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ABSTRACT 

This study aimed to analyze is an effect of budgetary participation, organizational 

commitment and motivation on managerial performance. This study uses a survey method 

using a questionnaire as a primary means of data collection. The population in this study are 

managers, assistant managers and head of sections PT. Perkebunan Nusantara XI Pabrik 

Gula Pagotan. Samples were obtained by respondents as many as 37 people. Data analysis 

using SPSS 23.0 for windows. Tests on the first hypothesis shows that the budgetary 

participation can not affect on managerial performance. Test on the second hypothesis show 

that the influence of organizational commitment on managerial performance. Test on the 

third hypothesis shows that the influence of motivation on managerial performance. 

Keywords: budgetary participation, organizational commitment, motivation, managerial 

performance 

 

PENDAHULUAN 

Perusahaan berdasarkan sifatnya ada dua 

yaitu perusahaan yang bersifat profit 

oriented dan bersifat nonprofit oriented. 

Perusahaan yang bersifat profit oriented 

maupun bersifat nonprofit oriented selalu 

membutuhkan anggaran sebagai bentuk 

perencanaan perusahaan. 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

RI akan memanggil Gubernur Jatim, 

DPRD Jatim serta PT. Perkebunan 

Nusantara X, XI dan XII ke Jakarta terkait 

wacana penutupan pabrik gula. DPD 

melihat persoalan ini cukup serius karena 

akan menimbulkan dampak sosial yang 

cukup besar di masyarakat. Alasan 

penutupan ini, diantaranya efisiensi Pabrik 

Gula yang akan ditutup itu sudah rendah 

dan kualitas produknya juga tidak bisa 

mengikuti kualitas internasional (kominfo. 

jatimprov.go.id). Selanjutnya Unit Bisnis 

PT. Perkebunan Nusantara XI yaitu PTPN 

XI Pabrik Gula Pagotan memutuskan 

menghentikan sementara aktivitas 

pekerjaan. Hal itu dikarenakan 

meledaknya tangki evaporator di stasiun 

penguapan. Pemberhentian sementara 

operasional tersebut membuat manajemen 

PTPN XI Pabrik Gula Pagotan terancam 

mengalami kerugian hingga Rp10,40 

Miliar dalam 14 hari jika tidak melakukan 

proses penggilingan atau produksi. 

Anggaran merupakan estimasi 

harapan atas kinerja yang dapat tercapai 

selama periode waktu tertentu baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Kelebihan 

dari sistem anggaran diantaranya pasti 

mendorong para manajer untuk 

mengembangkan arahan umum bagi 

organisasi, mengantisipasi masalah dan 

mengembangkan kebijakan untuk masa 

depan. Kelebihan lain dari anggaran dapat 

dipergunakan untuk memperbaiki 

pembuatan keputusan. Anggaran juga 

memberikan standar yang dapat 

mengendalikan berbagai sumber daya 

organisasi dan motivasi karyawan. Selain 

itu, anggaran dapat membantu 

memperjelas garis komunikasi dan garis 
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koordinasi bahkan juga batas wewenang 

dan hak dalam organisasi.  

Efektivitas pelaksanaan anggaran 

akan terwujud jika didukung oleh manajer 

maupun karyawan yang ada dalam suatu 

organisasi. Para manajer dan karyawan 

secara bersama-sama maupun sendiri-

sendiri mempunyai kepentingan terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan. Oleh 

karena itu, diperlukan partisipasi anggaran 

untuk menentukan seberapa jauh 

keterlibatan dan pengaruh manajer dalam 

proses anggaran. 

 Menurut Reynaldhie dan Mahmudi 

(2016) manajer yang berkomitmen tinggi 

pada organisasi memiliki pandangan yang 

lebih positif dan selalu berusaha untuk 

berbuat yang terbaik demi kepentingan 

organisasi itu sendiri. Hal tersebut 

ditunjukkan saat penyusunan anggaran, 

seluruh pihak terlibat dan berkomitmen 

untuk berkontribusi penuh dalam 

membawa perusahaan kearah yang lebih 

baik. 

“Motivasi merupakan proses yang 

menjelaskan mengenai kekuatan, arah dan 

ketekunan seseorang dalam upaya untuk 

mencapai tujuan” Robbins dan Judge 

(2011:127). Motivasi adalah derajat 

sampai sejauh mana seseorang ingin dan 

mampu untuk berusaha dalam 

melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan 

dengan sebaik mungkin dan kesediaannya 

untuk mengeluarkan upaya yang tinggi 

kearah tujuan organisasi (Aditiya dan 

Linda, 2015). 

