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Abstrak - Untuk mengingat pentingnya 
anggaran perusahaan sebagai alat untuk 

menentukan kebijakan dan keputusan manajer, 
maka perlu dilakukan penelitian tentang 
seberapa besar komitmen, penyelarasan dan 

partisipasi unit kerja perusahaan dalam 
penyusunan anggaran terhadap Kinerja 
Manajerial. Atas dasar latar belakang 

permasalahan tersebut diatas timbul 
ketertarikan untuk mengadakan penelitian 
dengan judul : “Pengaruh Partisipasi Anggaran 

Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Gaya 
Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating 
(Studi Empiris Pada PT. Bahari Samudera 

Sentosa dan PT. Bahari Mandiri Bersaudara) ”. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 
yang ikut andil dan berperan penting dalam 
pengambilan keputusan yaitu manajer dan 

asisten manajer yang ada di kantor PT. Bahari 
Samudera Sentosa dan PT. Bahari Mandiri 
Bersaudara dengan sampel sebanyak 34 

responden. Penelitian ini berlandaskan 
pendekatan kuantitatif asosiatif dengan tekhnik 
analisis Moderated Regresion Analysis (MRA). 

Setelah mengetahui permasalahan, meneliti dan 
membahas hasil penelitian tentang pengaruh 
partisipasi penyusunan anggaran, Gaya 

Kepemimpinan terhadap Kinerja Manajerial 
maka dapat diambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : partisipasi anggaran memiliki 

kontribusi terhadap Kinerja Manajerial. Dan 
diketahui bahwa partisipas anggaran yag 
dimoderisasi gaya kepemimpinan berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial. 
 
Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Anggaran, Dan 

Kinerja Manajerial 

 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai 

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode 
waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. 
Anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja. 

Kinerja akan dinilai berdasarkan pencapaian target 
anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. 
Tercapainya target anggaran yang telah ditetapkan 

mengindikasikan adanya kinerja yang baik, demikian pula 
sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran 
anggota organisasi dalam tahap penganggaran menjadi 

sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan 
tidak berorientasi pada kinerja dapat menyimpang dari 
tujuan dan perencanaan yang telah disusun sebelumnya 
(Mardiasmo, 2004). 

Beberapa penelitian tentang pengaruh partisipasi 
anggaran terhadap kinerja manajerial pernah dilakukan 
yang diantaranya Imam Ghozali dan  Kusnasriyanti 

Yusfaningrum (2005) yang melakukan penelitian pada 
perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian 
menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. Sementara penelitian lain seperti Evi 
Yuniarti dkk (2007) menunjukkan bahwa tidak adanya 
pengaruh antara partisipasi dalam penyusunan anggaran 

terhadap kinerja manajerial. 
Dari perbedaan hasil penelitian di atas, Anthony 

dan Govindarajan (2005) menyatakan bahwa untuk 

mengatasi tidak konsistennya hasil-hasil riset tersebut 
diperlukan pendekatan kontijensi (contigency 
approach). Pendekatan kontijensi memberikan gagasan 

bahwa hubungan antara partisipasi dan kinerja 
manajerial dipengaruhi oleh berbagai faktor kondisional. 
Pendekatan ini memberikan gagasan bahwa sifat 

hubungan yang ada dalam partisipasi anggaran dan 
kinerja mungkin berbeda dari satu situasi dengan situasi 
yang lain. Pendekatan kontijensi memungkinkan 

variabel-variabel lain yang dapat bertindak sebagai 
faktor moderating atau intervening yang mempengaruhi 
hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja 
manajerial. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam 
penelitian ini menggunakan variabel gaya kepemimpinan 
sebagai variabel moderating. Hal ini telah dikemukakan 

Ikhsan dan Ane (2007) bahwa gaya kepemimpinan dapat 
berperan sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan 
antara partisipasi  anggaran  dan kinerja manajerial, 

serta diperkuat oleh pendapat Simamora (2007) yang 
menyatakan faktor yang mempengaruhi kinerja 
diantaranya adalah kepemimpinan  

Menurut Siagian (2003), gaya kepemimpinan 
(leadership styles) merupakan cara pemimpin untuk 
mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian 

rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak 
pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi meskipun 
secara pribadi hal tersebut tidak disenangi. 
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Keberhasilan mengelola suatu organisasi tidak 

lepas dari faktor kepemimpinan dan sikap bawahan 
dalam melaksanakan tugas mencapai tujuan organisasi. 
Gaya kepemimpinan dari seorang atasan sering menjadi 

sorotan publik dalam hal partisipasi penyusunan 
anggaran. Atasan yang cenderung kurang concern dalam 
berpartisipasi pada penyusunan anggaran akan 
memberikan kepercayaan lebih kepada bawahannya 

dalam hal membuat anggaran. Hal ini sangat merugikan 
perusahaan jika bawahannya ternyata orang yang lebih 
suka memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi 

(Sopiah, 2008). Gaya manajer  untuk mengelola sumber 
daya manusia dalam suatu unit kerja akan berpengaruh 
pada peningkatan kinerja unit  yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan 
(Fred Luthans, 2002). 

