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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, dibahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, meliputi ini 

meliputi gambaran umum responden, deskripsi variabel penelitian, uji kualitas data, uji 

asumsi klasik, analisis regresi berganda dan pembahasan. 

4.1. Gambaran Umum Responden 

TABEL 4.1 

Rincian Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Total 

Kuesioner yang dikirim 125 

Total kuesioner kembali 105 

Kuesioner tidak lengkap 8 

Total kuesioner yang digunakan 97 

Tingkat pengembalian yang digunakan 77,6% 

Sumber : data primer diolah, 2017 

Dari jumlah total 125 kuesioner yang telah disebar, kuesioner yang kembali ternyata 

hanya sebanyak 105 kuesioner, dan kuesioner yang tidak dapat digunakan karena tidak 

lengkap sejumlah 8 kuesioner, sehingga jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian 

ini ada 97 kuesioner. Hal ini menunjukan respon rate yang cukup tinggi yaitu sebesar 77,6% 

dari jumlah total kuesioner yang disebar.  



35 
 

 

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Tabel Profil Responden 

Demografi Ora

ng 

Partisipasi 

Anggaran 

Kinerja 

Manajerial 

Kecukupan 

Anggaran 

Job Relevant 

Information 

Komitmen 

Tujuan 

Anggaran 

Mean Sig Mean Sig Mean Sig Mean Sig Mean Sig 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 63 5.933 0,670 4,273 0,306 3,238 0,014 3,865 0,920 4,130 0,416 

Perempua

n 

34 6.015 4,229 2,765 3,924 4,076 

Umur A. 20-29 

Tahun 11 

6,379 0,147 4,782 0,307 3,788 0,229 4,227 0,548 4,545 0,481 

B. 30-39 

Tahun 28 

5,905 4,289 3,095 3,875 4,107 

C. 40-49 

Tahun 36 

6,171 4,353 3,213 4,083 4,256 

D. > 50 

Tahun 22 

5.485 

 

3,80 2,455 3,405 3,664 

Lama 

Bekerja 

A. <= 10 

Tahun 32 

6,151 0,196 4,503 0,300 3,385 0,164 3,972 0,966 4,213 0,209 

B. 11-20 

Tahun 25 

6,120 4,296 3,440 3,988 4,312 

C. 21-30 

Tahun 31 

6,167 4,435 2,763 4,168 4,226 

D. > = 31 

Tahun 9 

7,426 4,911 3,222 4,389 5,111 

Pengala

man 

Menyus

un RKA 

A. <= 3 

Tahun 28 

6,149 0,195 4,496 0,280 3,500 0,141 3,964 0,391 4,257 0,316 

B. 3-6 

Tahun 32 

6,125 4,341 3,240 4,000 4,256 

C. >= 7 

Tahun 37 

5,680 4,005 2,604 3,727 3,876 

Sumber : data primer diolah, 2017 

 

Penelitian ini dilakukan pada Universitas Swasta di Semarang, dengan karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin ada laki-laki 63 orang dan perempuan 34 orang, 



36 
 

berdasarkan umur yang berkisar dari 20-29 tahun ada 11 orang, 30-39 tahun ada 38 orang, 

40-49 tahun ada 36 orang dan >50 tahun ada 22 orang. Berdasarkan lama kerja, <= 10 tahun 

ada 32 orang, 11-20 tahun ada 25 orang, 21-30 tahun ada 31 orang, >= 31 tahun ada 9 orang. 

Berdasarkan pengalaman menyusun RKA, <= 3 tahun ada 28 orang, 3-6 tahun ada 32 orang 

dan >= 7 tahun ada 37 orang. 

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa variabel mediasi yaitu : Jenis Kelamin, Umur, 

Lama Bekerja, Dan Pengalaman Menyusun RKA menyebabkan hubungan tidak signifikan 

antara partisipasi anggaran dan kinerja kajur. 

Dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, dari nilai signifikansinya, menunjukkan 

bahwa nilai signifikan partisipasi anggaran, kinerja manajerial, job relevant information, dan 

komitmen tujuan anggaran > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan terkait jenis kelamin dengan pencapaian para kajur dalam hal partisipasi anggaran, 

kinerja manajerial, job relevant information, dan komitmen tujuan anggaran. Sedangkan 

kecukupan anggaran memiliki nilai signifikan < 0,05, ini berarti bahwa ada perbedaan 

signifikan terkait dengan jenis kelamin para kajur dalam hal kecukupan anggaran. 

Dapat dilihat berdasarkan umur, yang berkisar dari 20-29 tahun ada 11 orang, 30-39 

tahun ada 38 orang, 40-49 tahun ada 36 orang dan >50 tahun ada 22 orang. Ini berarti bahwa 

responden yang adalah kajur paling banyak adalah kisaran umur sekitar 30-39 tahun, yang 

menurut peneliti pada usia tersebut memang merupakan usia produktif tertinggi bagi 

seseorang untuk mencapai kinerja tertinggi dalam suatu bidang. Maka dapat dilihat dari nilai 

signifikansinya, bahwa partisipasi anggaran, kinerja manajerial, kecukupan anggaran, job 

relevant information, dan komitmen tujuan anggaran  memiliki nilai signifikansi > 0,05 

sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara mereka yang berusia 

20-29 tahun, 30-39 tahun, 40-49 tahun dan > 50 tahun. 
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Berdasarkan lama bekerja, <= 10 tahun ada 32 orang, 11-20 tahun ada 25 orang, 21-

30 tahun ada 31 orang, >= 31 tahun ada 9 orang. Dapat dilihat dari nilai signifikannya bahwa 

partisipasi anggaran, kinerja manajerial, kecukupan anggaran, job relevant information, dan 

komitmen tujuan anggaran  memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan 

bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara mereka yang bekerja <= 10 tahun, 11-20 tahun, 

21-30, dan >= 31 tahun. 

Berdasarkan pengalaman menyusun RKA, <= 3 tahun ada 28 orang, 3-6 tahun ada 32 

orang dan >= 7 tahun ada 37 orang. Dapat dilihat bahwa berdasarkan pengalaman menyusun 

RKA paling banyak adalah >= 7 tahun ada 37 orang, hal ini dikarenakan kajur yang sudah 

lama bekerja memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun RKA, 

sehingga walaupun dalam Perguruan Tinggi tersebut ada kajur lain, tapi mereka 

membutuhkan arahan dari para kajur yang lama dalam menyusun RKA. Dilihat dari nilai 

signifikannya bahwa partisipasi anggaran, kinerja manajerial, kecukupan anggaran, job 

relevant information, dan komitmen tujuan anggaran  memiliki nilai signifikansi > 0,05 

sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara mereka yang memiliki 

pengalaman menyusun RKA <= 3 tahun, 3-6 tahun dan >= 7 tahun. 

4.2. Statistik Deskripsi Variabel  

Statistik deskripsi merupakan alat yang digunakan untuk memberikan gambaran dari 

data penelitian (Monika Palupi, dkk, 2013:13).Berikut merupakan tabel statistik deskriptif. 

Tabel 4.3 

Statistik Deskripsi Variebel  

      



38 
 

Descriptive Statistics 

 Sumber: data primer yang diolah, 2017 

  

 Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa partisipasi anggaran memiliki kisaran 

teoritis antara 1-7 dengan range statistik 2,50  dengan rentang skala sedang, dengan nilai 

mean 5,9622. Kinerja manajerial dengan kisaran teoritis 1-5 memiliki range statistic 1,40, 

menunjukkan rentang skala sedang, dengan nilai mean 4,2577. Kecukupan anggaran dengan 

kisaran teoritis 1-7 dengan range statistik 5,00 menunjukkan rentang skala sedang dengan 

nilai mean 3,0722. Job relevant informationkisaran teoritis 1-5 dengan range statistic 2,30 

dengan skala sedang dengan nilai mean 3,8856. Komitmen tujuan anggaran kisaran teoritis 1-

5 dengan range statistik 2,60 dengan rentang skala sedang, dengan nilai mean 4,1113. 

