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Abstract 
 

This research is aimed at predicting and explaining empirically the effect of 
budget participation on the role conflict experienced  by managers who have a high 
professionals. The another purpose is to reveal the effect of managerial orientation 
on the potential arising role conflict of manager who have a high professional 
orientation and participated in budget formulation  process and their achievements 
measured with a budget indicator. 

The respondents of this research are Deans, Vice Deans, Head of Academic 
Depts, and Head of Adm Depts. Of 150 distributed questioners to 15 state and 
private owned institutions of The Province  of NAD, it has the response rate of 
34,7% or 52 questioners. The data  are analyzed by using Pearson Correlation and 
Simple Regression in order to reveal the relationship and influence among the 
designated variable. 

The outcome of research indicated that the interaction between professional 
orientation and budget participation and utilization did not affect the role conflict 
positively. It meant that role conflict is not caused by professional orientation, 
budget participation and utilization, but it is a result from other factors. However, 
interaction of professional orientation, managerial orientation, and budget 
participation and utilization lead to negative impact on role conflict. On the other 
words, the individual  whose position to focus himself on professional orientation 
and managerial orientation will face the role conflict at the moment of his 
performance is being evaluated by the level of budget participation and utilization. 
This outcome of research support the previous research  by Abernethy & Stoelwinter 
(1995), Bacharah (1995), and Puspa (1995). 

For the next research, it is necessary to develop various variable that would  
affect the role conflict. This variable may be obtained by developing new variables 
deriving from contingency theory, such as job satisfaction, job related  tension, locus 
of control, and role ambiguity. The implication of this research also may serve as a 
difference for further research by applying different methods  and samples.   
Keywords:     Role Conflict, Professional Orientation, Managerial Orientation,  

Budget Participation 
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Pendahuluan 
 Kondisi persaingan usaha yang semakin kompetitif memberikan dorongan 

yang sangat besar pada perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas output yang 

dihasilkan. Agar lulusan yang dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja, 

berbagai perguruan tinggi melakukan pembenahan di segala bidang, salah satu 

diantaranya adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen. Untuk itu  para 

pengelola perguruan tinggi sebagian besar menetapkan kebijakan bahwa manajer 

puncak hingga manajer tingkat menengah dipegang oleh para profesional yang 

mereka miliki yaitu karyawan edukatif (staf pengajar/dosen). 

Jika seorang dosen menduduki jabatan struktural, ia memiliki peran ganda 

yaitu sebagai manajer dan sebagai akademisi/pendidik. Sebagai seorang manajer ia 

harus mendasarkan pekerjaannya pada efisiensi dan pencapaian tujuan organisasi. 

Keberhasilan sebagai seorang manajer akan diukur, antara lain, dengan 

pengendalian administratif melalui proses penganggaran. Menurut Hopwood (1976) 

pengendalian administratif tersebut mencakup mekanisme dan prosedur seperti; 

struktur otoritas, peraturan, kebijakan, prosedur operasi standar, anggaran, reward, 

dan sistem insentif. Adapun pengendalian melalui mekanisme anggaran sering juga 

disebut dengan pengendalian akuntansi. Sebagai seorang akademisi, ia harus 

berorientasi pada nilai-nilai profesinya yang secara spesifik disebut dengan orientasi 

profesional.  

Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa peran ganda ini berpotensi 

untuk menimbulkan dampak yang merugikan bagi organisasi dengan timbulnya 

konflik peran (Abernethy & Stoelwinder, 1995; Comerford & Abermethy, 1999). 

Konflik peran (role of conflict) timbul jika para profesional memandang bahwa 

kesesuaian dengan salah satu peran akan mengakibatkan kesesuaian dengan peran 

lain sulit dan tidak mungkin. Dengan kata lain, pengharapan yang berhubungan 

dengan peran sebagai profesional tampak merupakan konflik langsung dengan 

pengharapan yang berhubungan dengan perannya sebagai manajer (Rizzo, 1970 

dalam Greson, 1994). 
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 Penelitian ini akan mengkaji ulang apa yang telah dilakukan oleh Abernethy 

dengan berbagai penelitiannya, dengan memfokuskan pada integrasi para 

profesional ke dalam dua aspek proses penganggaran yaitu partisipasi dalam 

penyusunan anggaran (orientasi manajerial) dan penggunaan anggaran sebagai 

evaluasi kinerja terhadap kemungkinan timbulnya konflik peran. Penelitian ini 

berbeda dengan Comerford & Abernethy (1999) dalam dua hal. Pertama, penelitian 

Comerford & Abernethy (1999) hanya menguji satu aspek penganggaran yaitu 

partisipasi dalam penyusunan anggaran. Dengan berdasarkan pada penelitian 

Abernethy & Stoelwinder (1991, 1995), Abernethy (1996) dan berbagai penelitian 

tentang dampak penggunaan anggaran sebagai evaluasi kinerja (Hopwood, 1972; 

