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PENGARUH PARTISIPASI PENGANGGARAN TERHADAP
KEPUASAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL
DI UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
Saptaningsih Sumarmi 1
Abstrak
Hubungan antara partisipasi penganggaran dan kepuasan kerja sudah diuji oleh
beberapa peneliti dengan hasil yang saling bertentangan. Bukti yang saling bertentangan
tersebut mungkin dipengaruhi oleh variab el yang tidak pasti. Penelitian ini men ganalisis
pengaruh partisipasi penganggaran terhadap kepuasan kerja manajer yang dipersamakan
dengan itu adalah pejabat stru ktural di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta. Data
dari penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, dan dari 32 kuesioner
yang dibagikan, hanya 30 kuesioner yang direspon. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
partisipasi penganggaran berpengar uh terhadap kepuasan kerja secara signifikan.
Kata Kunci: partisipasi penganggaran, kepuasan kerja.

Pendahuluan
Latar Belakang Masalah
Kegiatan perencanaan dan pengendalian dalam suatu organisasi merupakan dua
hal yang saling berkaitan. Perencanaan melih at kedepan yaitu dengan menentukan
tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tersebut.
Pengendalian melihat ke belakang yaitu menilai apa yang telah dihasilkan, untuk
membandingkan dengan rencana yang telah disusun. Perbandinga n ini dapat digunakan
untuk menyesuaikan anggaran sesuai tujuan masa depan yang diinginkan, memuat
tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan -tujuan tersebut (Hansen Mowen, 1989).
Menurut Rahayu, (1999) dalam usaha mempertahankan dan mengembangkan
perusahaan, manajer sangat memerlukan alat yang dapat membantu dalam perencanaan
dan pengalokasian sumberdaya yang terbatas. Salah satu alat yang digunakan untuk
membantu perencanaan, koordinasi dan penilaian kinerja adalah anggaran (Rahayu,
1999). Lebih lanjut Rahayu mengatakan bahwa, proses penyusunan anggaran pada
dasarnya merupakan proses penetapan peran bagi setiap manajer dalam organisasi diberi
peran untuk melaksanakan kegiatan pencapaian sasaran yang ditetapkan oleh anggaran.
Sehingga proses dalam penyusunan anggaran melibatkan berbagai tingkatan manajemen
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baik itu manajemen tingkat atas ( top level management) sampai manajemen tingkat
bawah (lower level management).
Siegel (1989) menyatakan bahwa anggaran mempunyai dampak langsung
terhadap perilaku manusia, t erutama bagi orang yang ter libat langsung dalam
penyusunan/perancangan anggaran. Manajer yang terlibat dalam perancangan akan
merasa dihargai dan dibutuhkan oleh perusahaan karena ia diminta pertimbangan dan
dilibatkan langsung dalam penentuan rencana peru sahaan di masa yang akan datang ,
sehingga akan mendorong para manajer untuk mencapai sasaran perusahaan dan ia tidak
akan merasa terpaksa dan terbebani dalam melaksanakan anggaran tersebut. Oleh
karena itu partisipasi dalam penentuan anggaran yang melibatk an berbagai tingkatan
manajemen sangat diperlukan. Menurut Rahayu (1999 ) partisipasi bawahan lazim
dilakukan dalam penyusunan anggaran. Diharapkan dari partisipasi kinerja bawahan
akan meningkat karena konflik potensial antara tujuan individu dengan tujuan
organisasi dapat dikurangi. Selain itu bawahan yang berpartisipasi akan terdorong untuk
membantu atasan dengan memberikan informasi yang dimilikinya sehingga anggaran
yang disusun lebih akurat (Baiman, 1992). Menurutnya bawahan yang mempunyai
informasi khusus tentang kondisi lokal, akan melaporkan informasi tersebut kepada
atasan.
Prestasi kerja/kinerja, kepuasan kerja, sikap bawahan, atasan dan moral dapat
terwujud dari partisipasi seseorang terhadap sesuatu yang bernilai, baik untuk bagian di
tempat ia terlibat sehari-hari, maupun untuk organisasi secara keseluruhan (Suradiyah,
2005). Menurut Mulyadi (1993), partisipasi manajer dalam menyusun anggaran akan
mendorong moral kerja dan inisatif yang tinggi para manajer. Moral kerja yang tinggi
merupakan kepuasan seseorang atas pekerjaan, atasan dan rekan sekerjanya. Dari h asil
penelitian Nur Indriantoro (1993), menemukan bahwa partisipasi penganggaran
mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja manajer.

