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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Karakteristik Responden 

Responden penelitian ini adalah seluruh manajer yang bekerja pada 

perusahaan manufaktur di Semarang. Dari 100 kuesioner yang dikirim pada bulan 

Februari 2018 ke 10 perusahaan manufaktur, 50 kuesioner kembali. Kuesioner 

yang tidak kembali disebabkan ada manajer yang sedang tidak berada di tempat. 

Tabel 4.1. Tabel Pengembalian Kuesioner 

No Perusahaan 
Kuesioner 

Dikirim 

Kuesioner 

Kembali 

1 PT Industri Jamu Jago 10 5 

2 PT Industri Jamu Borobudur 10 5 

3 PT Indogisma Surya Cipta 10 5 

4 PT Fumira 10 5 

5 PT Holi Karya Sakti 10 5 

6 PT Damaitex 10 5 

7 PT Rodeo 10 5 

8 PT Dyriana Bakery 10 5 

9 PT Rapi Garment 10 5 

10 PT Gentong Gotri 10 5 

TOTAL 100 50 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 Sementara itu berikut adalah proses reduksi sampel. Dari 287 perusahaan 

manufaktur di Semarang terdaftar di BPS, terdapat 192 perusahaan yang 

alamatnya tidak lengkap, seperti tidak memberi keterangan nomor atau alamat 

tidak jelas. Dari 95 perusahaan yang tersisa, peneliti menelepon perusahaan satu 

persatu dan didapat hasil 47 perusahaan yang tidak merespon telepon, seperti 

telepon tidak diangkat atau nada dering telepon tulalit/sibuk, serta 38 perusahaan 
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yang tidak bersedia menjadi responden. Sisanya, terdapat 10 perusahaan yang 

bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. 

Tabel 4.2. Proses Reduksi Sampel  

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur di Semarang terdaftar di BPS 287 

2 Alamat tidak lengkap (192) 

3 Tidak merespon telepon (47) 

4 Tidak bersedia menjadi responden (38) 

 Sampel penelitian 10 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Data responden yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, 

umur, lama bekerja, pendidikan dan jabatan. 

Tabel 4.3. Gambaran Umum Responden  

Keterangan Frek % 

Jenis Kelamin 
Pria 30 60.0 

Wanita 20 40.0 

Umur 

21-30 7 14.0 

31-40 25 50.0 

41-50 18 36.0 

Lama Bekerja 
1-5 21 42.0 

6-10 29 58.0 

Pendidikan 
S1 46 92.0 

S2 4 8.0 

Jabatan 

IT 11 22.0 

keuangan 12 24.0 

operasional 6 12.0 

personalia 12 24.0 

SDM 9 18.0 

Sumber: Lampiran 2 

Responden berjenis kelamin pria ada 30 orang dan wanita 20 orang. Hal 

ini menunjukkan manajer yang bekerja pada perusahaan manufaktur di Semarang 
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yang menjadi responden lebih banyak berjenis kelamin pria. Responden berumur 

21-30 tahun ada 7 orang, 31-40 tahun ada 25 orang dan 41-50 tahun ada 18 orang. 

Hal ini menunjukkan manajer yang bekerja pada perusahaan manufaktur di 

Semarang yang menjadi responden lebih banyak berumur 31-40 tahun. Responden 

berlama kerja 1-5 tahun ada 21 orang dan 6-10 tahun ada 29 orang. Hal ini 

menunjukkan manajer yang bekerja pada perusahaan manufaktur di Semarang 

yang menjadi responden lebih banyak berlama kerja 6-10 tahun. Responden 

berpendidikan S1 ada 46 orang dan S2 ada 4 orang. Hal ini menunjukkan manajer 

yang bekerja pada perusahaan manufaktur di Semarang yang menjadi responden 

lebih banyak berpendidikan S1. Responden berjabatan IT ada 11 orang, keuangan 

ada 12 orang, operasional ada 6 orang, personalia ada 12 orang dan SDM ada 9 

orang. Hal ini menunjukkan manajer yang bekerja pada perusahaan manufaktur di 

Semarang yang menjadi responden lebih banyak berjabatan keuangan dan 

personalia. 

 

4.3. Uji Alat Pengumpulan Data  

4.3.1. Uji Validitas 

 Validitas yang diuji dalam PLS adalah validitas konstruk. VAliditas 

konstruk menunjukkan seberapa besar instrument yang digunakan dalam 

pengukuran sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendefinisikan konstruk. 