Otley, 1978; Bacharah, 1995) peneliti akan menguji kemungkinan timbulnya konflik 

peran atas penggunaan anggaran sebagai evaluasi kinerja. Selanjutnya peneliti juga 

akan menguji apakah konflik peran yang timbul tersebut bisa dikurangi dengan 

memasukkan variabel orientasi manajerial. Kedua, penelitian Comerford & 

Abernethy (1999) tersebut dilakukan  dengan setting para dokter dan perawat yang 

bekerja pada salah satu rumah sakit yang ada di Australia, adapun penelitian ini 

dilakukan pada perguruan tinggi dengan dosen/staf pengajar sebagai anggota 

profesionalnya. 

 

Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pokok yang akan diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah integrasi para profesional dalam proses penganggaran berupa 

partisipasi penyusunan anggaran dan penggunaan anggaran sebagai alat 

evaluasi kinerja akan menyebabkan timbulnya konflik peran. 

2. Jika konflik peran tersebut muncul, apakah variabel orientasi manajerial 

dapat menghilangkan/menekan terjadinya konflik peran tersebut. 

 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan secara empiris 

tentang: 

1. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap konflik peran yang dialami manajer 

yang memiliki orientasi profesional yang tinggi. 
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2. Pengaruh orientasi manajerial terhadap kemungkinan timbulnya konflik 

peran yang terjadi pada rara manajer yang memiliki orientasi profesional 

yang tinggi dan yang berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. 

3. Pengaruh penggunaan anggaran sebagai dasar evaluasi kinerja terhadap 

konflik peran yang dialami manajer yang memiliki orientasi profesional yang 

tinggi. 

4. Pengaruh orientasi manajerial terhadap kemungkinan timbulnya konflik 

peran yang terjadi pada para manajer yang mempunyai orientasi profesional 

yang tinggi dan yang prestasinya diukur dengan menggunakan anggaran. 

 

Kontribusi Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memprediksi dan memberi tambahan 

penjelas tentang pengaruh orientasi profesional, partisipasi anggaran, penggunaan 

anggaran sebagai alat ukur kinerja, dan orientasi manajerial terhadap konflik peran. 

Selanjutnya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para praktisi maupun 

akademisi untuk memahami kemungkinan timbulnya dampak negatif atas penerapan 

aspek-aspek penganggaran pada organisasi yang didominasi profesional dan 

berusaha untuk memberikan solusi jika dampak negatif dari aspek-aspek 

penganggaran tersebut muncul. 

 

Tinjauan Pustaka 
a. Konflik Peran  

Pengertian peran (role), seperti  yang dinyatakan oleh Van Sell et al. dalam 

Collins et al., (1995) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada 

pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu 

akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara 

bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut 

mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi 

yang lainnya (gregson, 1994). Collins et al. (1995) menyatakan bahwa konflik peran 

terjadi jika individu mempunyai peran ganda yang bertentangan atau enerima 

berbagai pengharapan atas peran yang bertentangan atas jabatan tertentu.  

Copur (1990) dalam Abernethy & Stoelwinder (1995) menjelaskan dua hal 

yang dipandang sebagai penyebab timbulnya konflik peran pada para profesional-
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birokrat. Pertama, tugas-tugas birokratis bersifat parsial dan pelatihan berlangsung 

singkat dan dilakukan dalam organisasi, sedangkan pekerjaan profesional bersifat 

keseluruhan (general) dan pelatihan memakan waktu yang relatif lama diluar 

organisasi. Kedua, para birokrat loyal kepada organisasi dan meletigimati tindakan 

mereka berdasarkan kompetensi yang mereka miliki. Pada birokrasi, kepatuhan atau 

ketaatan diawasi berdasarkan hirarkhi. Berbeda halnya dengan profesional, ketaatan 

profesional diperoleh melalui sosialisasi dan internalisasi norma etika yang 

ditetapkan oleh asosiasi profesi. Dala pengendalian birokrasi, pengendalian 

dilakukan berdasarkan jenjang organisasi, sedangkan pengendalian profesi 

dilakukan oleh rekan sejawat. 

b. Orientasi Profesional  

Aranya & Ferris (1984) menyatakan bahwa luasnya konflik yang dialami para 

profesional tergantung seberapa tingginya mereka menjaga orientsi profeionalnya 

atau tergantung pada beralihnya orientasi ia menuju nilai dan norma organisasi. 

Beberapa kelompok profesional, seperti dokter, ahli hukum, dan akademisi, 

mencerminkan kelompok yang memiliki orientasi profesional yang tinggi. Semakin 

besar orientasi profesional yang dimiliki para manajer, semakin tinggi potensi 

konflik peran yang muncul. 