Rumusan Masalah
Seperti telah disampaikan dalam latar belakang masalah bahwa , anggaran
memiliki kaitan dengan perilaku seseorang terutama mereka yang dilibatkan dalam
penyusunan atau perancangan anggaran sehingga partisipasi dalam penganggaran
diperkirakan akan mempengaruhi kepuasan kerja manajer perusa haan. Penelitian
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mengenai partisipasi anggaran terhadap kepuasan kerja telah banyak dilakukan dengan
simpulan hasil yang berbeda. Disini peneliti ingin menambah pustaka tentang hasil
penelitian tersebut untuk lebih menguatkan simpulan beberapa peneliti ter dahulu dan
merumuskan

permasalahan

dalam

penelitian

ini ,

yaitu

”Apakah

partisipasi

penganggaran akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja? ”.

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, ma ka tujuan penelitian ini adalah u ntuk
mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh partisipasi penganggaran terhadap
kepuasan kerja.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bi sa menghasilkan manfaat:
1. Sebagai masukan bagi lembaga Universitas PGRI Yogyakarta , dalam menyusun
anggaran pendapatan dan belanja Universitas hendaknya melibatkan semua
unsur.
2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis
Anggaran
Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantita tif,
yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup
jangka waktu satu tahun. Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana
kerja untuk jangka waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan
kuantitatif lainnya (Mulyadi, 1997).
Selanjutnya menurut Munandar (1998), budget atau anggaran mempunyai tiga
kegunaan pokok:
1. Sebagai pedoman kerja dan memberikan arah, sekaligus memberikan target target yang harus dicapai oleh kegiatan pe rusahaan di waktu yang akan data ng.
2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian yang terdapat dalam
perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik untuk
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menuju sasaran yang telah ditet apkan sehingga kelancaran jalannya perusahaan
akan lebih terjamin.
3. Sebagai alat pengawasan kerja, yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai
realisasi kegiatan perusahaan nanti.

Partisipasi
Menurut Beach (1965 dalam Suradiyah 2005), partisipasi adalah suatu proses
bagi seseorang untuk menyumbangkan ide-idenya dalam memecahkan masalah yang
yang mempengaruhi organisasi dan pekerjaannya. Hal ini berhubungan dengan
tindakan-tindakan manajer untuk melibatkan bawahan dalam proses pembuatan
keputusan. Kepala-kepala departemen tidak mungkin mengetahui semua jawaban dari
masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dari departemennya, maka
mereka dapat memperoleh nasehat dan bantuan yang berharga dari bawahannya.
Kepala departemen dan eksekutif -eksekutif biasanya memiliki kemampuan dan
pemikiran. Oleh karena itu mereka seharusnya ikut serta (berpartisipasi) dalam setiap
perencanaan yang menyangkut departemen mereka. Kegiatan