Kesesuaian tersebut ditunjukkan oleh korelasi antara konstruk dan instrument-

instrumennya. Validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen dan validitas 

diskriminan (Murniati dkk., 2013:175): 
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Tabel 4.4. Ukuran Validitas 

Ukuran Nilai Ukuran Nilai

Loading factor > 0,7 Akar AVE √AVE > korelasi variabel laten

AVE > 0,5 Cross Loading > 0,7 dalam satu konstruk

Communality > 0,5

Validitas Konvergen Validitas Diskriminan

 

1. Validitas konvergen 

Validitas konvergen merujuk pada konvergensi antar instrumen yang 

digunakan untuk mengukur konstruk yang sama. Konvergensi ditunjukkan 

oleh korelasi yang tinggi.  Validitas konvergen dikatakan valid apabila 

hasil dari loading factor > 0,7; AVE (average variance extracted) > 0,5; 

dan communality > 0,5 (Murniati dkk., 2013:175).  

Tabel 4.5. Validitas Konvergen 

Variabel AVE Communality 

KA 0.828198 0.828198 

KL 0.671523 0.671523 

KM 0.608744 0.608745 

KTA 0.786283 0.786283 

PA 0.808440 0.808439 

Sumber: Lampiran 3 

 Hasil dari AVE (average variance extracted) > 0,5; dan communality > 

0,5 menunjukkan keseluruhan variabel telah memenuhi validitas konvergen. 

2. Validitas diskriminan 

Validitas diskriminan merujuk pada diskrimnasi instrument ketika 

mengukur konstruk yang berbeda. Seharusnya instrumen yang telah 

digunkaan mengukur satu konstruk tidak memiliki korelasi dengan 

konstruk lain. Validitas diskriminan dikatakan valid apabila hasil dari akar 
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AVE > korelasi variabel laten; dan cross loading > 0,7 dalam satu 

konstruk (Murniati dkk., 2013:175). 

Tabel 4.6. Validitas Diskriminan (Cross Loading) 

Indi 

kator 

Cross 

Loading 

Indi 

kator 

Cross 

Loading 

Indi 

kator 

Cross 

Loading 

Indi 

kator 

Cross 

Loading 

Indi 

kator 

Cross 

Loading 

KA1 0.843845 KL1 0.782065 KM1 0.710140 KTA1 0.836179 PA1 0.910447 

KA2 0.924616 KL2 0.845643 KM2 0.782188 KTA2 0.934698 PA2 0.909518 

KA3 0.957916 KL3 0.635505 KM3 0.819681 KTA3 0.886564 PA3 0.877030 

  
KL4 0.872592 KM4 0.716441 

    

  
KL5 0.880691 KM5 0.714824 

    

  
KL6 0.900221 KM6 0.764785 

    

  
KL7 0.712955 KM7 0.868035 

    

  
KL8 0.886477 KM8 0.909426 

    

    
KM9 0.707817 

    
Sumber: Lampiran 3 

 Hasil dari cross loading > 0,7 dalam satu konstruk menunjukkan 

keseluruhan indikator variabel telah memenuhi validitas konvergen. Hasil dari 

cross loading terangkum dalam gambar di bawah ini.  

Gambar 4.1. Validitas Diskriminan (Cross Loading) 
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Tabel 4.7. Validitas Diskriminan (Akar AVE) 

Variabel KA KL KM KTA PA 

KA 0.910054 
    

KL 0.185427 0.819465 
   

KM 0.034352 0.009871 0.780220 
  

KTA 0.414013 -0.053917 0.312026 0.886726 
 

PA 0.445646 0.306222 0.226791 0.606662 0.899133 

Sumber: Lampiran 3 

 Hasil dari akar AVE > korelasi variabel laten menunjukkan keseluruhan 

indikator variabel telah memenuhi validitas konvergen. 

 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

 Sementara reabilitas digunakan untuk menguji apakah alat ukur (instrmen) 

yang digunakan untuk mengukur konstruk mempunyai konsistensi. Reliabilitas 

dikatakan reliabel apabila hasil dari cronbach’s alpha > 0,7; dan composite 

reliability > 0,7 (Murniati dkk., 2013:176). 

Tabel 4.8. Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Composite Reliability 

KA 0.894680 0.935157 

KL 0.928799 0.941718 

KM 0.930804 0.932836 

KTA 0.864635 0.916768 

PA 0.883750 0.926778 

Sumber: Lampiran 3 

 Hasil dari cronbach’s alpha > 0,7; dan composite reliability > 0,7 

menunjukkan keseluruhan variabel telah memenuhi reliabilitas. 
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4.4. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-

nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel penelitian. 