 Hal ini berarti bahwa rentang skala PA, KM, KA, JRI, dan KTA berada pada 

rentang skala sedang, yang berarti rata-rata sampel dalam penelitian ini mampu menunjukkan 

tingkat keterlibatan yang cukup baik dalam penelitian. 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk melakukan pengujian hipotesis, 

untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja kajur melalui 

Variabel 

 

Kisaran 

Teoritis 

 

Range 

Statistik 
Mean 

Rentang Skala 

 

Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi  

PA 1-7 2,50 5.9622 1-4,33 4,34-6,82 6,83-7 Sedang 

KM 1-5 1,40 4.2577 1-3,40 3,41-4,79 4,80-5 Sedang 

KA 1-7 5,00 3.0722 1-1,33 1,34-6,32 6,33-7 Sedang 

JRI 1-5 2,30 3.8856 1-2,40 2,41-4,69 4,70-5 Sedang 

KTA 1-5 2,60 4.1113 1-2,40 2,40-4,49 5,00 Sedang 

Valid N 

(listwise) 
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kecukupan anggaran, jobe relevant information, dan komitmen tujuan anggaran. Pengolahan 

data dilakukan dengan SPSS. 

 

4.3. Analisis Pengujian Data 

4.3.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Santoso, 

2004:270). Jadi metode ini digunakan untuk mengukur ketetapan tiap pertanyaan kuesioner 

atau indikator yang digunakan. (DR. Monika Palupi, dkk, 2013:20). 
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Berikut ini adalah rekapitulasi hasil uji validitas data yang diperoleh: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator Nilai Pearson Correlation Keterangan 

Partisipasi Anggaran PA1 0,708** Valid 

  PA2 0,652** Valid 

  PA3 0,697** Valid 

  PA4 0,707** Valid 

  PA5 0,695** Valid 

  PA6 0,632** Valid 

Kinerja Manajerial KM1 0,509** Valid 

  KM2 0,546** Valid 

  KM3 0,581** Valid 

  KM4 0,458** Valid 

  KM5 0,574** Valid 

  KM6 0,431** Valid 

  KM7 0,481** Valid 

  KM8 0,490** Valid 

  KM9 0,573** Valid 

  KM10 0,422** Valid 

Kecukupan Anggaran KA1 0,861** Valid 

  KA2 0,764** Valid 

  KA3 0,771** Valid 

Job Relevant Information JRI1 0,566** Valid 

  JRI2 0,514** Valid 

  JRI3 0,661** Valid 

  JRI4 0,622** Valid 

  JRI5 0,546** Valid 

  JRI6 0,580** Valid 

  JRI7 0,675** Valid 

  JRI8 0,265** Valid 

  JRI9 0,612** Valid 

  JRI10 0,602** Valid 

Komitmen Tujuan Anggaran KTA1 0,711** Valid 

  KTA2 0,636** Valid 

  KTA3 0,615** Valid 

  KTA4 0,750** Valid 

  KTA5 0,646** Valid 

Sumber: data primer yang diolah, 2017 
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Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan dan melihat hasil rekapitulasi 

diatas dapat diketahui bahwa semua instrumen pernyataan dinyatakan valid.  

