakukan kerja dewan urusan 
luar, melakukan kegiatan lain 
yang melibatkan pihak luar 

Pemantau Mencari dan menerima 
beraneka ragam informasi 
eksternal dan internal untuk 
mengembangkan pemahaman 
yang menyeluruh terhadap 
organisasi dan lingkungan. 

Membaca terbitan periodik dan 
laporan-laporan, memelihara 
kontak pribadi 

Penyebar Meneruskan informasi yang 
diterima dari orang luar atau 
bawahan kepada anggota 
organisasi 

Mengadahkan pertemuan untuk 
maksud informasional, 
menelepone untuk meneruskan 
informasi 

Jurubicara Meneruskan informasi pada 
orang luar mengenai rencana, 
kebijakan,tindakan dan hasil 
organisasi. 

Menyelenggarakan rapat dewan, 
memberikan informasi ke 
media. 

Wirausaha Mencari kesempatan dalam 
organisasi dan lingkungan 
serta memprakarsai proyek-
proyek perbaikan untuk 
menumbuhkan perubahan 
mengawasi rencana proyek 
tertentu. 

Rapat strategi dan tinjauan 
ulang yang melibatkan 
rancangan proyek perbaikan. 

Pengendali 
gangguan 

Bertanggung jawab atas 
tindakan korekatif bila 
organisasi menghadapi 
gangguan mendadak dan 
penting. 

Mengorganisasikan strategi dan 
sesi kajian ulang yang 
melibatkan gangguan 

Pengalokasi 
sumber daya 

Bertanggungjawab terhadap 
alokasi sumber daya dalam 
pelaksanaannya, persetujuan 
semua keputusan organisasi 
yang penting 

Penjadwalan, permintaan 
otoritas, menyelenggarakan 
kegiatan yang melibatkan 
anggaran dan program kerja 
bawahan 

Perunding Bertanggungjawab mewakili 
organisasi pada perundingan 
utama 

Berperan serta dalam 
perundingan kontrak serikat 
pekerja 

Rivai & Basri yang dikutip oleh Tamboto (2005) menyebutkan beberapa 

alasan mengapa perlu mengevaluasi kinerja. Yaitu, penilaian memberikan 



informasi tentang dapat dilakukannya promosi dan penetapan gaji, penilaian 

memberi satu peluang bagi manajer dan karyawan untuk meninjau perilaku yang 

berhubungan dengan kerja bawahannya, memungkinkan atasan dengan bawahan 

bersama-sama mengembangkan suatu rencana untuk memperbaiki kemerosotan 

apa saja yang mungkin sudah digali oleh penilaian dan mendorong hal-hal baik 

yang sudah dilakukan bawahan. 

Mahsun (2006) evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada 

penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. 

Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. 

Informasi capaian kinerja dapat dijadikan feedback dan rewardpunishment, 

penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan 

keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran terhadap capaian kinerja dijadikan dasar 

bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode 

berikutnya. 

Didalam organisasi perusahaan, manajemen puncak mendelegasikan 

sebagian wewenangnya kepada manajemen dibawah mereka. Pedelegasian 

wewenang ini disertai dengan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk 

melaksanakan wewenang tersebut. Manajer bawah melaksanakan wewenang 

dengan mengkonsumsi sumber daya yang dialokasikan kepada mereka. 

Penggunaan wewenang dan konsumsi sumber daya dalam pelaksanaan wewenang 

ini dipertanggungjawabkan dalam bentuk penilaian kinerja. Berdasarkan hasil 

penilaian kinerja ini, manajer puncak dapat memberikan penilaian terhadap 

manajer bawah. Dilain pihak, penilai kinerja ini memberi umpan balik bagi 

manajer bawah mengenai bagaimana manajer atas menilai kinerja mereka. 

Langkah-langkah penilaian kinerja dilaksanakan dalam 2 tahap : 

1. Tahap Persiapan 

a) Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertangung- 

jawab. 

b) Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja. 

c) Pengukuran kinerja sesungguhnya. 

2. Tahap Penilaian 



a) Membandingkan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

b) Diperlakukan laporan kinerja yang tepat sesuai untuk setiap individu 

yang bertanggungjawabkan untuk suatu bagian dan aktivitas. 

c) Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja yang tidak 

menguntungkan. 

d) Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan-tindakan yang 

digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. 

Keberhasilan suatu perusahaan didalam mempertahankan kelangsungan 

usahanya serta dalam tercapainya tujuan yang ditetapkan, ditentukan oleh kinerja 

manjerial perusahaan. Dalam hal ini kemampuan manajer mampu mengantar 

perusahaan ketujuan dan sasaran yang diinginkan. 

  

METODE PENELITIAN 

Di dalam melengkapi hasil penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan 

data dengan cara penelitian lapangan (field research), penelitian kepustakaan 

(library research), dan pembagian kuesioner secara personal. Variabel penelitian 

ini terdiri dari komitmen organisasi, partisipasi anggaran, dan kinerja manajerial. 