 Penelitian yang dilakukan oleh 

Habibie dan Mahmudi (2016) 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh 

antara penganggaran partisipasi terhadap 

kinerja manajerial dan motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap hubungan antara partisipasi 

anggaran terhadap kinerja manajerial. 

Penelitian serupa telah dilakukan oleh 

(Aditiya dan Linda, 2015) menunjukkan 

hasil berlawanan yaitu partisipasi anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

namun motivasi tidak berpengaruh dalam 

memoderasi partisipasi anggaran terhadap 

kinerja manajerial. Penelitian lain yang 

dilakukan olek (Feliana dan Nurainun, 

2015) juga menghasilkan adanya pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial dan komitmen organisasi 

berpengaruh dalam memoderasi partisipasi 

anggaran terhadap kinerja manajerial. 

Namun dalam penelitian (Diana dan 

Ikhsan, 2016) menghasilkan bahwa ada 

pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

kinerja manajerial. Namun komitmen 

organisasi tidak berpengaruh dalam 

memoderasi hubungan antara partisipasi 

anggaran terhadap kinerja manajerial. 

Karena ketidak konsistenan tersebut 

memberikan indikasi peluang juga 

motivasi untuk perlunya dilakukan 

penelitian lanjutan. 

 Dari uraian latar belakang 

tersebut maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan tema yang 

sama namun dengan scope jenis 

perusahaan dan sampel yang berbeda. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh 

pengaruh antara variabel partisipasi 

anggaran, komitmen organisasi dan 

motivasi terhadap kinerja manajerial pada 

PT. Perkebunan Nusantara XI. 

 

RERANGKA TEORITIS HIPOTESIS 

YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Partisipasi Anggaran 

“Anggaran merupakan alat penting untuk 

perencanaan dan pengendalian jangka 

pendek yang efektif dalam organisasi. 

Suatu anggaran operasi biasanya meliputi 

waktu satu tahun dan menyatakan 

pendapatan dan beban yang direncanakan 

untuk tahun itu” Anthony dan 

Govindarajan (2005:73). Anggaran adalah 

rencana kegiatan suatu organisasi yang 

telah disusun secara sistematis untuk 

periode yang akan datang dalam satuan 

moneter yang mengidentifikasikan tujuan 

dan tindakan yang akan dicapai. Suatu 

proses penyusunan anggaran dapat bersifat 

top down, bottom up, atau campuran 
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keduanya.  Dalam penyusunan anggaran 

top down, manajemen senior menentukan 

sendiri anggaran bagi manajer di tingkat 

yang lebih rendah tanpa keterlibatan 

bawahannya dalam menyusun anggaran.  

Hal ini bisa terjadi dalam perusahaan yang 

karyawannya tidak memiliki keahlian 

cukup untuk menyusun anggaran. 

Penyusunan anggaran bottom up, “manajer 

di tingkat yang lebih rendah ikut 

berpartisipasi dalam menentukan besarnya 

jumlah anggaran” Anthony dan 

Govindarajan (2005:87). 

 

Komitmen Organisasi 

Menurut Edy Sutrisno (2010:296) 

Komitmen organisasi dapat diartikan 

sebagai sikap loyalitas pekerja terhadap 

organisasinya dan juga merupakan suatu 

proses mengekspresikan perhatian dan 

partisipasinya terhadap organisasi.  Diana 

dan Ikhsan (2016) menyatakan bahwa 

komitmen organisasional merupakan 

dimensi perilaku penting yang dapat 

digunakan untuk menilai kecenderungan 

karyawan untuk bertahan sebagai anggota 

organisasi. Karyawan yang memiliki 

komitmen organisasi oganisasi yang tinggi 

akan menjadikan karyawan peduli dengan 

nasib organisasi dan berusaha untuk 

menjadikan organisasi lebih baik. Tingkat 

aktivitas karyawan dalam suatu organisasi 

akan mencerminkan seberapa jauh 

karyawan tersebut terlibat secara 

psikologis pada organisasi (Edy Sutrisno, 

2010:292). 