4.3.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur reliabilitas atau kehandalan suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel ketika 

jawaban seseorang stabil dari waktu ke waktu (Santoso, 2004:270). 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Partisipasi Anggaran 0,766 Reliabel 

Kinerja Manajerial 0,671 Reliabel 

Kecukupan Anggaran 0,715 Reliabel 

Job Relevant Information 0,753 Reliabel 

Komitmen Tujuan Anggaran 0,695 Reliabel 

Sumber: data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas semua variabel dinyatakan reliabel. 
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4.4. Pengujian Hipotesis 

4.4.1. Pengujian Hipotesis 1 

 Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

(Ketua Jurusan) dengan kecukupan anggaran sebagai variabel intervening.  

1. Pengujian Asumsi Klasik 

Persamaan Regresi : 

KM = β0.1 + c PA ......................... Model I 

KA = β0.2 + a PA .......................... Model II 

KM = β0.3 + β0.1 PA + b KA........ Model III 
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Tabel 4.6 

Tabel Pengujian Asumsi Klasik Hipotesis 1 

Persama

an 

Normalitas Multikolinearitas Heteroskedastisitas 

Hasil Keterangan Hasil Keteranga

n 

Hasil Keterangan 

Tolera

ce 

VIF 

KM = 

β0.1 + c 

PA 

0,011 Normal    0,192 Tidak ada 

Heteroskedasti

sitas 

KA = 

β0.2 + a 

PA 

0,225 Normal    0,624 Tidak ada 

Heteroskedasti

sitas 

KM = 

β0.3 + 

β0.1 PA 

+ b KA 

0,066 Normal 0,993 1,00

7 

Tidak ada 

Multikolin

earitas 

0,703 Tidak ada 

Heteroskedasti

sitas 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

  Hasil di atas menunjukkan tiga (3) pengujian aumsi klasik, yang pertama, hasil 

uji normalitas bisadilihat bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov untuk ketiga 

persamaan di atas 0,005 yaitu hubungan partisipasi anggaran dan kinerja manajerial 

0,011 > 0,005. Kemudian kecukupan anggaran terhadap partisipasi anggaran 0,225 

hasil ini juga dapat dilihat lebih besar dari 0,005 dan hubungan antara partisipasi 

anggaran terhadap kinerja manajerial melalui kecukupan 0,066 yaitu lebih besar dari 

0,005. Hal tersebut berarti bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi 

normalitas.  

  Pada pengujian multikolinieritas, model regresi yang di uji hanya persamaan 

yang ketiga, kemudian hasil perhitungan nilai tolerance sebesar 0,993> 0,10 dan nilai 

VIFnya 1,007< 10 hal inimenunjukkan bahwa model regresi bebas dari 

multikolineartitas.  

  Pengujian heterokedastisitas yang dilakukan memberikan hasil hubungan 

partisipasi anggaran dan kinerja manajerial 0,192 > 0,05. Kemudian kecukupan 
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anggaran terhadap partisipasi anggaran 0,624 > 0,05 dan hubungan antara partisipasi 

anggaran terhadap kinerja manajerial melalui kecukupan 0,703 > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas dan layak 

digunakan dalam analisis regresi. 
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2.Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.7 

Tabel Pengujian Hipotesis 1 

Model R Square Anova Coefficients 

F Signifikan Signifikan 

Persamaan 1 0,002 0,148 0,701 0,701 

Persamaan 2 0,007 0,629 0,430 0,430 

Persamaan 3 

PA 

KA 

0,007 0,354 0,703  

0.658 

0,456 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa model penelitian I 

yaitu hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial mempunyai nilai P 

α > 5 % yaitu signifikan pada 0,701. Hubungan antara partisipasi anggaran dengan 

kecukupan anggaran mempunyai nilai P α > 5 % yaitu signifikan pada 0.430. Hasil 

pengujian uji F (signifikansi model simultan) hubungan antara partisipasi anggaran 

dan kinerja manajerial dengan kecukupan anggaran sebagai variable intervening 

memiliki nilai P α > 5 % dan nilai signifikannya adalah 0,703. Pada uji t (signifikan 

individual) pasrtisipasi anggaran memiliki nilai signifikan 0,658 > 0,05 yang berarti 

partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, dan kecukupan 

anggaran memiliki nilai signifikan 0,456 yang berarti kecukupan anggaran tidak 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  Jadi, hipotesis 1 ditolak. 
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4.4.2. Pengujian Hipotesis 2 

 Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

(Ketua Jurusan) dengan kecukupan anggaran sebagai variabel intervening.  