partisipasi dalam

organisasi terjadi dengan tidak beraturan atau terjadwal. Seperti diungkap Beach (1965),
metode semi formal dan formal organisasi terdiri dari:
1. Partisipasi individu
Ketika bawahan mengajukan usul kepada atas an dan mereka bersama-sama
membicarakan masalah-masalah operasi mereka, dapat dikatakan terdapat
partisipasi individu-individu yang tinggi antara bawahan dan atasannya.
Partisipasi individu dapa t terjadi ketika seorang manajer mengundang
bawahannya untuk datang ke kantornya untuk d iminta pendapatnya tentang
tugas-tugas baru, juga ketika manajer berjalan dalam departemennya kemudian
berdiskusi dengan salah satu karyawan yang sedang melaksanakan tu gasnya.
2. Manajemen konsultasi
Manajemen konsultasi a dalah suatu sistem manajemen yang menunutut
eksekutif/supervisor mengadakan pertemuan dengan bawahannya pada waktu
situasi memerlukannya untuk mendapatkan pendapat para bawahan terhadap
pemecahan masalah-masalah operasi. Manajemen mengajukan masalah ke
kelompok dan memintanya untuk mengajukan pertanyaan, usulan , ide dan
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kritikan. Didalam manajemen konsultasi, manajemen tidak berubah otoritas
pembuatan keputusan final ke bawahannya. Dia akan membuat keputus an final
berdasarkan pertanyaan, usulan, ide -ide, dan kritik-kritik yang dapat diajukan.
3. Manajemen demokrasi
Serupa dengan manajemen konsultasi, akan tetapi beban tanggung jawab
pembuatan keputusan berpindah dari supervisor ke seluruh kelompok. Ketika
atasan mengundang bawahan sebagai suatu kelompok untuk berpartisipasi
dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan masalah-masalah
operasi dan terutama bertugas sebagai pemimpin pertemuan daripada sebagai
bos dan pembuat keputusan final.

Kepuasan Kerja
Kepuasan

kerja

(job

satisfaction)