Penelitian ini dilakukan di PT. Bahari Samudera 

Sentosa (BSS) dan PT. Bahari Mandiri Bersaudara 
(BMB). Dari studi pendahuluan melalui wawancara 
kepada beberapa karyawan diketahui bahwa PT. BSS 

dan PT. BMB tidak melibatkan karyawannya dalam 
menyusun anggaran dimana penyusunan anggaran 
semuanya disusun oleh manajer. Selanjutnya 

berdasarkan hasil wawancara kepada masing-masing 
salah satu manajer PT. Bahari Samudera Sentosa (BSS) 
serta PT. Bahari Mandiri Bersaudara (BMB) diketahui 

pula bahwa perusahaan mengalami penurunan 
pendapatan dalam tiga tahun terakhir. Dari pendalaman 
awal peneliti kepada masing-masing manajer  tersebut, 

manajer tidak mengetahui apa penyebab menurunnya 
pendapat perusahaan. Hal ini terlihat dari target yang 
disusun melalui anggaran tidak sesuai realisasi yang 
diperoleh dalam tiga tahun terakhir. Anggaran dan 

realisasi pendapatan perusahaan tersebut dapat dilihat 
dapat tabel berikut ini: 

 

Tabel 1.1  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan  PT. BSS 

dan PT. BMB 

 

Nama 

Anggaran Pendapatan 

(Dalam jutaan Rupiah) 

Realisasi Pendapatan 

(Dalam jutaan Rupiah) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

BSS 350.507 360.236 371.101 322.476 316.545 204.428 

BMB 384.723 385.643 386.865 354.284 294.458 263.789 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di dalam 

anggaran yang dibuat oleh PT. BSS dan BMB tidak 
mencapai target sebagaimana yang diinginkan dan selain 
itu kedua perusahaan mengalami penurunan pendapatan 

dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Penurunan 
pendapatan ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan 
BSS dan BMB masih rendah dan perlu ditingkatkan yang 

tentunya juga menunjukkan ada permasalahan di dalam 
perusahaan tersebut. Salah satu penyebab terjadinya 
penurunan pendapatan perusahaan sebagaimana 

dikemukakan di atas diduga akibat perusahaan belum 
melibatkan karyawannya secara menyeluruh dalam 
menyusun anggaran perusahaan. Selanjutnya 

berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa 

karyawan diketahui bahwa manajer selalu memberikan 
tugas-tugas yang harus dilaksanakan karyawan dan 
mereka selalu diawasi dalam menjalankan tugas.   

 
B. Rumusan Masalah 

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: 

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial pada PT. Bahari Samudera 

Sentosa dan PT. Bahari Mandiri Bersaudara? 

2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial dengan gaya kepemimpinan 
sebagai variabel moderating pada PT. Bahari 
Samudera Sentosa dan PT. Bahari Mandiri 

Bersaudara? 
 
Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 
Berdasarkan  rumusan  masalah  di atas,  tujuan dari  

penelitian  ini adalah: 

a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi 
anggaran terhadap kinerja manajerial pada PT. 
Bahari Samudera Sentosa dan PT. Bahari Mandiri 

Bersaudara. 
b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap kinerja manajerial dengan gaya 

kepemimpinan sebagai variabel moderating pada PT. 
Bahari Samudera Sentosa dan PT. Bahari Mandiri 
Bersaudara. 

 
2) Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi PT. Bahari Samudera Sentosa dan PT. Bahari 
Mandiri Bersaudara Penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat bagi perusahaan PT. Bahari Samudera 
Sentosa dan PT. Bahari Mandiri Bersaudara sebagai 

informasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan 
melalui kinerja manajerial serta dapat memperbaiki 
kinerja perusahaan dengan melibatkan semua unsur 

perusahaan dalam menyusun anggaran. 
b. Bagi Peneliti 
 Melalui penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti 

untuk menambah pengetahuan dan pengalaman 
serta pemahaman yang berkaitan dengan pengaruh 
partisipasi anggaran  terhadap kinerja manajerial. 

 
C. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian 

Rusman Soleman (2012) pada Aparatur Pemerintah 
pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Maluku Utara 
dengan judul “Pengaruh Penganggaran Partisipatif 

Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Budaya Organisasi 
Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating” 
serta penelitian Nofilia Fitrianti (2010) yang berjudul 

“Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja 
Manajerial Dengan Gaya Kepemimpinan Dan Iklim 
Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi pada 

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang). 
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Perbedaan penelitian tentang kinerja manajerial ini 

adalah lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya 
dilakukan pada instansi pemerintah sedangkan pada 
penelitian ini dilakukan pada dua perusahaan yang 

disesuaikan dengan keadaan perusahaan. Selain itu, 
perbedaan dalam penelitian ini terletak pada indikator 
yang digunakan untuk variabel gaya kepemimpinan yang 
menggunakan pendapat dari Kartini Kartono (2008) 

dimana belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. 
 

D. Kajian Pustaka 

1. Kinerja Manajerial 
a. Definisi Kinerja Manajerial 
Kinerja apabila dikaitkan dengan performance 

sebagai kata benda, maka pengertian performance atau 
kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 
seseorang atau kelompok orang dalam suatu 

perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung 
jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan 
perusahaan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan 

tidak bertentangan dengan moral dan etika (Anwar 
Prambudu Mangkunegara, 2014).  

Pendapat lain sebagaimana dikemukakan Byars dan 

Rue dalam Riniwati Harsuko (2011) menyatakan bahwa 
kinerja merupakan derajat penyusunan tugas yang 
mengatur pekerjaan seseorang. Jadi, kinerja adalah 

kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk 
melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai 
dengan tanggung-jawabnya dengan hasil seperti yang 

diharapkan. 
Sementara itu Mahoney (1963) dalam Saragih 

(2008) menyebutkan bahwa kinerja manajerial 
merupakan kinerja para pekerja atau individu anggota 

organisasi dalam kegiatan manajerial. Sedangkan Stoner 
(1992) dalam Juniarti dan Evelyne (2005) mengartikan 
kinerja manajerial adalah ukuran seberapa efektif dan 

efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan 
organisasi. Sementara itu T. Hani Handoko (2001) 
mendefinisikan kinerja manajerial sebagai tingkat 

kecakapan manajer dalam melaksanakan aktivitas 
manajemen. Kinerja manajerial merupakan salahsatu 
faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan 