1. Pengujian Asumsi Klasik 

Persamaan Regresi : 

KM = β0.1 + c PA ......................... Model I 

JRI = β0.2 + a PA .......................... Model II 

KM = β0.3 + β0.1 PA + b JRI........ Model III 
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Tabel 4.8 

Tabel Pengujian Asumsi Klasik Hipotesis 2 

Persamaan Normalitas Multikolinearitas Heteroskedastisitas 

Hasil Keterangan Hasil Keterangan Hasil Keterangan 

Tolerance VIF 

KM = β0.1 

+ c PA 

0,011 Normal    0,192 Tidak ada 

Heteroskedastisitas 

JRI = β0.2 

+ a PA 

0,140 Normal    1,000 Tidak ada 

Heteroskedastisitas 

KM = β0.3 

+ β0.1 PA 

+ b JRI 

0,018 Normal 0,992 1,008 Tidak ada 

Multikolinearitas 

1,000 Tidak ada 

Heteroskedastisitas 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

  Hasil di atas menunjukkan tiga (3) pengujian aumsi klasik, yang pertama, hasil 

uji normalitas bisadilihat bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov untuk ketiga 

persamaan di atas 0,05 yaitu hubungan partisipasi anggaran dan kinerja manajerial 

0,011> 0,005. Kemudian kecukupan anggaran terhadap partisipasi anggaran 

0,140>0,005 dan hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial 

melalui kecukupan 0,018>0,005. Hal tersebut berarti bahwa model regresi tersebut 

memenuhi asumsi normalitas.  

  Pada pengujian multikolinieritas, model regresi yang di uji hanya persamaan 

yang ketiga, kemudian hasil perhitungan nilai tolerance sebesar 0,992> 0,10 dan nilai 

VIFnya 1,008< 10 hal ini menunjukkan bahwa model regresi bebas dari 

multikolineartitas.  
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  Pengujian heterokedastisitas yang dilakukan memberikan hasil hubungan 

partisipasi anggaran dan kinerja manajerial 0,192> 0,05. Kemudian kecukupan 

anggaran terhadap partisipasi anggaran 1,000>0,05 dan hubungan antara partisipasi 

anggaran terhadap kinerja manajerial melalui kecukupan 1,000> 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas dan layak 

digunakan dalam analisis regresi. 
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2. Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.9 

Tabel Pengujian Hipotesis 2 

Model R Square Anova Coefficients 

F Signifikan Signifikan 

Persamaan 1 0,002 0,148 0,701 0,701 

Persamaan 2 0,087 0,732 0,395 0,395 

Persamaan 3 

PA 

JRI 

0,051 0,121 0,887  

0.684 

0,759 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Hubungan antara job relevant information dengan partisipasianggaran 

mempunyai nilai P α > 5 % yaitu signifikan pada 0,395. Hasilpengujian uji F 

(signifikansi model simultan) hubungan antara pasrtisipasianggaran dan kinerja 

manajerial dengan variabel job relevant informationsebagai variabel intervening 

memiliki nilai P α > 5 % dan nilaisignifikannya adalah 0,887, namun pada uji t 

(signifikan individual)pasrtisipasi anggaran memiliki nilai signifikan 0,684> 0,05 

yang berartipartisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, 

sama halnya denganjob relevant information memiliki nilai signifikan 0,759 yang 

berarti job relevant information tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, 

sehingga hipotesis 2 ditolak.  