adalah

keadaan

emosional

yang

menyenangkan atau tidak menyenangkan , dengan mana para karyawan memandang
pekerjaan mereka (Hani Handoko, 1998). Dengan kata lain kepuasan kerja berkaitan
erat antara sikap karyawan terhadap b erbagai faktor dalam pekerjaan, seperti situasi
kerja, hubungan sosial dalam kerja, imbalan, kepemimpinan serta fa ktor lainnya.
Pendapat Carry dan Yukl (1996) “ job satisfaction is the way employee feels about his
job”. Ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja sebagai suatu keadaan perasaan pekerja
terhadap pekerjaannya, tingkat kepuasan tinggi ditunjukkan dengan sikap positif,
sedangkan ketidakpuasan dengan sikap negati f.
Kepuasan kerja merupakan suatu hal yang bersifat indiv idual. Masing-masing
memiliki sistem nilai yang berlaku dalam dirinya. Semakin banyak aspek -aspek yang
sesuai dengan keinginan individu tersebut maka semakin tinggi tingkat kepuasan
kerjanya. Kepuasan kerja menurut David Newstrom (1996) ”job satisfaction is a set of
favourable feelings with which employee view their work .”
Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli diatas, pada umumnya
kepuasan kerja dikatakan sebagai tingkat perasaan seseorang terhadap pekerjaannya
dengan sehingga timbul dengan sendirinya suatu perasaan senang atau ti dak senang
dengan situasi terhadap situasi kerja dan rekan sekerjanya. Apa yang dirasakan oleh
individu tersebut bisa positif atau negati f, tergantung dari persepsi terhadap pekerjaan
yang dilaksanakannya.
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Partisipasi Penganggaran
Partisipasi penganggaran menunjuk pada praktek yang mengijinkan manajer manajer untuk berpartisipasi dalam keputusan -keputusan penyusunan anggaran .
Anggaran tersebut dibuat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja mereka (Swierenga
& Mocur, 1975). Brownell (1982) mendefinisikan par tisipasi penganggaran adalah
suatu proses setiap individu yang terlibat didalamnya dan yang berpengaruh pada
penyusunan target anggaran yang akan dievaluasi untuk mencapai target anggaran
mereka. Selain itu partisipasi sebagai suatu proses pengambilan kepu tusan bersama
antara dua pihak atau lebih yang akan berpengaruh pada masa yan g akan datang
(Becker dan Green, 1978). Pengertian ini dipertegas oleh Kennis (1979) bahwa
partisipasi sebagai motivasi keikutsertaan manajer dalam menyusun an ggaran dan pusat
pertanggungjawaban manajer yang bersangkutan. Demikian juga dengan Supriyono
(1991), anggaran partisipasi tidak berarti bahwa setiap manajer dapat memilih dengan
bebas apa yang dia tuju dalam anggarannya, namun berarti bahwa manajer sebagai
pusat pertanggungjawaban mempunyai kesempatan untuk menjelaskan dan memberikan
alasan mengenai anggaran yang diusulkan.
Penelitian tentang partisipasi penganggaran sudah lama dilakukan oleh peneliti peneliti sebelumnya diawali dengan penelitian yang dilakukan oleh Coch dan French
dalam Rahayu (1999) yang menemukan terdapat pengaruh positif pada produktivitas
karyawan, jika karyawan diikutsertakan untuk berpartisipasi dalam pembuatan
keputusan tentang perubahan metode dan tugas. Anggaran partisipasi melibatkan
berbagai tingkatan manajemen dalam proses penyusunannya sehingga akan mendorong
para manajer untuk mencapai kinerja yang diukur berdasarkan kriteria-kriteria yang
telah ditetapkan dalam anggaran yang disusunnya. Lowin (1968 dalam Rahayu 1999)
menyimpulkan bahwa partisipa si akan membuat karyawan merasa berperan secara
integral dalam pembuatan keputusan sehingga akan meningkatkan sikap mereka
terhadap pekerjaan dan dalam mencapai tujuan organisasi.
Hofstede (1988 dalam Trisnawati 2000), menyatakan bahwa anggaran yang
disusun secara partisipatif merupakan cara efektif untuk memotivasi kinerja bawahan.
Lebih lanjut Milani (1975) mengatakan jika suatu tujuan atau standar yang dirancang
secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan atau
standar yang ditetapkan dan karyawan akan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk
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mencapainya karena merasa ikut serta terlibat dalam penyusunan tujuan atau standar
tersebut. Dengan terlibat langsung dalam perancangan anggaran, manajer akan lebih
memahami masalah-masalah yang akan timbul pada saat pelaksanaan anggaran tersebut.
Brownell (1986) menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran lebih
memungkinkan bagi karyawan untuk melakukan negosiasi mengenai target anggaran
yang dapat dicapai. Partisipasi d alam penyusunan anggaran mengacu pada sejauhmana
manajer berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan mempengaruhi sasaran
anggaran untuk pencapaian prestasi manajer (Trisnawati, 2000). Dengan berpartisipasi
memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, berinteraksi satu sama lain
serta bekerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan perusahaan.
Hofstede dalam Parker (1989) mengemukakan bahwa partisipasi

dapat

mempengaruhi operasi siste m pengendalian anggaran dengan tiga cara:
1. Partisipasi mempengaruhi validitas anggaran yang ditetapkan. Jika manajer
yunior

ikut

berpartisipasi

dalam

menetapkan

standar

anggaran,

ada

kemungkinan besar standar tersebut akan tepat untuk kondisi unit -unitnya.
2. Partisipasi mempengaruhi relevan standar, manajer yang berpartisipas i dalam
penetapan standar akan percaya bahwa standar tersebut akan sesuai dengan
rencananya.
3. Partisipasi mempengaruhi sikap manajer terhadap sistim anggaran, semakin
besar partisipasi kemungkinan besar mereka mempunyai sikap positif terhadap
sistem anggaran.

Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan kerangka teori dan penelitian -penelitian sebelumnya me ngenai
partisipasi penganggaran terhadap kepuasan kerja, maka dalam penelitian ini
dikembangkan hipotesis sebagai berikut:
Partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap kepuasan kerja.
Adapun model penelitian ini adalah:
Partisipasi Penganggaran

Kepuasan kerja
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Metode Penelitian
Populasi Penelitian dan Pengumpulan Data
Populasi dalam penelitian ini adalah manajer fungsional atau jabatan yang sederajat
kepala bagian di lingkungan Universitas PG RI Yogyakarta yaitu pejabat struk tural
minus Rektor. Mereka dipilih karena mereka memiliki tanggung jawab terhadap
anggaran. Peneliti memilih Universitas PGRI Yogyakarta karena di lembaga ini peneliti
mengabdikan diri dan sudah beberapa tahun terakhir, di lembaga ini merintis penerapan
kebijakan partisipasi penganggaran dengan memberikan hak semi otonomi kepada
masing-masing unit kerja untuk menyusun anggaran walaupun belum sepenuhnya.
Sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja
manajerial dan kepuasan kerja.
Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada para
pejabat struktural minus top management di Rektorat. Dari 32 kuesioner yang
dibagikan, 30 buah kuesioner kembali dan sudah diisi, sedangkan dua responden dengan
tegas menyatakan tidak mau mengisi dengan alasan usulan mereka tidak pernah dipakai
dalam keputusan akhir penentuan anggaran di unit kerjanya.

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variab el
Terdapat 2 variabel yang digunakan dalam peneli tian ini:
1. Partisipasi Penganggaran
Partisipasi dalam penyusunan anggaran berkaitan dengan seberapa jauh
keterlibatan manajer (kepala bagian/ pimpinan) didalam menentukan atau
menyusun anggaran yang ada dalam departemen atau bagiannya, baik secara
periodik maupun tahunan. Untuk mengukur partisipasi p enganggaran digunakan
instrumen daftar pertanyaan yang disusun oleh Milani (1975), yang terdiri dari 6
item pertanyaan. Instrumen Milani (1975) dipilih karena telah menunjukkan
tingkat validitas yang cukup t inggi, seperti dalam penelitian Nouri dan Parker
(1996) dengan cronbach alpha sebesar 0,75, Dunk (1993) dengan Cronbach
alpha 0,88, Young (1985), Chenhall (1986), Mia (1998), dan Fucot dan Sheron
(1991).Di Indonesia instrumen ini juga telah digunakan oleh Indriantoro (1993),
Asnawi (1997), Indarto (1997), Supomo dan Indriantoro (1998), Wartono
(1998), Fitri (1998) dan Rahayu (1999).
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Jawaban atas daftar pertanyaan ini didesain menggunakan skala likert dengan
alternatif jawaban dari satu sampai dengan tujuh. Alternatif jawaban 1 (satu)
berarti menunjukkan partisipasi penganggaran tinggi sedangkan alternati f
jawaban 7 (tujuh) menunjukkan partisipasi penganggaran rendah.
2. Kepuasan Kerja
Variabel kepuasan kerja diukur dengan menggunakan Minnesota Satisfaction
Quitionaire (1967) yang terdiri dari 20 item pertanyaan. Pengukuran variabel
menggunakan Skala likert 5 angka. Responden diminta untuk menyatakan
tentang persepsinya dengan memilih satu pilihan dalam skala 1 (sangat tidak
puas) dan sampai skala 5 (sangat puas).