efektivitas organisasi. 
b. Indikator Kinerja Manajerial 
Dalam akuntansi manajemen, suatu kinerja manajer 

dikelompokkan berdasarkan fungsi bagian atau tempat 
manajer tersebut menjalankan tugasnya. Anthony dan 
Govindarajan (2005) memisahkan sesuai dengan fungsi 

dalam organisasi, dalam pusat-pusat 
pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban 
tersebut adalah pusat investasi, pusat laba, pusat biaya 

dan pusat pendapatan. Dari masing-masing pusat 
pertanggungjawaban tersebut tolok ukurnya dibedakan. 
Pengukuran dengan cara lain adalah dengan melihat 

bidang kegiatan dalam menjalankan fungsi-fungsi 
manajerial. Mahoney et al. (1963) dalam Sinaga (2009) 
mengukur kinerja manajerial dengan indikator sebagai 
berikut: 

1) Perencanaan 
2) Investigasi  

3) Koordinasi  

4) Evaluasi 
5) Pengawasan  
6) Staffing (pemilihan staf) 

7) Negosiasi 
8) Perwakilan 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 
Manajerial 

Setiap manajer dalam menjalankan pekerjaannya 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang selalu 
menyertainya. Menurut Keith Davis yang dikutip Anwar 

Prambudu Mangkunegara (2014)  mengemukakan 
bahwa faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja adalah: 
1) Kemampuan  

2) Kejelasan dan penerimaan atau kejelasan peran 
seseorang pekerja yang merupakan taraf 
pengertian dan penerimaan seseorang atas tugas 

yang diberikan kepadanya.   
3) Tingkat motivasi pekerja yaitu daya energi yang 

mendorong, mengarahkan dan mempertahankan 

perilaku.   
Sementara itu Gibson (1987) menyatakan ada 3 (tiga) 
faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu : 

1. Faktor individu : kemampuan, keterampilan, 
latar belakang keluarga,  pengalaman  kerja, 
tingkat sosial dan demografi  seseorang.   

2. Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, 
keperibadian, motivasi dan   kepuasan  kerja.  

3. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain 

pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan 
(reward system). 

Sedangkan Amstrong dan Baron (1998) dalam Maria 
Niken Setyarini dan Anastasia Susty A. (2008) 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja manajerial adalah : 

1. Faktor individu (personal factors) 

Faktor individu terletak pada setiap pegawai dan 
berkaitan dengan keahlian, motivasi, komitmen yang 
dimiliki oleh pegawai tersebut. 

2. Faktor kepemimpinan (leadership factors) 
Faktor kepemimpinan terletak pada pimipinan atau 
manajer, berkaitan dengan kualitas dukungan dan 

pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, manajer, atau 
ketua kelompok kerja. 

3. Faktor sistem (system factors) 

Faktor sistem terletak pada sistem yang ada pada 
manajemen, berkaitan dengan sistem/metode kerja yang 
ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi 

4. Faktor situasi (contextual/situational factors) 
Faktor situasi berkaitan dengan tekanan dan perubahan 
lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. 

Mulyadi (2001) menyebutkan kinerja manajerial 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

1. Kemampuan 

2. Minat menjalankan pekerjaan. 
3. Peluang untuk tumbuh dan maju. 
4. Tujuan terdefinisikan dengan jelas. 
5. Kepastian tentang apa yang diharapkan. 

6. Umpan balik mengenai seberapa baik mereka 
menjalankan tugasnya. 
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7. Imbalan bagi mereka yang berkinerja baik. 

8. Hukuman bagi mereka yang berkinerja buruk. 
2. Partisipasi Anggaran 
a. Definisi Partisipasi Anggaran 

Mardiasmo (2004) mendefinisikan anggaran sebagai 
pernyataaan mengenai estimasi kinerja yang hendak 
dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan 
dalam ukuran finansial. Hansen dan Mowen (2009) 

mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana 
kuantitatif dalam bentuk moneter maupun non moneter 
yang digunakan untuk menterjemahkan tujuan dan 

strategi perusahaan dalam satuan operasional. 
Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran diklaim 
oleh sebagian orang sebagai obat mujarab untuk 

memenuhi kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri 
dari para anggota organisasi, partisipasi tersebut dikenal 
dengan istilah anggaran partisipatif (Arfan Ikhsan dan 

Muhammad Ishak, 2005). 
Dari definisi partisipasi dan anggaran 

didefinisikan partisipasi anggaran adalah keikutsertaan 

manajer-manajer pusat pertanggungjawaban dalam hal 
yang berkaitan dengan penyusunan anggaran (Robert 
Anthony dan Vijay Govindarajan, 2005). Sedangkan 

Brownell (1988) dalam Ahmad dan Fatima (2008) 
mengartikan partisipasi anggaran merupakan suatu 
proses yang melibatkan individu-individu secara 

langsung didalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap 
penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan 
dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar 

pencapaian tujuan anggaran mereka. 
b. Fungsi, Tujuan  dan Manfaat Anggaran 
Fungsi anggaran sama dengan fungsi manajemen yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Hal 

ini karena anggaran merupakan alat manajemen dalam 
melaksanakan perannya. Indra Bastian (2006) 
menyebutkan beberapa fungsi anggaran diantaranya 

adalah: 
1) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses 

penyusunan rencana kerja 

2) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang 
akan dilaksanakan dimasa mendatang. 

3) Anggaran sebagai alat komunikasi interen yang 

menghubungkan sebagai unit kerja antara 
atasan dan bawahan. 

4) Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 

5) Anggaran sebagai motivasi dan persuasi 
tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian 
visi organisasi. 

6) Anggaran merupakan instrumen politik. 
7) Anggaran merupakan instrumen kebijakan 

fiskal. 