Pertama, dilakukan pembagian katergori menjadi tiga, yaitu rendah, sedang, dan 

tinggi. Kedua, menentukan rentang skala masing-masing kategori yang dihitung 

dengan rumus. 

RS =  Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Jumlah Kategori 

 RS =   7 – 1  = 2 

     3 

Tabel 4.9. Kategori Rentang Skala 

Rentang Skala Kategori 

1,00 – 3,00 Rendah 

3,01 – 5,00 Sedang 

5,01 – 7,00 Tinggi 

  

Tabel 4.10. Statistik Deskriptif Ketidakpastian Lingkungan (KL) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-rata 

Empiris 

Range Kategori 
Ket 

Rendah Sedang Tinggi 

KL1 1-7 4-7 6.48 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KL2 1-7 4-7 6.48 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KL3 1-7 5-7 6.68 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KL4 1-7 3-7 6.46 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KL5 1-7 4-7 6.40 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KL6 1-7 3-7 6.40 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KL7 1-7 4-7 6.46 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KL8 1-7 3-7 6.28 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

Rata - rata   6.46    Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari Ketidakpastian Lingkungan (KL) 

adalah sebesar 6,46 dan termasuk kategori tinggi. Artinya responden merasa 

semakin tidak pasti sehubungan dengan faktor lingkungan seperti pelanggan, 

pemasok, pesaing, pemerintah dan teknologi. 
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 Tabel 4.11. Statistik Deskriptif Komunikasi Anggaran (KA) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-rata 

Empiris 

Range Kategori 
Ket 

Rendah Sedang Tinggi 

KA1 1-7 4-7 5.52 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KA2 1-7 4-7 5.56 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KA3 1-7 4-7 5.42 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

Rata - rata   5.50    Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari Komunikasi Anggaran (KA) adalah 

sebesar 5,50 dan termasuk kategori tinggi. Artinya responden merasa semakin 

sering informasi dipertukarkan antara atasan dan manajer subunit tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi anggaran. 

Tabel 4.12. Statistik Deskriptif Pengaruh Anggaran (PA) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-rata 

Empiris 

Range Kategori 
Ket 

Rendah Sedang Tinggi 

PA1 1-7 3-7 5.38 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

PA2 1-7 3-7 5.14 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

PA3 1-7 3-7 4.80 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Sedang 

Rata - rata   5.11    Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari Pengaruh Anggaran (PA) adalah 

sebesar 5,11 dan termasuk kategori tinggi. Artinya responden merasa semakin 

banyak pengaruh manajer subunit atas proses penetapan kriteria anggaran dan 

sebaliknya. 

Tabel 4.13. Statistik Deskriptif Komitmen Tujuan Anggaran (KTA) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-rata 

Empiris 

Range Kategori 
Ket 

Rendah Sedang Tinggi 

KTA1 1-7 3-7 5.22 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KTA2 1-7 3-7 5.18 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KTA3 1-7 2-7 4.98 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Sedang 

Rata - rata   5.13    Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 
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 Skor rata-rata jawaban responden dari Komitmen Tujuan Anggaran 

(KTA) adalah sebesar 5,13 dan termasuk kategori tinggi. Artinya responden 

merasa semakin kuat tekad untuk mencapai tujuan anggaran dan kegigihan 

manajer subunit dalam mengejarnya dari waktu ke waktu. 

Tabel 4.14. Statistik Deskriptif Kinerja Manajerial (KM) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-rata 

Empiris 

Range Kategori 
Ket 

Rendah Sedang Tinggi 

KM1 1-7 4-7 6.34 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KM2 1-7 4-7 6.34 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KM3 1-7 4-7 6.28 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KM4 1-7 4-7 6.02 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KM5 1-7 4-7 6.06 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KM6 1-7 3-7 6.28 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KM7 1-7 4-7 6.18 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KM8 1-7 4-7 6.38 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KM9 1-7 4-7 6.28 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

Rata - rata   6.24    Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari Kinerja Manajerial (KM) adalah 

sebesar 6,24 dan termasuk kategori tinggi. Artinya responden merasa semakin 

banyak tingkat keberhasilan pencapaian yang dicapai oleh manajer subunit. 