 

Motivasi 

Menurut Arfan (2010:58) Motivasi 

merupakan sesuatu yang ada dalam diri 

seseorang yang dapat mendorong, 

mengaktifkan, menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku seseorang. Menurut 

Rivai dan Sagala (2009: 837) “Motivasi 

adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai 

yang mempengaruhi individu untuk 

mencapai hal yang spesifik sesuai dengan 

tujuan individu Motivasi”. Menurut Edy 

Sutrisno (2010:132) Motivasi merupakan 

kekuatan kecenderungan seseorang untuk 

melibatkan dirinya dalam pekerjaan, 

merupakan perasaan dorongan bekerja 

untuk mencapai tujuan pekerjaan. Hal ini 

berarti motivasi berhubungan dengan 

kekuatan atau dorongan yang berada di 

dalam diri manusia. Robbins (2008:58) 

mendefinisiskan motivasi sebagai proses 

yang menjelaskan intensitas, arah dan 

ketekunan usaha untuk mencapai suatu 

tujuan. Motivasi kerja merupakan derajat 

sampai dimana seorang individu ingin dan 

berusaha untuk melaksanakan suatu tugas 

atau pekerjaan dengan baik dan kesediaan 

untuk mengeluarkan tingkat upaya yang 

tinggi ke arah tujuan organisasi (Aditya 

dan linda, 2016), hal tersebut dikondisikan 

oleh kemampuan upaya itu untuk  

memenuhi suatu kebutuhan individual. 

 

Pengaruh Partisipasi Anggaran 

terhadap Kinerja Manajerial 

Partisipasi anggaran merupakan suatu 

proses dimana karyawan dan manajer 

terlibat dalam proses penyusunan 

anggaran. Penganggaran partisipatif ini 

diharapkan meningkatkan kinerja 

manajerial, hal ini berarti ketika suatu 

tujuan yang direncanakan telah disetujui 

secara patisipatif maka karyawan akan 

menginternalisasikan tujuan tersebut dan 

setiap pegawai memiliki rasa tanggung 

jawab secara personal untuk memcapai 

tujuan yang telah disepakati tersebut. 

Terdapat perbedaan kinerja manajerial 

diantara kalangan eksekutif yang terlibat 

dalam penyusunan anggaran dan kalangan 

eksekutif yang tidak terlibat dalam 

penyusunan anggaran. Eksekutif yang 

terlibat dalam penyusunan anggaran 

dengan kinerja manajerial yang lebih baik 

dibandingkan eksekutif yang tidak terlibat, 

(Mah’d, 2013). 

 Habibie dan Mahmudi (2016), 

Reynaldhie dan Mahmudi (2016), Diana 

dan Ikhsan (2016) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa Partisipasi anggaran 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial. Hal ini berarti bahwa untuk 
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meningkatkan kinerja manajerial maka 

perusahaan perlu melibatkan bawahan 

dalam penyususnan anggaran. Adanya 

keterliabatan tersebut akan memberikan 

dorongan pada diri eksekutif bertanggung 

jawab terhadap tujuan yang telah 

disepakati. 

Hipotesis 1: Partisipasi anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

 

Pengaruh Komitmen Organisasi 

terhadap Kinerja Manajerial 

Komitmen Organisasi adalah suatu rasa 

kepercayaan yang dimiliki oleh  individu 

terhadap suatu organisasi yang dapat 

mendorong individu melakukan perbaikan 

dalam kinerjanya. Dengan komitmen yang 

tinggi menjadikan karyawan peduli dengan 

nasib organisasi dan berusaha memberikan 

dan menjadikan organisasi lebih baik 

(Reynaldhie dan Mahmudi, 2016). 

Komitmen organisasi yang rendah akan 

membuat individu untuk berbuat hanya 

untuk kepentingan pribadinya (Diana dan 

Ikhsan, 2016). Manajer yang memiliki 

tingkat komitmen organisasi yang tinggi 

akan memiliki pandangan yang lebih 

positif dan lebih berusaha melakukan yang 

terbaik demi kepentingan organisasi. 

Reynaldhie dan Mahmudi (2016), Feliana 

dan Nurainun (2015), Aditiya dan Linda 

(2015) menyatakan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja manajerial. Hal ini berarti bahwa 

para eksekutif akan merasakan dorongan 

dalam dirinya untuk selalu loyal dalam 

organisasi dan terus berupaya melakukan 

yang terbaik demi tujuan organisasi dan 

selalu mengutamakan kepentingan 

organisasi. Hipotesis 2: Komitmen 

Organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 

 

Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja 

Manajerial 

Motivasi adalah derajat sampai dimana 

seorang individu ingin dan akan berusaha 

untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan 

dengan sebaik mungkin dan kesediaan 

untuk berupaya yang lebih tinggi ke arah 

tujuan organisasi. Motivasi kerja yang 

semakin tinggi akan memberikan dampak 

kinerja manajerial yang semakin tinggi 

(three-way interaction) (Habibie dan 

Mahmudi, 2013). 

 Penelitian Habibie dan Mahmudi 

(2016), Feliana Sulijaya dan Nurainun 

Bangun (2015) menyatakan bahwa 

motivasi kerja berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. Hal ini berarti motivasi 

yang tinggi dari para eksekutif akan 

membuat peningkatan atas upaya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

sehingga tujuan yang ditetapkan bisa 

tercapai dan kinerja manajerial meningkat. 