Sementara M. Nafarin (2004) menyatakan bahwa fungsi 
anggaran adalah: 

1) Fungsi Perencanaan 

2) Fungsi Pelaksana 
3) Fungsi Pengawasan 

Siegel dan Marconi (1989) menyatakan manfaat dari 
partisipasi anggaran adalah: 

1) Memacu peningkatan moral dan inisiatif untuk 

mengembangkan ide dan informasi pada 
seluruh tingkat manajemen. 

2) Meningkatkan group cohesiveness yang 

kemudian meningkatkan kerjasama antar 
individu dalam pencapaian tujuan. 

3) Terbentuknya group internalization yaitu 
penyatuan tujuan individu dan organisasi. 

4) Menghindari tekanan dan kebingungan dalam 
melaksanakan pekerjaan. 

5) Manajer menjadi tanggap pada masalah-masalah 

sub unit tertentu serta memiliki pemahaman 
yang lebih baik tentang ketergantungan antar 
departemen. 

c. Indikator Pengukuran Partisipasi Anggaran 
Pengukuran partisipasi anggaran diukur berdasarkan 
instrumen yang dikembangkan oleh Milani (1975). 

Pengukuran ini bertujuan untuk menilai partisipasi 
manajer dalam berbagai keputusan yang diambil. 
Menurut Milani (1975) dalam Saraswati (2015)  bahwa 

partisipasi manajer dapat dilihat dari beberapa aspek, 
yaitu: 

1) Keterlibatan manajer dalam penyusunan 

anggaran, adalah Sejauh mana manajer terlibat 
dalam penyusunan anggaran. 

2) Wewenang manajer dalam penyusunan 

anggaran dan berlakunya anggaran, adalah 
sejauh mana kewenangan yang dimiliki manajer 
dalam penyusunan anggaran dan keberlakuan 

anggaran. 
3) Keterlibatan manajer dalam pengawasan 

proses penyusunan anggaran, adalah sejauh 
mana manajer terlibat dalam pengawasan 

penyusunan anggaran. 
4) Keterlibatan manajer dalam tujuan pelaksanaan 

anggaran pada bidang yang dipimpin. 

Sementara itu Teeroven Soobaroyen (2005) 
menyebutkan bahwa partisipasi anggaran dapat dilihat 
dari indikator yaitu: 

1) Keikutsertaan penyusunan anggaran 
2) Besarnya pengaruh terhadap penetapan 

anggaran. 

3) Kebutuhan memberikan pendapat. 
2. Gaya Kepemimpinan 
a. Definisi Gaya Kepemimpinan 

Setiap pemimpin seperti seorang manajer 
memiliki cara tersendiri di dalam melaksanakan 
kewajibannya. Kepemimpinan tersebut ditunjukkan 

kepada bawahannya agar mencapai tujuan perusahaan. 
Ada beberapa macam pengertian mengenai 
kepemimpinan diantaranya menurut Wukir (2013) 

memberikan pengertian kepemimpinan yang merupakan 
seni memotivasi dan mempengaruhi sekelompok orang 
untuk bertindak mencapai tujuan bersama. Sedangkan 

Melalui pendapat Sedarmayanti (2007) disebutkan 
bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku 
yang digunakan seorang manajer pada saat ia 
mempengaruhi perilaku bawahannya.  

Effendi (1992) mendefinisikan gaya kepemimpinan 
adalah cara  seorang pemimpin melaksanakan 
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kegiatannya dalam upaya membimbing, memandu, 

mengarahkan dan mengontrol pikiran, perasaan atau 
perilaku seseorang atau  sejumlah orang untuk 
mencapai tujuan tertentu.  

Sedangkan Fred Luthans (2002) mengartikan gaya 
kepemimpinan (leadership styles) merupakan cara 
pimpinan untuk mempengaruhi orang lain atau 
bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut 

mau melakukan kehendak pemimpin untuk mencapai 
tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal  tersebut 
mungkin tidak disenangi. Fungsi kepemimpinan dalam 

sebuah organisasi atau kelompok sangat penting karena 
fungsi kepemimpinanlah sebuah organisasi dapat 
mencapai tujuannya melalui jalan dan cara yang benar.  

 
b. Pendekatan Gaya Kepemimpinan 
Stephen P. Robbins (1996) menyebutkan bahwa gaya 

kepemimpinan dikelompokkan dalam tiga kategori 
pendekatan, yaitu: 
1)  Pendekatan Ciri 

2)  Pendekatan Perilaku 
Fleishman et al. (2000) dalam Yuniarti dkk (2007) telah 
meneliti gaya kepemimpinan di Ohio State University 

tentang perilaku pemimpin melalui dua dimensi, yaitu: 
a) Consideration (konsiderasi)  
b) Initiating structure (struktur inisiatif)  

3)  Pendekatan Situasi 
Sopiah (2008) mengemukakan bahwa para peneliti telah 
mengidentifikasi dua gaya kepemimpinan, yaitu : 

1)  Gaya yang berorientasi pada tugas 
2)  Gaya yang berorientasi pada karyawan. 
Siagian (2009) mengemukakan ada lima tipe 
kepemimpinan yang ada pada diri seorang pemimpin, 

diantaranya adalah : 
1. Tipe Otoriter 

Merupakan tipe seorang pemimpin yang tergolong 

sebagai orang yang otoriter memiliki ciri-ciri yang pada 
umumnya negatif. 

2. Tipe Paternalistik 

Pengalaman para praktisi dan penelitian para ahli 
menunjukkan bahwa banyak pejabat pemimpin dalam 
berbagai jenis oraganisasi termasuk organisasi bisnis 

tergolong pada tipe ini.  
3. Tipe Laissez Faire 

Tipe ini ditandai oleh ciri-ciri yang mungkin dapat 

dikatakan “aneh” dan sulit membayangkan situasi 
organisasional dimana tipe ini dapat digunakan secara 
efektif. 