 

4.5. Uji Hipotesis 

 Pengujian statistik penelitian ini menggunakan Partial Least Square 

(PLS), merupakan pendekatan persamaan struktural (Structural Equation 

Modelling / SEM) berbasis varian. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan 

analisis jalur yang banyak digunakan dalam studi keperilakuan sehingga PLS 

menjadi teknik statistik yang digunakan dalam model yang memiliki lebih dari 

satu variabel dependen dan variabel independen (Murniati dkk., 2013:166). 
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 Hasil dari path coefficient yang menyajikan hasil pengujian per path 

seperti terlihat pada tabel dan gambar hasil pengujian di bawah. 

Tabel 4.15. Path Coefficient 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

H1: KL -> KA 0.185427 0.219671 0.142396 0.142396 1.302192 

H2: KL -> PA 0.306222 0.335131 0.101184 0.101184 3.026397 

H3: KA -> KTA 0.179258 0.184248 0.114951 0.114951 1.559429 

H4: PA -> KTA 0.526776 0.530768 0.128318 0.128318 4.105254 

H5: KTA -> KM 0.312026 0.363531 0.195982 0.195982 1.592115 

Sumber: Lampiran 5 

Gambar 4.2. Path Coefficient 
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1. Hipotesis 1 

Ketidakpastian lingkungan (KL) memiliki nilai t hitung +1.302192 > t 

tabel +1,28. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan 

ketidakpastian lingkungan (KL) terhadap komunikasi anggaran (KA). 

Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa 

ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap komunikasi 

anggaran diterima. 

2. Hipotesis 2 

Ketidakpastian lingkungan (KL) memiliki nilai t hitung +3.026397 > t 

tabel +1,28. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan 

ketidakpastian lingkungan (KL) terhadap pengaruh anggaran (PA). Dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa 

ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap pengaruh 

anggaran diterima. 

3. Hipotesis 3 

Komunikasi anggaran (KA) memiliki nilai t hitung +1.559429 > t tabel 

+1,28. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan komunikasi 

anggaran (KA) terhadap komitmen tujuan anggaran (KTA). Dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 3 yang menyatakan bahwa 

komunikasi anggaran berpengaruh positif terhadap komitmen tujuan 

anggaran diterima. 
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4. Hipotesis 4 

Pengaruh anggaran (PA) memiliki nilai t hitung +4.105254 > t tabel +1,28. 

Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan pengaruh anggaran (PA) 

terhadap komitmen tujuan anggaran (KTA). Dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan hipotesis 4 yang menyatakan bahwa pengaruh anggaran 

berpengaruh positif terhadap komitmen tujuan anggaran diterima. 

5. Hipotesis 5 

Komitmen tujuan anggaran (KTA) memiliki nilai t hitung +1.592115 > t 

tabel +1,28. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan komitmen 

tujuan anggaran (KTA) terhadap kinerja manajerial (KM). Dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 5 yang menyatakan bahwa 

komitmen tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

diterima. 

 

4.6.  Pembahasan 

4.6.1. Hipotesis 1 

 Teori agensi mengatakan bahwa permintaan untuk komunikasi anggaran 

muncul karena berbagai pihak yang terlibat dalam proses penganggaran memiliki 

informasi diferensial tentang ketidakpastian (misalnya, manajemen pusat dan 

daerah). Komunikasi menyediakan sarana untuk menggabungkan pengalaman dan 

pengetahuan manajer yang dianggarkan dan atasan dan menawarkan potensi untuk 

membantu menyelesaikan ketidakpastian ini. Perusahaan yang menghadapi 

ketidakpastian lingkungan tinggi cenderung membiarkan komunikasi lebih besar. 
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Govindarajan (1984) memperluas pemikiran ini tentang komunikasi dalam 

pengambilan keputusan pada umumnya untuk berpartisipasi dalam penganggaran 

dan menyarankan agar komunikasi anggaran yang lebih besar dapat ditemukan di 

organisasi yang menghadapi ketidakpastian lingkungan yang lebih besar. Ketika 

kondisi lingkungan tidak stabil, komunikasi di sekitar anggaran harus 

ditingkatkan. Oleh karena itu, komunikasi dalam proses anggaran menyajikan 

peran pertukaran informasi utama tentang faktor kritis lingkungan. Akibatnya, 

dapat dikatakan bahwa karena ketidakpastian lingkungan meningkat, komunikasi 

anggaran meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Maiga 

(2015) yang menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif 

terhadap komunikasi anggaran.  