Hipotesis 3: Motivasi berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial. 

Kerangka pemikiran yang 

mendasari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Partisipasi Anggaran 

(X1) 

 

Komitmen Organisasi 

(X2) 

 

Motivasi 

(X3) 

 

Kinerja Manajerial 

(Y) 

 
GAMBAR 1 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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METODE PENELITIAN 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah PT. Perkebunan Nusantara XI. 

Selanjutnya populasi dikriteriakan dan di 

fokuskan pada unit bisnis yaitu PT. 

Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula 

Pagotan. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

complete enumeration. Teknik 

pengambilan sampel ini dipilih karena 

seluruh jumlah anggota populasi 

berkesempatan yang sama untuk menjadi 

sampel sehingga, sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh 

manajer, asisten manajer, kasie pada PT. 

Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula 

Pagotan yang berjumlah sebanyak tiga 

puluh tujuh orang. 

 Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

survei dengan menyebarkan kuesioner. 

Dalam kuesioner penelitian ini terdiri dari 

dua bagian. Bagian pertama merupakan 

penggambaran karakteristik diri responden 

berdasarkan nama, usia, pendidikan, masa 

kerja, jabatan dan departemen. Bagian 

kedua adalah serangkaian pernyataan yang 

digunakan untuk mengukur variabel 

operasional. Penelitian ini menggunakan 

data primer yang dikumpulkan dari 

pengisian kuesioner yang telah diberikan 

kepada responden. 

 

Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini neliputi variabel 

dependen yaitu kinerja manajerial dan 

variabel independen terdiri dari partisipasi 

anggaran, komitmen organisasi dan 

motivasi. 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Partisipasi Anggaran 

Partisipasi Anggaran adalah proses 

dimana pembuat anggaran terlibat dan 

mempunyai pengaruh dalam penentuan 

besar anggaran (Anthony dan 

Govindarajan, 2011). Partisipasi tersebut 

menunjukkan adanya interaksi antara para 

karyawan dengan atasannya, dan karyawan 

melakukan aktivitas yang diperlukan dari 

awal penyusunan anggaran, negosiasi, 

penetapan anggaran akhir dan revisi 

anggaran yang diperlukan (Diana dan 

Ikhsan, 2016). 

 Variabel ini diukur dengan 6 butir 

pernyataan seperti yang digunakan dalam 

penelitian (Reynaldhie dan Mahmudi, 

2016). Penelitian ini menggunakan 

instrumen skala 4 poin dengan  poin 1 

menunjukkan bahwa tingkat partisipatif 

rendah, sedangkan skala 4 poin  

menunjukkan bahwa tingkat partisipatif 

tinggi. 

 

Komitmen Organisasi 

“Komitmen organisasi merupakan 

tingkat sampai sejauh apa seorang 

karyawan memihak pada suatu organisasi 

tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat 

mempertahankan keanggotaannya dalam 

oragnisasi tersebut” Arfan (2010:54). 

Komitmen Organisasi dalam penelitian ini 

berfokus pada pencapaian yang telah di 

raih oleh perusahaan sesuai dengan 

tujuannya dan lebih mengutamakan 

kepentingan perusahaan dibanding 

kepentingan diri sendiri.  

 Komitmen organisasi diukur 

dengan 8 butir pernyataan seperti yang 

digunakan dalam penelitian (Reynaldhie 

dan Mahmudi, 2016). Peneliti 

menggunakan skala likert 4 poin dalam 

pengukuran komitmen organisasi yang 

mana menjelaskan tentang 1 (sangat tidak 

setuju) sampai dengan 4 (sangat setuju). 

 

Motivasi 

Menurut Arfan (2010:58) Motivasi 

merupakan sesuatu yang ada dalam diri 

seseorang yang dapat mendorong, 

mengaktifkan, menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku seseorang. Motivasi 

dari berbagai literatur seringkali 

ditekankan pada rangsangan yang muncul 
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dari seseorang baik dari dalam dirinya 

(motivasi intrinsik), maupun dari luar 

dirinya (motivasi ekstrinsik). Faktor 

intrinsik adalah faktor-faktor dari dalam 

yang berhubungan dengan kepuasan, 

antara lain keberhasilan mencapai sesuatu 

dalam karir, pengakuan yang diperoleh 

dari institusi, sifat pekerjaan yang 

dilakukan, kemajuan dalam berkarir, serta 

pertumbuhan professional dan intelektual 

yang dialami oleh seseorang. 