4. Tipe Demokratik 
Tidak sedikit orang yang mendambakan atasan yang 
tergolong sebagai pemimpin yang demokratik. Bahkan 

ada pendapat yang mengatakan bahwa tipe inilah yang 
ideal.  

5. Tipe Kharismatik 

Ciri utama pemimpin tipe kharismatik yaitu bahwa ia 
mempunyai daya tarik kuat bagi orang lain sehingga 
orang lain itu bersedia mengikutinya tanpa selalu bisa 
menjelaskan apa penyebab kesediaan itu.  

b. Indikator Gaya Kepemimpinan 

Untuk mengukur gaya kepemimpinan diperlukan 

beberapa indikator. Kartini Kartono (2008) menjelaskan 
beberapa indikator gaya kepemimpinan, yaitu : 
1) Kemampuan mengambil keputusan  

2) Kemampuan memotivasi  
3) Kemampuan komunikasi 
4) Kemampuan mengendalikan bawahan  
5) Tanggung-jawab 

6) Kemampuan mengendalikan emosional  
 
E. Kerangka Berpikir 

Anggaran disusun oleh manajemen dalam jangka 
waktu satu tahun membawa perusahaan ke kondisi  
tertentu yang  diinginkan  dengan  sumber  daya 

tertentu yang diperhitungkan. Karena sangat pentingnya 
anggaran bagi  organisasi  maka  dibutuhkan  
penyusunan  anggaran  yang  baik. Anggaran  dapat 

tersusun  dengan baik apabaila suatu organisasi 
menerapkan partisipasi di dalam penyusunan 
anggarannya. Partisipasi dalam penyusunan anggaran 

umumnya dinilai sebagai pendekatan manajerial yang 
dapat meningkatkan kinerja anggota organisasi. Para 
bawahan yang merasa aspirasinya dihargai dan 

mempunyai pengaruh pada anggaran yang disusun akan 
lebih mempunyai  tanggung jawab  dan konsekuensi 
moral yang akan  meningkatkan kinerja sesuai yang 

ditargetkan dalam anggaran. Oleh karena itu anggaran 
yang telah disusun memiliki peranan sebagai 
perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran 

dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk 
mengukur kinerja manajerial. 

Berdasarkan uraian dari di atas dapat digambarkan 
partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel 
moderating yang dapat dilihat pada kerangka konseptual 
di bawah ini. 

 
 
 

 
 
 

 
II. Metode Penelitian 

A. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta 
tujuan penelitian, maka di dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. 

pengumpulan data menggunakan instrumen  penelitian, 
dan analisis data bersifat kuantitatif atau  statistik. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bahari Samudera 

Sentosa (BSS) dan PT. Bahari Mandiri Bersaudara (BMB) 

yang dimulai dari bulan Mei 2018 s/d September 2018. 
C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 
data primer dan sekunder yang dihimpun melalui 

kuesioner. Untuk mengukur masing-masing variabel, 
peneliti menggunakan skala Likert dimana bila menjawab 

Partisipasi 
Anggaran 

Kinerja 
Manajerial 

Gaya 

Kepemimpin
an 
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sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, netral 

diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, sangat tidak 
setuju diberi skor 1.  Menurut Maharani (2013) bahwa 
skala Likert merupakan skala interval. 

D. Teknik Analisis Data 
Pengujian ini dilakukan dengan uji validitas dan uji 

reliabilitas yang diuraikan sebagai berikut: 
1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau 
tidaknya kuesioner yang dibagikan. Kuesioner dikatakan 
valid apabila mampu mengungkapkan nilai variabel  yang 

diteliti. Pengukuran validitas pertanyaan kuesioner 
diukur dengan melakukan korelasi skor item pertanyaan 
dengan total skor variabel. Jika probabilitas 

menunjukkan hasil < 0,05 berarti angka probabilitas 
tersebut signifikan dan disimpulkan bahwa pertanyaan 
tersebut valid (Imam Ghozali, 2009).  

2. Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah 
kuesioner tetap konsisten apabila digunakan lebih dari 

satu kali terhadap gejala yang sama dengan alat ukur 

yang  sama. Uji statistik Cronbach Alpha  (α) digunakan 
untuk menguji tingkat reliabel suatu variabel. Suatu 
variabel  dikatakan  reliabel  jika  nilai Cronbach Alpha  
> 0,60. Apabila alpha mendekati  satu, maka reliabilitas 

datanya semakin terpercaya (Imam Ghozali, 2009).  
Hasil uji reliabilitas diperoleh hasil sebagaimana tampak 
pada tabel berikut: 

Diketahui bahwa variabel kinerja manajerial, partisipasi 
anggaran dan gaya kepemimpinan dinyatakan reliabel 
karena nilai Cronbach Alpha  > 0,60. 
 