Pengujian Data
Untuk mengetahui sejauh mana ketepatan alat ukur dalam mengukur obyek yang
diteliti, dilakukan uji validitas dan r eliabilitas. Meskipun instrumen yang dipergunakan
untuk mengukur variabel dalam penelitian ini telah digunakan pada penelitianpenelitian sebelumnya, namun uji validitas dan reliabilitas tetap dilakukan dengan
pertimbangan kemungkinan terjadi salah persepsi dalam menerjemahkan instrumen
penelitian sehingga validitas maupun reliabilitas bisa berbeda dengan penelitian
terdahulu. Pertimbangan lain karena pada instrumen yang dipergunakan untuk
mengukur variabel partisipasi anggaran ditambah dengan 1 item pertanyaan dari peneliti
sehingga perlu dilakukan lagi uji validitas dan reliabilitas. Hasil pengujian validitas
yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan penelitian valid (Rahayu,
1999), dan peneliti juga menguji validitas ulang dan hasilnya juga valid, s edangkan
untuk pengujian reliabilitas da lam penelitian ini menggunakan k riteria dari Nunally
(1978) yang menunjukkan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6.
Setelah dilakukan pengujian reliabilitas menunjukkan hasil nilai cronbach
alpha-nya sebesar 0,9199 untuk variabel partisipasi penganggaran dan 0,9666 untuk
variabel kepuasan kerja Angka koefisien ters ebut jauh lebih tinggi dari batas minimum
koefisien alpha 0,6 sehingga menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan kepuasan
kerja adalah reliabel. Selanjutnya, Dari uji validitas butir menunjukkan bahwa setiap
butir pertanyaan dalam kuesioner ini valid, ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan
baik pada level signifikansi 0,01 atau 0,05.
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Teknik Pengujian Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah partisipasi penganggaran berpengaruh
terhadap kepuasan kerja. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan persamaan regresi
sebagai berikut:
Y = βο + βX1 + e
Keterangan :
Y = kepuasan kerja
X1 = partisipasi anggaran
e

= faktor-faktor lain yang berpengaruh/ variabel pengganggu tak terkendali.
Untuk menentukan apakah hipotes is akan diterima atau ditolak, dilakukan

dengan cara menentukan apakah interaksi antara partisipasi penganggaran dengan
kepuasan kerja signifikan atau tidak.

Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bagian ini akan dibahas statisti k deskriptif, deskripsi data, dan analisis
pengaruh partisipasi anggaran terhadap kepuasan kerja.

Statistik Deskriptif
Analisis didasarkan pada jawaban responden sebanyak 30 dan jawaban yang
terkumpul atas variabel penelitian dapat digambarkan dalam tab el statistik deskriptif
berikut ini:

Variabel
partisipasi
penganggaran
kepuasan
kerja

Tabel 1.
Statistik Deskriptif Variabel-variabel Penelitian
Rentang
Rentang
Min
Max
Mean
teoritis
aktual
6 - 42
6 - 30
6
30
18.7667

Standar
deviasi
7.30462

20 - 100

16.14532

45- 90

40

94

69.4667

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa responden menjawab untuk
instrumen partisipasi penganggaran (variab el X1) dengan skor nilai rata-ratanya sebesar
18.7667 dan standar deviasinya 7.30462 serta nilai minimal 6 dan nilai maksimal 30
dengan jumlah sampel 30. Jawaban responden untuk variabel dependen kepuasan kerja
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(Y) menunjukkan nilai meannya 69.4667 dengan standar deviasi 16.14532. Nilai
minimal sebesar 40 dan nilai maksimalnya 94 dengan jumlah sampel 30.