 Variabel ini diukur dengan 9 butir 

pernyataan seperti yang digunakan dalam 

penelitian (Murty & Hudiwinarsih, 2012). 

Penelitian ini menggunakan sistem 

pengukuran skala likert 1 sampai 4 dimana 

angka 1 merupakan skor terendah dan 

angka 4 merupakan skor tertinggi, 1 

(sangat tidak setuju) sampai dengan 4 

(sangat setuju). 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik yang akan digunakan oleh 

peneliti dalam mengolah angka atau data 

yang telah didapat dari penyebaran 

kuesioner yaitu uji validitas dan 

reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri 

atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas 

dan uji multikolinearitas, model regresi 

dan uji hipotesis yang terdiri atas uji F, uji 

t dan uji koefisien determinasi.  

Untuk menguji hubungan antara 

partisipasi anggaran, komitmen organisasi 

dan motivasi terhadap kinerja manajerial 

pada PT. Perkebunan Nusantara XI 

digunakan model regresi linier berganda 

(multiple regression analysis). 

 Alasan dipilihnya model regresi 

linier berganda karena untuk menguji 

pengaruh beberapa variabel bebas terhadap 

satu variabel terikat. Untuk mengetahui 

hubungan tersebut, maka berikut adalah 

persamaan regresinya: 

 

Y=α + β1XPA + β2XKO + β3XM + ε  

 

Keterangan: 

Y : Kinerja Manajerial 

α : Koefisien Konstanta 

XPA : Partisipasi Anggaran 

XKO : Komitmen Organisasi 

XM : Motivasi 

β1-3 : Koefisien Regresi 

ε : Kesalahan Residual (error) 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk 

menguji apakah dalam sebuah model 

regresi variabel independen dan variabel 

dependen atau keduanya memiliki 

distribusi normal atau tidak. Selain itu, uji 

asumsi klasik juga digunakan untuk 

menguji apakah ditemukan adanya korelasi 

antar variabel independen dalam model 

regresi. Hasil uji asumsi klasik dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 

Uji Normalitas 

 
 

Sumber: Hasil olah data SPSS 
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Tabel 2 

Uji Multikolinearitas 

 
Sumber: Hasil olah data SPSS 

Tabel 3 

Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Hasil olah data SPSS  

 

 Berdasarkan tabel 1 hasil uji 

Kolmogorov Smirnov, bahwa hasil nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0.200 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 

data tersebut signifikan, yang artinya data 

dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

Hasil nilai perhitungan nilai 

tolerance pada tabel 2 menunjukkan tidak 

ada nilai variabel independen yang 

memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1 

yang berarti tidak ada korelasi antar 

variabel independen. Hasil perhitungan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga 

menunjukkan hasil yang sama, dengan 

nilai VIF untuk masing-masing variabel 

independen bernilai 1. Jadi tidak ada 

variabel bebas yang memiliki nilai VIF 

lebih dari 10. Apabila nilai VIF < 10, 

maka dapat disimpulkan bahwa data tidak 

memiliki gejala multikolinearitas. 

 Tabel 3 juga menunjukkan bahwa 

nilai sig. masing-masing variabel adalah 

lebih besar dari 0.05. Artinya adalah 

bahwa dalam model regresi ini tidak 

terdapat gejala heteroskedastisitas pada 

variabel partisipasi anggaran, komitmen 

organisasi dan motivasi sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini layak digunakan untuk 

memprediksi kinerja manajerial 

berdasarkan variabel yang 

mempengaruhinya. 

 

Pengaruh Partisipasi Anggaran 

terhadap Kinerja Manajerial 

Dalam hipotesis dijelaskan bahwa semakin 

tinggi tingkat partisipasi penganggaran 

oleh manajer, asisten manajer dan kasie, 

maka semakin tinggi juga peningkatan 

kinerja manajerial, namun hasil model 

analisis regresi gagal menunjukkan 

pengaruh dari partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial. Hal ini bisa 

saja disebabkan keputusan final dari 

penyusunan anggaran dan kebijakan lebih 

bersifat top down yang dilakukan oleh 

kantor pusat. 