III. Hasil dan Pembahasan 

a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi 

data dalam suatu variabel yang digunakan dalam sebuah 

penelitian apakah data layak atau tidak untuk dianalisis. 
Data dikatakan berdistribusi normal apabila koefisien 

asymp sign (2-tailed) lebih besar dari α = 0,05. Hasil uji 
normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Table 3.1 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Nilai Asymp. Sig. Keterangan 

Kinerja 

Manajerial 
0,326 Normal 

Partisipasi 

Anggaran 
0,396 Normal 

Gaya 

Kepemimpinan 
0,409 Normal 

 
Dari table 3.1 di atas dapat diketahui bahwa variabel 

kinerja manajerial, partisipasi anggaran dan gaya 

kepemimpinan dapat dinyatakan data berdistribusi 

normal karena nilai Asymp. Sig. lebih besar dari α = 0,05. 
b. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi 

antara variabel independen. Pengujian ada tidaknya 
multikolonieritas dalam model regresi dapat dilihat 
dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF (Variance 

Inflation Factor). Nilai yang umum digunakan untuk 

menunjukkan multikolonieritas yaitu nilai tolerance ≤ 

0,10 atau nilai VIF ≥ 10. Hasil uji multikolonieritas 
tampak pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Partisipasi Anggaran .865 1.156 

Gaya Kepemimpinan .865 1.156 

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial 

 

Berdasarkan tabel 3.2 di atas diperoleh nilai VIF = 
1,156 lebih kecil dari 10 sehingga dinyatakan model 
regresi pada penelitian ini bebas dari masalah 
multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 
Model regresi dikatakan baik apabila 

homoskedastisitas atau  tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya 
heteroskedastisitas, dapat melihat grafik plot antara nilai 
prediksi variabel terikat dengan residualnya. Apabila 

terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang  
membentuk pola tertentu yang teratur, maka 
mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya 

jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di 
atas dan di bawah  angka nol pada sumbu Y, maka tidak 
terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas 

dapat terlihat pada gambar berikut: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Gambar 3.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Berdasarkan gambar di atas diperoleh hasil bahwa 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah  angka nol 
pada sumbu Y, kemudian penyebaran titik-titik data 
tidak membentuk pola tertentu sehingga dinyatakan 

model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
3. Hasil Persamaan Regresi  1 

a. Persamaan Regresi Menguji H1 
Hipotesis 1 diuji menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. Hasil analisis regresi linier sederhana dapat 

diketahui melalui tabel berikut:  
Tabel 3.3 

Hasil Analisis Regresi Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Stan

dardized 

Coefficie

nts t Sig. 
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B 

Std. 

Error Beta 

1 (Const

ant) 

13.792 4.540 
 

3.038 .005 

Partisip

asi 

Anggaran 

.469 .155 .471 3.018 .005 

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial 

Berdasarkan tabel 3.3 di atas diperoleh nilai 
konstanta  (a) = 13,792, nilai koefisien partisipasi 

anggaran (β1) = 0,469 sehingga hasil persamaan regresi 
sederhana adalah : Y =  13,792 + 0,469X1. Berdasarkan 

persamaan regresi yang diperoleh tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta (a) = 13,792 menunjukkan bila 
partisipasi anggaran konstan diperoleh kinerja 

manajerial sebesar 13,792. 

2. Nilai koefisien regresi partisipasi anggaran (β1) 
= 0,469 yang menunjukkan jika partisipasi anggaran 
meningkat setiap satu satuan, maka akan meningkatkan 

kinerja manajerial sebesar 0,469. 
b. Uji Hipotesis H1 
Berdasarkan tabel 3.3 di atas diperoleh nilai  thitung = 

3,018 > ttabel = 2,0345 dengan signifikan = 0,005 yang 
menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial. 

c. Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel X terhadap Y. Hasil 

koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut 
ini: 

Tabel 3.4 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Mod

el R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .471a .222 .197 5.656 

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran 

 
Dari tabel 3.4 diperoleh hasil nilai R Square = 0,222 

yang menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dapat 

menjelaskan kinerja manajerial sebesar 22,2% dan 
sisanya 77,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini. 

 
4. Hasil Persamaan Regresi 2 
a. Persamaan Regresi Menguji H2 

Untuk menguji hipotesis kedua digunakan 
persamaan regresi dengan metode MRA. Moderated 
Regresion Analysis (MRA) adalah bentuk regresi yang 

dirancang secara hirarki untuk menentukan hubungan 
antara dua variabel yang dipengaruhi oleh variabel 
ketiga atau moderating. Hasil persamaan dengan 

metode MRA tampak pada tabel berikut ini: 
Tabel 3.5 

Analisis Regresi Metode MRA 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 72.721 24.089 
 

3.019 .005 

Partisipasi 

Anggaran 

-2.208 .894 -2.217 -2.471 .019 

Gaya 

Kepemimpinan 

-1.692 .768 -1.488 -2.202 .036 

Moderating .080 .028 3.702 2.863 .008 

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial 

Dari tabel 3.5 di atas diperoleh nilai konstanta (a) = 

72,721, koefisien regresi partisipasi anggaran β1 = -

2,208, koefisien regresi gaya kepemimpinan β2 = -1,692 

dan koefisien regresi moderating β3 = 0,080 sehingga 
diperoleh persamaan regresi Y = 72,721 - 2,208X1  - 
1,692 X2 + 0,080 X1.X2 

 

b. Uji Hipotesis H2 
Berdasarkan uji statistik diperoleh signifikan = 0,008 

< 0,05 yang menunjukkan partisipasi anggaran yang 

dimoderasi gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial. 

c. Koefisien Determinasi H2 

Tabel 3.6 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 2 

                          Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .604
a 

.364 .323 5.193 

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Anggaran 

 
Dari tabel 3.6 di atas diperoleh hasil nilai R Square = 

0,364 yang menunjukkan bahwa partisipasi anggaran 
dapat menjelaskan kinerja manajerial sebesar 36,4% dan 
sisanya 63,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 
 
1. Pengaruh Partisipasi Anggaran 

Terhadap Kinerja Manajerial 
Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai thitung = 