4.4.3. Pengujian Hipotesis 3 

 Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

(Ketua Jurusan) dengan kecukupan anggaran sebagai variabel intervening.  
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1. Pengujian Asumsi Klasik 

Persamaan Regresi : 

KM = β0.1 + c PA ......................... Model I 

KTA = β0.2 + a PA .......................... Model II 

KM = β0.3 + β0.1 PA + b KTA........ Model III 
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Tabel 4.10 

Tabel Pengujian Asumsi Klasik Hipotesis 3 

Persamaan Normalitas Multikolinearitas Heteroskedastisitas 

Hasil Keterangan Hasil Keterangan Hasil Keterangan 

Tolerance VIF 

KM = β0.1 

+ c PA 

0,011 Normal    0,192 Tidak ada 

Heteroskedastisitas 

JRI = β0.2 

+ a PA 

0,017 Normal    1,000 Tidak ada 

Heteroskedastisitas 

KM = β0.3 

+ β0.1 PA 

+ b JRI 

0,031 Normal 0,995 1,005 Tidak ada 

Multikolinearitas 

1,000 Tidak ada 

Heteroskedastisitas 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

  Hasil di atas menunjukkan tiga (3) pengujian aumsi klasik, yang pertama, hasil 

uji normalitas bisadilihat bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov untuk ketiga 

persamaan di atas 0,005 yaitu hubungan partisipasi anggaran dan kinerja manajerial 

0,011> 0,005. Kemudian kecukupan anggaran terhadap partisipasi anggaran 

0,017>0,005 dan hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial 

melalui kecukupan 0,031>0,005. Hal tersebut berarti bahwa model regresi tersebut 

memenuhi asumsi normalitas.  

  Pada pengujian multikolinieritas, model regresi yang di uji hanya persamaan 

yang ketiga, kemudian hasil perhitungan nilai tolerance sebesar 0,995> 0,10 dan nilai 
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VIFnya 1,005< 10 hal ini menunjukkan bahwa model regresi bebas dari 

multikolineartitas.  

  Pengujian heterokedastisitas yang dilakukan memberikan hasil hubungan 

partisipasi anggaran dan kinerja manajerial 0,192> 0,05. Kemudian kecukupan 

anggaran terhadap partisipasi anggaran 1,000>0,05 dan hubungan antara partisipasi 

anggaran terhadap kinerja manajerial melalui kecukupan 1,000> 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas dan layak 

digunakan dalam analisis regresi. 

2. Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.11 

Tabel Pengujian Hipotesis 3 

Model R Square Anova Coefficients 

F Signifikan Signifikan 

Persamaan 1 0,002 0,148 0,701 0,701 

Persamaan 2 0,069 0,456 0,501 0,501 

Persamaan 3 

PA 

KTA 

0,051 0,120 0,887  

0,719 

0,760 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Hubungan antara komitmen tujuan anggaran dengan partisipasi anggaran 

mempunyai nilai P α > 5 % yaitu signifikan pada 0,501. Hasil pengujian uji F 

(signifikansi model simultan) hubungan antara pasrtisipasi anggaran dan kinerja 

manajerial dengan variabel komitmen tujuan anggaran sebagai variabel intervening 

memiliki nilai P α >5 % dan nilai signifikannya adalah 0,887, namun pada uji t 
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(signifikan individual) pasrtisipasi anggaran memiliki nilai signifikan 0,719>0,05 

yang berarti partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sama 

halnya dengan komitmen tujuan anggaran memiliki nilai signifikan 0,760 yang berarti 

komitmen tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sehingga 

hipotesis 3 ditolak. 

 

4.5. Pembahasan 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya Eko Budi Santoso dan Tommi Adrian Hartanto 

(2012), Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial, partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

melalui kecukupan anggaran, partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

melalui job relevant information, ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh 

terhadap job relevant information dan sebaliknya job relevant information berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial, hal ini berarti bahwa job relevant information memediasi 

hubungan partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. 