 Keputusan yang bersifat top down 

tentunya akan mempengaruhi keputusan-

keputusan yang diambil para manajer, 

asisten manajer dan kasie di wilayah 

pertanggung jawabannya. Keputusan yang 

bersifat arahan yang menjurus ke batasan-

batasan tersebut pasti memberikan dampak 
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pada proses penyusunan dari para 

eksekutif dalam aktivitasnya mencapai 

tujuan organisasi. Batasan-batasan tersebut 

bisa menjadi penyebab utama yang 

menurunkan tingkat partisipasi dalam 

proses penyusunan anggaran dalam diri 

para eksekutif. Para eksekutif memiliki 

upaya lebih dalam menyusun partisipasi 

anggaran khususnya mereka yang masih 

muda dan bersemangat dalam masa meniti 

karir mereka yang masih panjang. Selain 

itu mereka yang memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi atau memiliki 

keahlian bidang lebih akan memberikan 

effort lebih untuk mencapai tujuan 

organisasi. Hal ini akan tidak berarti jika 

ada intruksi atau kebijakan yang bersifat 

batasan dari pimpinan mereka atau kantor 

pusat. 

Intruksi atau arahan tersebut 

memberikan gejolak dan pertentangan 

pada setiap kebijakan yang diambil para 

eksekutif. Hal ini karena para eksekutif 

yang memiliki usia lebih tua tentunya 

memiliki upaya dalam ikut berpartisipasi 

dalam penyusunan anggaran lebih rendah 

dari pada mereka yang masih muda untuk 

ikut aktif berpartisipasi dalam 

melaksanakan sebuah perintah atau arahan 

dari atasan. Selanjutnya para eksekutif 

yang telah memiliki masa kerja lebih lama 

dan menjelang pensiun akan lebih sulit 

untuk diarahkan karena lebih mementing 

diri sendiri untuk fokus dalam 

mempersiapkan masa setelah tidak bekerja 

lagi. Selanjutnya keinginan para eksekutif 

yang telah menginjak masa kerja 25 tahun 

ke atas tentunya berbeda dengan mereka 

yang masih muda dikarenakan dengan 

kejenuhan pada pekerjaan yang dilakukan 

terus menerus. Rasa jenuh dalam suatu 

rutinitas apalagi hanya pada satu 

organisasi yang sudah paham akan budaya 

memberikan dampak pada menurunnya 

produktivitas kerja. Mereka yang tua dan 

akan pensiun tentunya sudah tidak terlalu 

aktif dalam ikut berpartisipasi dalam 

penyusunan anggaran yang tujuannya 

untuk mencapai sebuah target posisi atau 

jabatan, tentu orientasi mereka berbeda 

dan telah bergeser untuk menikmati masa 

tua dan akan pensiun. 

Tabel 4 

Hasil Uji t Statistik Partisipasi Anggaran 
HUBUNGAN 

ANTAR 

VARIABEL 

T Sig. Kesimpulan 

Partisipasi 

anggaran– 

Kinerja 

Manajerial 

0,909 0,370 
TIDAK 

BERPENGARUH 

Sumber: Hasil olah data SPSS  

 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.17 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Hal tersebut dapat dilihat dari sig. 0,370 > 

0,05 dan t hitung < t Tabel (0,909 < 

2,227). 

Berdasarkan nilai sig. dan koefisien 

regresi untuk melihat pengaruh partisipasi 

anggaran, dapat disimpulkan bahwa 

variabel partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 

yang menyatakan bahwa partisipasi 

anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial tidak dapat diterima. 

 

Pengaruh Komitmen Organisasi 

terhadap Kinerja Manajerial 

Komitmen organisasi merupakan 

merupakan identifikasi dan keterlibatan 

seseorang yang relatif kuat terhadap 

organisasi. Para manajer, asisten manajer 

dan kasie akan merasakan dorongan lebih 

dalam dirinya untuk selalu loyal pada 

organisasi. Bentuk dari sebuah loyalitas 

para eksekutif tersebut tentunya diiringi 

dengan perasaan andil yang tinggi untuk 

terus bekerja lebih keras dari apa yang 

diharapkan organisasi. Para eksekutif terus 

berupaya melakukan yang terbaik demi 

tujuan organisasi dan tentunya 

mengutamakan kepentingan organisasi. 

Adanya perasaan memiliki andil dalam 

perusahaan, maka akan timbul komitmen 
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organisasi atau dorongan dalam diri untuk 

mencapai tujuan dari organisasi. 

 Perasaan bahagia dan bangga 

karena bekerja pada PT. Perkebunan 

Nusantara XI Pabrik Gula Pagotan juga 

akan meningkatkan kinerja manajerial. 

Perasaan bangga tersebut menjelaskan 

adanya ikatan emosional yang mendalam 

antara para eksekutif terhadap PT. 

Perkebunan Nusantara XI yang merupakan 

salah satu Plat Merah di bidang 

Agrobisnis. Ikatan emosional yang kuat 

membuat eksekutif PT. Perkebunan 

Nusantara XI Pabrik Gula Pagotan 

memberikan cara yang terbaik untuk 

mencapai tingkat kinerja yang baik juga. 