3,018 > ttabel = 2,0345 dengan signifikan = 0,005 yang 
menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. Mahoney (1963) dalam Saragih 
(2008) menyebutkan bahwa kinerja manajerial 
merupakan kinerja para pekerja atau individu anggota 

organisasi dalam kegiatan manajerial. Selanjutnya dari 
pendapat Anwar Prambudu Mangkunegara (2014) 
dinyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

diantaranya adalah kejelasan dan penerimaan atau 
kejelasan peran seseorang pekerja yang merupakan 
taraf pengertian dan penerimaan seseorang atas tugas 

yang diberikan kepadanya. 
Namun demikian berdasarkan data yang diperoleh 

diketahui bahwa para manajer perusahaan tidak 
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melibatkan para bawahannya dalam penyusunan 

anggaran sehingga berdampak pada kinerja manajer yang 
tidak mencapai target yang diinginkan. Hal ini terlihat 
dari anggaran yang disusun tidak mencapai target yang 

diinginkan. Partisipasi dalam penyusunan anggaran 
memiliki peran yang sangat penting. Partisipasi dari 
bawahan dalam proses penyusunan anggaran secara 
tidak langsung akan mempengaruhi diri mereka, karena 

mungkin mereka dianggap memiliki kemampuan, 
sehingga dapat memotivasi para bawahan tersebut 
untuk bekerja lebih baik lagi yang berdampak pada 

meningkatnya kinerja perusahaan. Ghozali (2005) 
menyatakan motivasi merupakan derajat sampai dimana 
seorang individu ingin dan berusaha melaksanakan suatu 

tugas atau pekerjaan dengan sebaik mungkin dan 
kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang lebih 
tinggi ke arah tujuan organisasi. Dikaitkan dengan 

penyusunan anggaran, maka dalam prosesnya mungkin 
akan lebih efektif dalam kondisi karyawan yang memiliki 
motivasi yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya. 

Tidak dilibatkannya para bawahan dari manajer 
mengindikasikan adanya suatu permasalahan di 
perusahaan tersebut. Hal ini terjadi bila top manajemen 

membatasi ruang gerak dari manajer dalam 
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Ini terlihat 
dari setiap pertanyaan yang diajukan melalui keusioner 

menunjukkan mayoritas tidak setuju. Sebagai contoh 
dari pertanyaan tentang “Setiap program yang 
direalisasikan merupakan program yang sudah 

terencana dengan baik” yang menunjukkan bahwa 
anggaran tidak disusun dengan melibatkan para 
bawahan. Bila merujuk dari pendapat Mahoney et al. 
(1963) dalam Sinaga (2009) diketahui bahwa manajer di 

dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya adalah 
koordinasi dimana proses jalinan kerjasama dengan 
bagian-bagian lain dalam organisasi melalui tukar-

menukar informasi yang  dikaitkan dengan penyesuaian 
program-program kerja. 

Selain itu beberapa kelemahan dalam kinerja 

manajer diantaranya adalah tidak adanya program yang 
direalisasikan merupakan program yang sudah 
terencana dengan baik. Padahal bila dilihat dari pendapat 

Mahoney et al. (1963) dalam Sinaga (2009) diketahui 
perencanaan merupakan penentuan kebijakan dan 
sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan 
yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk 
memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, 

kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja 
sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah 
ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kekuasaan lain 

di atas manajer sehingga manajer tidak dapat mengambil 
langkah-langkah yang dibutuhkan untuk kemajuan 
perusahaan dan ini pada umumnya datang dari pemilik 

perusahaan. Selain itu data menunjukkan bahwa tidak 
terdapatnya kerjasama yang baik antar seluruh bagian 
dalam mencapai tujuan. Hal ini menunjukkan kurangnya 
koordinasi antar bagian. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa 
partisipasi anggaran adalah keterlibatan setiap unsur 

dalam suatu organisasi atau perusahaan agar tercapai 

tujuan. Setiap unsur dalam suatu organisasi atau 
perusahaan mengetahui segala sesuatu dari kebutuhan 
organisasi atau perusahaan karena mereka yang terjun 

langsung sebagai pekerja yang memahami segala 
kebutuhan ataupun kelebihan dan kelemahan organisasi 
atau perusahaan tersebut. Hal ini tentu memerlukan 
kerjasama dan saling memahami diantara manajemen 

perusahaan yaitu dari manajemen bawah, manajemen 
menengah hingga manajemen atas. Partisipasi dalam 
penyusunan anggaran umumnya dinilai sebagai 

pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja 
anggota organisasi. Para bawahan yang merasa 
aspirasinya dihargai dan mempunyai pengaruh pada 

anggaran yang disusun akan lebih mempunyai  tanggung 
jawab  dan konsekuensi moral yang akan  meningkatkan 
kinerja sesuai yang ditargetkan dalam anggaran. Oleh 

karena itu anggaran yang telah disusun memiliki peranan 
sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu 
anggaran dipakai sebagai suatu sistem pengendalian 

untuk mengukur kinerja manajerial. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Krisna 

Murti Darpita Sakti (2017) yang menunjukkan 

penyusunan anggaran partisipatif  berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial. 

 

2. Pengaruh Partisipasi Anggaran 
Terhadap Kinerja Manajerial Yang Dimoderasi 
Gaya Kepemimpinan 

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai thitung = 
2,863 > ttabel = 2,0345 dengan signifikan = 0,008 yang 
menunjukkan partisipasi anggaran yang dimoderasi gaya 
kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Sopiah 
(2008) yang menyatakan bahwa keberhasilan mengelola 
suatu organisasi tidak lepas dari faktor kepemimpinan 

dan sikap bawahan dalam melaksanakan tugas mencapai 
tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan dari seorang 
atasan sering menjadi sorotan publik dalam hal 

partisipasi penyusunan anggaran. Atasan yang cenderung 
kurang concern dalam berpartisipasi pada penyusunan 
anggaran akan memberikan kepercayaan lebih kepada 

bawahannya dalam hal membuat anggaran. Hal ini sangat 
merugikan perusahaan jika bawahannya ternyata orang 
yang lebih suka memanfaatkan keadaan untuk 

kepentingan pribadi. Demikian pula pendapat di atas 
diperkuat oleh Fred Luthans (2002) yang menyatakan 
gaya manajer untuk mengelola sumber daya manusia 

dalam suatu unit kerja akan berpengaruh pada 
peningkatan kinerja unit yang pada akhirnya akan 
mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan.  