 

4.6.2. Hipotesis 2 

 Interaksi antara organisasi dan lingkungannya adalah spesifikasi prosedur 

yang kompleks dan cepat diperlukan di dalam organisasi, manajemen dipaksa 

untuk membiarkan tingkat hierarki yang lebih rendah untuk menentukan prosedur 

mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa ketika lingkungannya dinamis, para 

manajer harus memiliki otonomi tertentu dalam proses anggaran. Oleh karena itu, 

kaitan antara ketidakpastian lingkungan dan pengaruh anggaran diharapkan 

menjadi lebih kuat saat ketidakpastian lingkungan tinggi karena (1) manajer 

adalah yang paling mengenal lingkungan anggaran mereka dan (2) anggaran yang 

diberlakukan oleh kantor pusat tidak akan mencerminkan kondisi subunit. Dengan 

demikian, manajer yang beroperasi dalam situasi yang tidak pasti akan memiliki 
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lebih banyak otonomi mengenai pengambilan keputusan yang relevan dengan 

subunit mereka. Akibatnya, di bawah ketidakpastian lingkungan, manajer sub-unit 

harus dapat mempengaruhi proses partisipasi anggaran. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian Maiga (2015) yang menyatakan bahwa ketidakpastian 

lingkungan berpengaruh positif terhadap pengaruh anggaran.  

 

4.6.3. Hipotesis 3 

 Partisipasi anggaran berperan sebagai peran pertukaran informasi utama 

dan bahwa manfaat utama dari partisipasi terkait dengan pertukaran informasi 

tentang teknologi dan pasar. Partisipasi manajemen dalam proses penetapan 

anggaran telah dipelajari secara luas, dan dianggap memiliki konsekuensi sikap 

dan perilaku. Perspektif keagenan mengasumsikan bahwa alasan signifikan untuk 

adanya partisipasi adalah transfer informasi antara sub ordinat dan atasan dan ada 

potensi keuntungan bagi kedua belah pihak (misal, informasi yang lebih baik, 

alokasi sumber daya, rencana insentif, kinerja, kompensasi). 

 Karena anggaran perusahaan dikembangkan dengan mengkonsolidasikan 

rencana divisi seluruh perusahaan, sangat penting untuk berkomunikasi secara 

ekstensif dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan 

anggaran, dan mengkoordinasikan usaha mereka secara ketat. Keterlibatan dalam 

proses anggaran meningkatkan pemahaman manajer tentang bagaimana distribusi 

anggaran ditentukan. Dan iklim komunikasi yang positif akan memperkuat 

identifikasi organisasional, karena bermanfaat dan dengan demikian berfungsi 

sebagai peningkatan diri seorang anggota. Karyawan menjadi berpartisipasi aktif 
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dalam diskusi tentang masalah organisasi dan dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan. Seseorang dapat dengan mudah mengkategorikan diri dengan lebih 

mudah sebagai anggota kelompok yang signifikan. Selain itu, mengalami 

keterbukaan dalam komunikasi dengan atasan dapat memperbaiki respons sikap 

awal terhadap alokasi anggaran, sebuah kecenderungan untuk mendukung atau 

menahan dukungan anggaran dan mungkin menambah perasaan harga diri dari 

karyawan, karena dalam kondisi seperti itu akan mengalami hal yang dianggap 

serius. Perlakuan adil ini cenderung menandakan kepada karyawan bahwa nilai 

dan kepedulian organisasi terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, 

kesempatan untuk terlibat dalam dan berkomunikasi dalam proses penetapan 

anggaran meningkatkan perasaan keterlibatan manajer dalam anggaran. Perasaan 

seperti itu meningkatkan komitmen manajer terhadap tujuan anggaran. Tingkat 

komunikasi yang tinggi dalam proses penetapan anggaran berdampak positif 

terhadap komitmen tujuan anggarannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian Maiga (2015) yang menyatakan bahwa komunikasi anggaran 

berpengaruh positif terhadap komitmen tujuan anggaran. 