 Para jajaran eksekutif PT. 

Perkebunan Nusantara XI PG. Pagotan 

yang mayoritas laki-laki dan hanya satu 

wanita memudahkan para eksekutif dalam 

menyamakan persepsi dalam mengambil 

setiap kebijakan yang digunakan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya 

dari kharakteristik berdasarkan usia 

mayoritas dari berkisar pada range usia 

empat puluh enam sampai lima puluh. 

Selain itu setelah soroti lebih setengah dari 

jumlah jajaran eksekutif PT. Perkebunan 

Nusantara XI PG. Pagotan diatas empat 

puluh enam. Dari masa kerja manajemen 

juga nampak bahwa setengahnya lebih dari 

enambelas tahun keatas. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa mayoritas 

manajemen telah bertahan menjadi 

anggota organisasi dan hal ini 

menunjukkan manajemen juga memiliki 

rasa percaya dan bangga menjadi bagian 

dari organisasi. 

  Secara teoritis, hasil penelitian ini 

menunjukkan kesesuaian dengan teori 

yang dijelaskan, yang mana hasil dari 

penelitian ini memberikan kesimpulan 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial pada PT. 

Perkebunan Nusantara XI. Kinerja 

manajerial akan semakin meningkat ketika 

secara psikologis rasa ingin bertahan 

dalam organisasi sangat tinggi dan hal itu 

sebagai bentuk loyalitas dari para eksekutif 

tersebut. Hal ini dapat dilihat pada item 

pernyataan komitmen organisasi pada butir 

pertama dan delapan yang mana para 

eksekutif yang peduli terhadap nasib 

organisasi akan terus berusaha untuk 

menjadikan organisasi lebih baik lagi. 

Tabel 5 

Hasil Uji t Statistik Komitmen 

Organisasi 
HUBUNGAN 

ANTAR 

VARIABEL 

T Sig. Kesimpulan 

Komitmen 

Organisasi– 

kinerja 

manajerial 

3,676 0,001 BERPENGARUH 

Sumber: Hasil olah data SPSS  

 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.18 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja manjerial. Hal tersebut 

dapat dilihat dari sig. 0,001 < 0,05 dan t 

hitung < t tabel (3,676 > 2,227). 

Berdasarkan nilai sig. dan koefisien 

regresi untuk melihat pengaruh komitmen 

organisasi, dapat disimpulkan bahwa 

variabel komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang 

menyatakan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

dapat diterima. 

 

Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja 

Manajerial 

Para eksekutif yang mayoritas laki-laki 

dan memiliki level jabatan yang sama 

yaitu antar manajer, asisten manajer dan 

selevel pada posisi kasie atau kkw 

memiliki harapan dan peluang yang 

hampir sama dalam melaksanakan suatu 

tugas atau pekerjaan dengan upaya yang 

tinggi untuk mencapai tujuan dari 

organisasi. Hal tersebut juga akan 

memenuhi harapan dari para eksekutif 

dalam hal kompensasi dan peningkatan 

karir yang didapat. Selanjutnya dari 

karakteristik responden berdasarkan usia 
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yang setengah dari jumlah jajaran 

eksekutif lebih dari empat puluh enam 

tahun dan berdasarkan karakteristik masa 

kerja yang setengah dari jumlah jajaran 

diatas enambelas tahun menunjukkan 

bahwa ada keinginan atau dorongan dalam 

diri untuk terus tekun berusaha 

melaksanakan setiap tugas sesuai dengan 

arahan untuk mencapai tujuan organisasi. 

 Para jajaran eksekutif secara 

individual juga memiliki dorongan dalam 

diri yang didasari oleh latarbelakang 

pendidikan yang telah mereka tempuh. 

Mayoritas manajemen memiliki latar 

belakang strata satu dengan jumlah 

presentase lima puluh tujuh persen. Setiap 

dorongan dan keinginan yang ada dalam 

diri para eksekutif tentunya berbeda. 

Kesesuaian minat dengan apa yang 

dilakukan di dalam organisasi merupakan 

hal terpenting untuk terus menjaga dan 

mendorong motivasi dalam diri para 

eksekutif. Rasa senang atas apa yang 

dikerjakan tentunya menghasilkan sebuah 

pekerjaan yang maksimal. Sebuah upaya 

akan di kompensasi oleh perusahaan sesuai 

dengan apa yang dicapai maka dengan 

dipenuhinya kompensasi atas pencapaian 

para eksekutif tentunya akan terus merasa 

senang dan termotivasi untuk melakukan 

yang terbaik demi perusahaan. 