Komitmen organisasi ini memiliki sembilan item pertanyaan pengukuran 

variabel. Pengukurannya menggunakan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai 

5 (sangat  setuju). 

Partisipasi anggaran memiliki 3 variabel observasi indikator masing-

masing yaitu: Intensitas partisipasi indikator ini mewakili 2 (dua) pertanyaan 

dalam kuesioner bagian partisipasi anggaran dan diukur dengan skala likert 1 

sampai 5, jenis dan keragaman anggaran indikator ini mewakili 1 (satu) 

pertanyaan dalam kuesioner bagian partisipasi anggaran dan diukur dengan skala 

likert 1 sampai 5, dan kualitas partisipasi indikator ini mewakili 3 (tiga) 

pertanyaaan dalam kuesioner bagian partisipasi anggaran dan diukur dengan skala 

likert 1 sampai 5. 

Kinerja manajerial memiliki 4 variabel observasi indikator masing-masing 

yaitu: kinerja perencanaan indikator ini mewakili 2 (dua) buah pertanyaan dalam 



kuesioner kinerja manajerial dan diukur dengan skala likert 1 sampai 5, kinerja 

pengorganisasian indikator ini mewakili 1 (satu) buah pertanyaan dalam kuesioner 

kinerja manajerial dan diukur dengan skala likert 1 sampai 5, kinerja 

pelaksanaan/operasional indikator ini mewakili 3 (tiga) buah pertanyaan dalam 

kuesioner kinerja manajerial dan diukur dengan skala likert 1 sampai 5, dan 

kinerja pengawasan dan pengendalian indikator ini mewakili 2 (dua) buah 

pertanyaan dalam kuesioner kinerja manajerial dan diukur dengan skala likert 1 

sampai 5. 

 

Metode Analisis Data 

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi 

linier berganda. Metode yang menghubungkan satu variabel terikat dengan 

beberapa variabel bebas. 

Y = α + β1X1 + β2X2 + ε 

Keterangan :  

α = Konstanta    e       = Error 

β1 = Koefisien regresi untuk X1  X2  = Partisipasi Anggaran 

β2 = Koefisien regresi untuk X2  X1   = Komitmen Organisasi 

Y = Kinerja Manajerial (KM) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dari jumlah kuesioner yang dijalankan kepada 45 orang manajer yang 

dikembalikan oleh responden hanya sebanyak 33 maka yang digunakan dalam 

penelitian ini hanya 30 sampel. 

Coefficients(a) 

a  Dependent Variable: Kinerja Manajerial 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

    B Std. Error Beta     Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.318 6.305   1.002 .325     

  Komitmen Organisasi .260 .427 .251 .608 .548 .155 6.458 

  Partisipasi Anggaran .427 .592 .298 .721 .477 .155 6.458 



 

Coefficient Correlations(a) 

Model     Partisipasi Anggaran Komitmen Organisasi 

1 Correlations Partisipasi Anggaran 1.000 -.919 

    Komitmen Organisasi -.919 1.000 

  Covariances Partisipasi Anggaran .350 -.233 

    Komitmen Organisasi -.233 .183 

a  Dependent Variable: Kinerja Manajerial 

Hasil analisis Coeficient menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel 

independen berada di VIF < 10 dan nilai tolerance mendekati 1, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan pada Coeficient 

Correlations terlihat semua angka korelasi antara semua variabel independen 

mempunyai nilai dibawah 0.5. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model 

regresi tersebut tidak mempunyai gejala multikolinieritas atau dengan kata lain 

model regresi tersebut bebas multikolinieritas. 

 

Descriptive Statistics 
  Mean Std. Deviation N 

Kinerja Manajerial 22.0667 1.74066 30 

Komitmen Organisasi 22.2667 1.68018 30 

Partisipasi Anggaran 23.3333 1.21296 30 

 

 Rata-rata hitung dan standart deviasi dari variabel Komitmen organisasi 

(KO). Untuk variabel bebas Komitmen Organisasi (KO) diperoleh rata-rata hitung 

skor jawaban sebesar 22.2667 yang menunjukkan bahwa responden memiliki 

komitmen kerja yang tinggi pada perusahaan. 

 Rata-rata hitung dan standart deviasi dari variabel Partisipasi Anggaran 

(PPA). Untuk variabel bebas Partisipasi Anggaran (PPA) diperoleh rata-rata 

hitung skor jawaban sebesar 23.3333 yang berarti bahwa responden memiliki 

keinginan  yang tinggi untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.  