 

4.6.4. Hipotesis 4 

 Kebutuhan akan pengaruh muncul ketika seseorang ingin memiliki 

dampak dan kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu, untuk memobilisasi 

sumber daya, untuk mendapatkan dan menggunakan apa pun yang dibutuhkan 

seseorang untuk mencapai tujuan dia mencoba untuk bertemu. Bukti 

menunjukkan bahwa kesempatan bagi manajer tingkat menengah untuk 
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memengaruhi rencana strategis mungkin terbatas karena perencanaan strategis 

secara historis dipandang sebagai bagian manajemen senior. Sementara organisasi 

memberi manfaat jika manajer menengah memiliki kesempatan untuk 

memengaruhi rencana strategis, nampak bahwa pelaksanaan rencana strategis 

terus menjadi tanggung jawab utama kelompok ini. Model partisipasi anggaran 

sebelumnya menunjukkan bahwa lebih banyak partisipasi dalam pengambilan 

keputusan selalu lebih baik daripada yang kurang. Bila kontrol keputusan tidak 

ada, kondisi yang dihasilkan sering disebut partisipasi semu dan manfaat yang 

terkait dengan penganggaran partisipatif tidak diharapkan terwujud.  

 Partisipasi nyata sebagai situasi di mana seorang karyawan memiliki 

kekuatan dalam menentukan hasil sebuah keputusan. Partisipasi semu terjadi 

ketika pekerja kurang masukan dan hanya merasa ingin berpartisipasi. Partisipasi 

semu menghasilkan karyawan frustrasi dan perasaan tidak berdaya atau 

kegagalan. Program pengambilan keputusan partisipatif yang menawarkan kepada 

karyawan sebuah pengendalian proses tanpa adanya keputusan-kontrol adalah 

bentuk partisipasi semu. Ketika para manajer merasa bahwa keputusan anggaran 

didasarkan pada pengaruh manajer, seharusnya lebih cenderung berkomitmen 

pada sebuah tujuan karena mereka percaya bahwa hasil keputusan sesuai dengan 

harapan manajer. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Maiga (2015) 

yang menyatakan bahwa pengaruh anggaran berpengaruh positif terhadap 

komitmen tujuan anggaran.  
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4.6.5. Hipotesis 5 

 Berdasarkan teori penetapan tujuan, dikatakan bahwa tujuan 

mempengaruhi kinerja dengan mengarahkan perhatian dan tindakan, memobilisasi 

usaha dan memotivasi individu untuk mengembangkan strategi pencapaian tujuan. 

Komitmen terhadap sasaran anggaran sangat penting karena produktivitas para 

manajer menentukan, sebagian besar, apakah organisasi dapat mencapai 

tujuannya. Jika tidak ada komitmen terhadap tujuan, penetapan tujuan tidak 

berjalan. Individu berkinerja lebih baik saat mereka menerima dan berkomitmen 

untuk mencapai tujuan tertentu. Bawahan yang memiliki komitmen tinggi 

terhadap tujuan anggaran mereka berusaha untuk berinteraksi dengan orang-orang 

yang dapat memberikan wawasan tentang lingkungan kerja, sasaran kinerja, 

strategi tugas, dan isu-isu lain yang memiliki dampak penting terhadap kinerjanya. 

Komitmen terhadap tujuan bertindak untuk memobilisasi usaha dan meningkatkan 

ketekunan dan dengan demikian merupakan penentu kinerja paling langsung. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Maiga (2015) yang menyatakan 

bahwa komitmen tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.  

 

4.7. Validitas Eksternal 

 Motivasi penelitian ini adalah menjawab keterbatasan penelitian Maiga 

(2015) yaitu masalah generalisasi karena sampel hanya diperoleh dari dua 

perusahaan saja. Sementara penelitian ini menggunakan sampel dari banyak 

perusahaan manufaktur di Semarang. Jadi penelitian ini merupakan bentuk 

validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan bahwa hasil dari penelitian 
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ini dapat digeneralisasikan ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda 

(Hartono, 2013:149). 

 Penelitian ini menguji kembali pengaruh ketidakpastian lingkungan 

(environmental uncertainty) terhadap partisipasi anggaran (komunikasi dan 

pengaruh anggaran), dampak partisipasi anggaran (komunikasi dan pengaruh 

anggaran) terhadap komitmen tujuan anggaran (budget goal commitment) dan 

pengaruh komitmen tujuan anggaran terhadap kinerja manajerial. Dengan kata 

lain, dalam penelitian ini dimensi partisipasi anggaran yaitu komunikasi anggaran 

dan pengaruh anggaran. Anteseden adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suatu 

variabel. Sementara itu anteseden partisipasi anggaran adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi anggaran yaitu ketidakpastian lingkungan. Konsekuensi 

adalah  faktor-faktor yang dipengaruhi suatu variabel. serta konsekuensi 

partisipasi anggaran adalah faktor-faktor yang dipengaruhi partisipasi anggaran 

yaitu komitmen tujuan anggaran dan kinerja manajerial. 