Dalam penelitian ini, peneliti juga mendapatkan hasil penelitian yang serupa yaitu 

partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui kecukupan 

anggaran. Artinya bahwa Kajur pada setiap perguruan tinggi swasta memiliki persepsi yang 

berbeda-beda mengenai partispasi anggaran yang memengaruhi kinerja manajerial melalui 

kecukupan anggaran yang di lampirkan pada kuesioner. Persepsi responden bahwa sumber-

sumber yang sudah dianggarkan mampu mencukupi dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas 

yang dibutuhkan menjadi hal utama yang menyebabkan beragam pendapat dari para kajur. 

Sehingga, dalam penelitian ini, peneliti tidak dapat menemukan titik dimana hubungan antara 

partisipasi anggaran dan kinerja kajur dimediasi oleh kecukupan anggaran. 
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 Berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam Eko Budi Santoso dan Tommi Adrian 

Hartanto (2012), yang menyatakan bahwa job relevant information memediasi hubungan 

partisipasi anggaran dan kinerja manajerial, penelitian ini justru menunjukkan hasil bahwa 

partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui job relevant 

information. Artinya bahwa terdapat perbedaan persepsi antara kajur pada perguruan tinggi 

swasta dalam partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui job relevant 

information. Berdasarkan persepsi responden mengenai kecukupan informasi yang 

dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan kepada para kajur berkaitan dengan tugasnya 

sehingga mampu meningkatkan perencanaan, serta memberikan pilihan keputusan agar 

mampu mencapai tujuannya. Dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini kajur dalam 

perguruan tinggi swasta memiliki beragam pendapat tentang informasi yang dibutuhkan yang 

berkaitan dengan tugas para kajur sehingga tidak semua kajur dapat mencapai kinerja yang 

baik. Sehingga hasilnya informasi yang didapatkan belum tentu mendukung seorang kajur 

dalam partisipasi anggaran untuk meningkatkan kinerjanya. 

 Sama halnya dengan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui 

komitmen tujuan anggaran, peneliti memperoleh hasil yaitu partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui komitmen tujuan anggaran. Komitmen 

tujuan anggaran merupakan persepsi responden mengenai keinginan yang kuat untuk 

berusaha mencapai tujuan anggaran dan ketekunan dalam melakukan pencapaian tujuan 

anggaran tersebut. Sehingga dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa komitmen tujuan 

anggaran berdasarkan kuesioner yang diperoleh dapat katakan bahwa tidak begitu banyak 

kajur yang memiliki keinginan yang cukup tinggi dan kuat dalam pencapaian hasilnya yang 

didukung oleh anggaran yang telah direncanakan. Karena itu, komitmen tujuan anggaran 

dalam penelitian ini yang dilakukan oleh seorang kajur tidak memengaruhi partisipasi 

seseorang kajur dalam mencapai kinerja yang baik. 
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Dapat dilihat dari hasil pengujian dan hasil perhitungan masing-masing variabel. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa partisipasi anggaran (variabel independen) memiliki 

hubungan langsung dengan kinerja manajerial (variabel dependen). Namun keduanya tidak 

berhubungan signifikan jika ada variabel mediasi diantaranya yaitu kecukupan anggaran, job 

relevant information, komitmen tujuan anggaran. Variabel independen dan variabel dependen 

semakin menjadi tidak signifikan setelah dikontrol variabel intervening, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis (H1, H2, H3) ditolak. Hal ini dikarenakan penelitian ini 

mengguanakan kuesioner untuk mengukur kinerja manajerial secara umum, sehingga hasil 

yang diperoleh tidak dapat memprediksi secara lebih detail tentang kinerja kajur.  

Artinya bahwa penelitian ini memiliki kelemahan yaitu kurang mengarah pada 

sasaran sebenarnya yaitu pada Kinerja Kajur secara lebih spesifik. Juga kurangnya sampel 

peneliian dapat memengaruhi hasil penelitian. 