 Hasil penelitian ini bertentangan 

dengan penilitian yang dilakukan oleh 

Aditiya & Linda (2015) dan Hikmah 

(2015). Hal ini bisa saja disebabkan karena 

para eksekutif sudah tidak terlalu 

termotivasi untuk mengejar beberapa 

prestasi kinerja atau kenaikan jabatan yang 

diakibatkan karena faktor usia yang sudah 

terlampau mendekati masa pensiun. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian dari Habibie & Mahmudi (2016) 

dan Feliana & Nurainun (2015) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi 

motivasi dari manajer, asisten manajer dan 

kasie PT. Perkebunan Nusantara XI Pabrik 

Gula Pagotan, maka para eksekutif 

tersebut secara emosional mendapatkan 

dorongan dalam diri untuk melibatkan diri 

dalam pekerjaan yang membuat para 

eksekutif semakin tekun untuk terus 

berusaha mencapai sebuah tujuan dari 

organisasi. 

 Secara teoritis, hasil penelitian ini 

menunjukkan kesesuaian dengan teori 

yang dijelaskan, yang mana hasil dari 

penelitian ini memberikan kesimpulan 

bahwa motivasi berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial pada PT. Perkebunan 

Nusantara XI. Motivasi akan semakin 

meningkat ketika secara psikologis 

terdapat dorongan dari faktor ekstrinsik 

dan faktor intrinsik. Hal ini dapat dilihat 

pada item pernyataan motivasi pada butir 

dua, tiga dan lima yang mana para 

eksekutif yang eksekutif telah 

mendapatkan dorongan intrinsik berupa 

rasa senang dan kesesuaian dengan minat 

yang dimiliki para eksekutif terhadap apa 

yang dikerjakan pada organisasi. 

selanjutnya dorongan ekstrinsik yaitu 

berupa kenaikan gaji dan jabatan menjadi 

faktor yang utama untuk mendorong para 

eksekutif untuk bekerja dan mencapai hasil 

kinerja yang labih baik. 

Tabel 6 

Hasil Uji t Statistik Motivasi 
HUBUNGAN 

ANTAR 

VARIABEL 

T Sig. Kesimpulan 

Motivasi – 

Kinerja 

Manajerial 

3.762 0,001 BERPENGARUH  

Sumber: Hasil olah data SPSS 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.19 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel motivasi berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. Hal tersebut dapat 

dilihat dari sig. 0,001 > 0,05 dan t hitung > 

t Tabel (3.762 > 2,007). 

Berdasarkan nilai sig. dan koefisien 

regresi untuk melihat pengaruh motivasi 

terhadap kinerja manajerial, dapat 

disimpulkan bahwa variabel motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 

yang menyatakan bahwa motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

dapat diterima. 
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KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN  

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh partisipasi 

anggaran, komitmen organisasi dan 

motivasi terhadap kinerja manajerial pada 

PT. Perkebunan Nusantara XI. Penelitian 

ini menggunakan metode survei dengan 

menggunakan kuesioner sebagai alat 

utama pengumpulan data. Populasi dalam 

penelitian ini adalah manajer, asisten 

manajer dan kepala seksi PT. Perkebunan 

Nusantara XI Pabrik Gula Pagotan. 

Sampel sebagai responden yang diperoleh 

adalah sebanyak 37 orang, yang kemudian 

diuji menggunakan uji asumsi klasik dan 

analisis regresi linier berganda. 

Kesimpulan dari hasil pengujian adalah 

partisipasi anggaran tidak berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial. Sedangkan 

komitmen organisasi dan motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

pada PT. Perkebunan Nusantara XI. 

Keterbatasan dalam penilitian ini 

adalah keterbatasan waktu yang cukup 

singkat dalam menyebarkan kuesioner dan 

memperoleh data, selanjutnya pemahaman 

yang kurang tentang kharakteristik 

perusahaan dalam penerapan penyusunan 

anggaran secara partisipatif dan 

penggunaan kuesioner yang kurang tepat 

untuk dijadikan alat pengumpulan data 

dari salah satu variabel. 

Kesimpulan dan keterbatasan yang 

dimiliki dari hasil uji hipotesis yang telah 

dipaparkan oleh peneliti, maka saran yang 

dapat dipertimbangkan oleh peneliti untuk 

peneliti selanjutnya mempertimbangkan 

waktu dalam penyebaran kuesioner dan 

pengumpulan data, selanjutnya memahami 

kharakteristik perusahaan dalam proses 

penyusunan anggaran dan sebaiknya 

mempertimbangkan kuesioner yang tepat 

dengan pernyataan yang mampu 

menggambarkan dari variabel yang diteliti. 
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