 Rata-rata hitung dan standart deviasi dari variabel Kinerja Manajerial 

(KM). Untuk variabel bebas Kinerja Manajerial (KM) diperoleh rata-rata hitung 



skor jawaban sebesar 22.0667 yang berarti bahwa responden berkeinginan yang 

tinggi dalam pencapaian kinerja manajerial. 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

    B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.318 6.305   

  Komitmen Organisasi .260 .427 .251 

  Partisipasi Anggaran .427 .592 .298 

a  Dependent Variable: KM 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 12.0 

maka dapat dilihat persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah 

sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + ε 

Y = 6.318 +  0.260X1 + 0.427 X2 

Konstanta α sebesar 6.318, memberi pengertian bahwa jika komitmen 

organisasi dan partisipasi anggaran konstan atau sama dengan 0, maka besarnya 

tingkat kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur ialah sebesar 6.318 satuan. 

Sedangkan β1 yang merupakan koefisien regresi komitmen organisasi sebesar 

0.260, menyatakan bahwa setiap penambahan 1 skor pada komitmen organisasi 

maka akan cenderung terjadi peningkatan kinerja manajerial sebesar 0.260 satuan. 

Kemudia nilai β2 yang merupakan koefisien regresi partisipasi anggaran sebesar 

0.427 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 skor pada partisipasi anggaran 

maka akan terjadi peningkatan kinerja manajerial sebesar 0.427 satuan. 

 

Pengujian Hipotesa 

 Dalam penelitian ini akan dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji t dan 

uji F guna untuk menjawab hipotesa yang ada : 

a. Uji F 
Tabel 4.8 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25.358 2 12.679 5.476 .010(a) 
  Residual 62.509 27 2.315     



  Total 87.867 29       
a  Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi 
b  Dependent Variable: Kinerja Manajerial 

Sumber : Hasil olah SPSS 12.0 
 

 Hasil dari perhitungan dengan menggunakan program SPSS 12.0 pada 

tabel 4.8 menunjukkan nilai Fhitung = 5.476 dan nilai sig F 0.010. Dengan 

menggunakan derajat keyakinan 95% atau taraf nyata 5% serta derajat kebebasan 

dari df1 = 2 dan df2 = 27 didapat nilai Ftabel = 3.35. Jadi, nilai Fhitung > Ftabel, 

dengan demikian hasil uji F menyatakan bahwa Ha diterima berarti Ho ditolak, 

artinya dimana variabel komitmen organisasi dan partisipasi anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur di Kota 

manado. 

 

b. Uji t 

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen digunakan konsep uji “t”, dengan 

prosedur analisis sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Koefisien Komitmen Organisasi 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 9.972 3.722   2.679 .012 
  Komitmen Organisasi .543 .167 .524 3.258 .003 

a  Dependent Variable: Kinerja Manajerial 
Sumber : Hasil olah SPSS 12.0 

 
 Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 12.0 pada tabel 4.12, hasil 

thitung  untuk variabel Komitmen Organisasi = 3.258. Dengan tingkat kepercayaan 

5 % pada derajat kebebasan (N-2) = 30 – 2 = 28, dapat diketahui nilai ttabel untuk 

variabel Komitmen Organisasi = 2,048. Jadi, nilai t hitung > t tabel, dengan demikian 

hasil uji t menyatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, artinya dimana variabel 

komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada perusahaan 

manufaktur di Kota Manado. 

Tabel 4.10 Koefisien Partisipasi Anggaran  

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 



    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 4.384 5.381   .815 .422 
  Partisipasi Anggaran .758 .230 .528 3.291 .003 

a  Dependent Variable: Kinerja Manajerial 
Sumber : Hasil olah SPSS 12.0 

 
Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 12.0 pada tabel 4.12, hasil 

thitung  untuk variabel Partisipasi Anggaran = 3.291. Dengan tingkat kepercayaan 5 

% pada derajat kebebasan (N-2) = 30 – 2 = 28, dapat diketahui nilai ttabel untuk 

variabel Partisipasi Anggaran = 2,048. Jadi, nilai t hitung > t  tabel. Dengan demikian 

hasil uji t menyatakan bahwa Ha diterima berarti Ho ditolak, artinya dimana 

variabel partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

 

PENUTUP 

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa 

komitmen organisasi dan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur di Kota Manado. Dimana bila 

terjadi peningkatan  nilai komitmen organisasi maka akan semakin tinggi pula 

tingkat kinerja manajerial. 

Dari β (beta) yang diperoleh, dapat diketahui bahwa variabel komitmen 

organisasi dan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada 

perusahaan manufaktur di Kota Manado. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi komitmen organisasi dan semakin proaktif partisipasi anggaran yang 

dilakukan oleh seorang manajer, kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur 

di Kota Manado dapat semakin meningkat. Dengan melihat perbandingan t hitung 

dan  t tabel, dapat dilihat bahwa ternyata Komitmen Organisasi (X1) dan 

Partisipasi Anggaran (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja 

Manajerial (Y), oleh karena itu para manajer dan juga staf disarankan lebih 

proaktif dalam meningkatkan komitmen organisasi dan partisipasi penyusunan 

anggaran untuk pengembangan kualitas kinerja manajerial.   
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