Menurut Siagian (2003), gaya kepemimpinan 
(leadership styles) merupakan cara pemimpin untuk 
mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian 

rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak 
pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi meskipun 
secara pribadi hal tersebut tidak disenangi. Dari 
pendapat di atas dapat diketahui manajer sebagai 

pemimpin dapat mempengaruhi bawahannya sedemikian 
rupa yang diantaranya dengan turut memperhatikan 
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bawahannya ikut serta dalam penyusunan anggaran 

sehingga para bawahan merasa sebagai pemilik 
perusahaan. Bila manajer melibatkan bawahan maka 
para bawahan dapat bekerja secara optimal untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 
Selanjutnya berdasarkan hasil pengolahan data 

diketahui bahwa pengaruh adanya interaksi antara 
partisipasi anggaran dengan gaya kepemimpinan adalah 

signifikan yang ditunjukkan dengan perubahan nilai R2 
sebesar 0,137, dari sebelum adanya interaksi = 0,364 
dan setelah interaksi menjadi = 0,501 dengan signifikansi 

0,008 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa gaya 
kepemimpinan dapat memperkuat pengaruh partisipasi 
anggaran terhadap kinerja manajerial.  

Dari hasil penelitian dan uraian di atas dapat 
diketahui kepemimpinan bukan berarti hanya mampu 
memperoleh sesuatu dari apa yang dilakukan orang lain 

akan tetapi membantu untuk memenuhi keinginan dan 
tujuan mereka. Seorang pemimpin harus dapat melihat 
dan mencari alternatif jalan keluar terbaik terhadap 

suatu masalah, memberi wawasan atau pandangan 
positif mengenai masa depan dan memotivasi karyawan 
secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Melalui partisipasi anggaran dapat membantu manajer di 
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Hal 
ini sesuai dengan pendapat T. Hani Handoko (2001) 

yang mengemukakan bahwa kinerja manajerial sebagai 
tingkat kecakapan manajer dalam melaksanakan aktivitas 
manajemen. Kinerja manajerial merupakan salah satu 

faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan 
efektivitas organisasi. 

Gaya kepemimpinan (leadership styles) merupakan 
cara pemimpin untuk mempengaruhi orang lain atau 

bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut 
mau melakukan kehendak pemimpin untuk mencapai 
tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut 

tidak disenangi. Berdasarkan hal tersebut maka gaya 
kepemimpinan yang dimiliki seorang manajer dapat 
memperkuat kemampuan manajer di dalam 

melaksanakan tugasnya yang diantaranya adalah untuk 
mencapai tujuan perusahaan. Hal ini diperkuat dari 
beberapa penelitian yang telah dilakukan bahwa gaya 

kepemimpinan dapat memperkuat kinerja manajerial 
dari suatu perusahaan. Oleh karena itu keberhasilan 
mengelola suatu organisasi tidak lepas dari faktor 

kepemimpinan dan sikap bawahan dalam melaksanakan 
tugas mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan 
dari seorang atasan sering menjadi sorotan publik dalam 

hal partisipasi penyusunan anggaran. Atasan yang 
cenderung kurang concern dalam berpartisipasi pada 
penyusunan anggaran akan memberikan kepercayaan 

lebih kepada bawahannya dalam hal membuat anggaran. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Krisna 

Murti Darpita Sakti (2017) yang menunjukkan gaya 

kepemimpinan dapat berperan sebagai variabel 
pemoderasi dalam interaksi antara Penyusunan 
Anggaran Partisipatif dengan Kinerja Manajerial. 

 

IV. Simpulan dan Saran 
A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. Melalui partisipasi maka para manajer 
terdorong untuk lebih bertanggungjawab terhadap 
masing-masing tugas yang diembannya sehingga para 
manajer akan meningkatkan kinerjanya untuk 

mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan 
secara bersama di dalam anggaran tersebut. 

2. Partisipasi anggaran yang dimoderisasi gaya 

kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial. Seorang pemimpin harus dapat melihat 
dan mencari alternatif jalan keluar terbaik terhadap 

suatu masalah, memberi wawasan atau pandangan 
positif mengenai masa depan dan memotivasi 
karyawan secara efektif untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Melalui partisipasi anggaran yang 
dimoderisasi oleh gaya kepemimpinan dari seorang 
manajer dapat membantu manajer di dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. 
B. Saran  
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diperoleh dapat disampaikan beberapa saran yaitu : 
1. Pihak Perusahaan 
 Dari hasil penelitian telah terbukti secara 

empiris bahwa partisipasi anggaran yang dimoderasi 
gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial sehingga untuk itu diharapkan kepada 

perusahaan dapat memperhatikan para bawahan untuk 
memberikan kontribusi kepada kemajuan perusahaan 
melalui partisipasi anggaran serta memperbaiki setiap 
perilaku para pemimpin perusahaan khususnya para 

manajer.  
2. Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini belum mengungkapkan keseluruhan 

variabel yang diperkirakan turut serta mempengaruhi 
kinerja manajerial. Hal ini dapat di lihat dari hasil 
penelitian ini bahwa masih terdapat variabel lain yang 

tidak diteliti yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja 
manajerial. Oleh karena itu peneliti berharap untuk 
melakukan penelitian-penelitian tentang pengaruh n 

partisipati anggaran terhadap kinerja manajerial masih 
diteliti dengan memasukkan beberapa variabel lain yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini sehingga dapat 

memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan penelitian ini.  
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