Uji Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini yaitu, partisipasi penganggaran berpengaruh
terhadap kepuasan kerja manajer. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat
apakah partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap kepuasan kerja manajer. Hasil
dari analisis regresi untuk hipotesa ini digambarkan dalam tabel tersebut dibawah ini:
Tabel 2. Hasil Persamaan Regresi ”Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap
Kepuasan Kerja”
Variabel
Koefisien
Nilai
Standar
Nilai t
Probabilitas
Koefisien
Error
Constant
βο
41.214
4.264
9.665
0.000
Kepuasan
β1
-.323
0.060
-5.400
0.000
kerja
R² = 0.510
F = 29.156
Sig = 0.000
Nilai R square sebesar 0,510 yang berarti bahwa variabel independen (partisipasi
penganggaran) mampu menjelaskan variab el dependen (kepuasan kerja) sebesar 51 %
sedangkan sisanya 49% (100 – 51) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar partisipasi
penganggaran.
Dari tabel ANOVA atau F test diketahui nilai F hitung sebesar 29.156 dengan
tingkat probabilitas sebesar 0.000 (pada alpha 0.05). Karena probabilitas 0.000 jauh
lebih kecil dari 0.005, maka model r egresi bisa dipakai untuk memprediksi kepuasan
kerja yang berarti pula signifikan sehingga Ho ditolak dan menerima Ha yaitu bahwa
partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap kepuasan kerja.
Secara statistik dari hasil analisis menunjukkan bahwa terdapa t pengaruh yang
signifikan antara partisipasi penganggaran dengan kepuasan kerja yang dirasakan
manajer atau setingkat pejabat stru ktural dan kepala bagian di masing -masing unit kerja
di Universitas PGRI Yogyakarta. Hal ini berarti dari kajian pustaka juga penelitian dari
para peneliti terdahulu memiliki relevansi yang signifikan, sehingga hasil penelitian ini
mempunyai kadar akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.
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Dengan terlibatnya manajer di tingkat bawah dalam partisipasi anggaran akan
banyak memberikan kontribusi berupa masukan -masukan yang kadang belum
terpikirkan para manajer puncak, karena mereka termasuk supervisor -supervisor yang
langsung terlibat di kegiatan operasional sehingga betul -betul mengetahui bidang
pekerjaan, permasalahan serta solu si-solusi yang tepat untuk penyelesaiannya.
Disamping itu dengan partisipasi penganggaran akan meningkatkan rasa tanggung
jawab di manajer dan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan apa yang telah
mereka bantu untuk pengambilan keputusannya dan mewujudkan kebutuhan akan
aktualisasi dirinya (self actualization).
Berkaitan dengan kepuasan kerja manajer,

diperoleh hasil partisipasi

penganggaran bisa mempengaruhi kepuasan kerja manajer. Hal ini dilihat dengan
melibatkan mereka dalam penyusunan anggaran baik di tingkat unit kerja atau
organisasi keseluruhan, membuat ada rasa prestige dan perasaan dihargai, kepercayaan
dari pimpinan puncak terhadap mereka. Sehingga ada rasa kepuasan didalam diri
manajer, karena sesuai dengan pendapat dari Maslow dalam Indriyo dan Nyoman
(2001) bahwa pada dasarnya manusia mempunyai beberapa keb utuhan untuk membuat
kepuasan pada diri mereka dimulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuh an akan rasa
aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Agryris, (1952) yang menyarankan perlunya penggunaan partisipasi dalam proses
penganggaran sehingga bisa menghindari sikap perlawanan karyawan kepada atasan
dan menghindari timbulnya perasaan tertekan d ari top management. Selain itu juga
penelitian Indriantoro menemukan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif
terhadap kinerja dan kepuasan kerja.

Simpulan, Implikasi, Keterbatasan, d an Saran
Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:
partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap kepuasan kerja manajer madya ke
bawah di Universitas PGRI Yogyakarta sebesar 51 % dan sisanya 49 % dipengaruhi
oleh faktor-faktor lain diluar partisipasi penganggaran.
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Implikasi
Implikasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memperluas dan
mengkonfirmasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan anggaran
dan

kepuasan kerja. Studi ini dapat memberi masukan bagi manajemen perusahaan

untuk mengevaluasi dalam meningkatkan efektivitas anggaran perusahaan dengan tetap
memperhatikan bagaimana perasaan para manajer yang terlibat. Pada akhirnya hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur
sehingga dapat menjadi salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya.

Saran
Saran yang diberikan kepada para peneliti mendatang yang tertarik pada
penelitian serupa agar lebih memperluas samp el sehingga penelitian lebih dapat
digeneralisasikan dan menambahkan moderating variable.
Saran bagi top management di Universitas PGRI Yogyakarta, hendaknya
partisipasi penganggaran yang sudah dirintis di lembaga ini juga diimbangi dengan
pendelegasian penuh ke masing -masing unit kerja sehingga manajer fungsional di
tingkat bawah merasa dibe ri tanggung jawab dan kepercayaan sepenuhnya untuk betul betul totalitas menyumbangkan ide, aspirasi untuk pengembangan lembaga dimasa
depan.
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