Orientasi para profesional yang tinggi tersebut kemungkinan menunjukkan 

keinginan untuk mencapai atau menjaga otonominya dalam lingkungan kerja. 

Pemikiran ini membawa konsekuensi bahwa individu yang menunjukkan orientasi 

profesional yang tinggi akan mengalami konflik karena mereka memandang nilai 

manajerial akan mengancam otonominya. Namun demikian riset selanjutnya 

menentang asumsi tersebut. Dalam studinya, Wallace (1995) menyatakan bahwa 

komitmen yang tinggi pada profesi tidak berarti bahwa komitmen pada organisasi 

rendah. Dengan demikian antara keduanya tidak bersifat saling menggantikan. Jika 

organisasi mengusahakan agar komitmen yang tinggi pada profesi tersebut diikuti 

dengan usaha untuk membuat para profesional tersebut komit dengan tujuan 

organisasi. Kenyataannya organisasi memilih para profesional yang bisa sukses 

menerima tujuan profesinya dan tujuan organisasinya. 

c. Orientasi Manajerial  

Abernethy & Stoelwinter (1991) menggunakan variabel system goal 

orientation  sebagai proksi orientasi manajerial. Oleh karena itu dalam studi ini 

Padang, 23-26 Agustus 2006 
 

5 
K-AMEN 14



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG 
 
 
variabel system goal orientation  tersebut akan dinamakan orientasi manajerial. 

Mereka membangun rerangka berdasar pendekatan kontijensi yang menguji apakah 

hubungan antara ketidakpastian tugas, penggunaan anggaran  sebagai evaluasi 

kinerja tergantung pada adanya orientasi manajerial yang dimiliki manajer. Konstruk 

orientasi manajerial menggambarkan komitmen individu pada tujuan dan nilai 

manajerial. Hal ini tercermin dalam perilaku yang megarah pada pencapaian  

management-releted objective  yang mengcakup antara lain efisiensi dan 

pertanggungjawaban. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa efektivitas 

penggunaan anggaran sebagai alat evaluasi kinerja pada kinerja sub-unit 

membutuhkan adanya orientasi manajerial. Studi ini menggunakan konstruk yang 

sama untuk menangkap luasnya individu komit terhadap tujuan dan nilai manajerial. 

Abernethy & Stoelwinter (1995) menaruh perhatian pada para profesional jika 

menggunakan tipe pengendaian output sebagai alat untuk memonitor dan mengukur 

kinerja sub-unit. Modelnya dikembangkan berdasarkan premise bahwa para 

profesional memandang usaha-usaha untuk mendukung pengendalian administratif 

seperti penganggaran akan mengancam nilai dan norma profesional sehingga akan 

menimbulkan konflik peran jika dipertemukan dengan lingkungan  seperti yang 

tersebut di atas. Abernethy & Stoelwinter (1995) menyatakan bahwa konflik terjadi 

karena bentuk pengendalian akuntansi menggambarkan model perilaku yang 

berlawanan dengan model pengendalian profesional. Konflik peran timbul jika para 

profesional memandang bahwa kesesuaian dengan salah satu model akan 

mengakibatkan kesesuaian dengan model yang lain sulit dan tidak mungkin. Dengan 

kata lain, pengharapan yang berhubungan dengan peran sebagai profesional tampak 

merupakan konflik langsung dengan pengharapan yang berhubungan dengan 

perannya sebagai manajer (Rizzo, 1970). 

d. Partisipasi Anggaran  

Kenis (1979) mendefinisikan partisipasi sebagai luasnya manajer terlibat 

dalam penyiapan anggaran dan besarnya pengaruh manajer terhadap  budget goals  

unit organisasi yang menjadi tanggungjawabnya. Definisi yang lebih rinci mengenai 

partisipasi diberikan oleh Brownell (1982) yaitu; suatu proses yang individu-

individu didalamnya terlibat dan mempunyai pengaruh atas penyusunan target 

anggaran, yang kinerja akan dievaluasi, dan mungkin dihargai atas dasar pencapaian 

target anggaran mereka. Tingkat keterlibatan dan pengaruh bawahan  dalam proses 
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penyusunan anggaran merupakan faktor utama yang membedakan anggaran 

partisipatif dan non-partisipatif. Partisipasi ini memungkinkan manajer (sebagai 

bawahan) untuk melakukan negosiasi dengan atasan mengenai target anggaran yang 

menurut mereka dapat dicapai ( Bronell & MCInnes, 1986). 

Penerapan partisipasi dalam penyusunan anggaran memberikan banyak 

manfaat antara lain (Siegel & Marconi, 1989: 139): 

1. Partisipan (orang terlibat dalam proses penyusunan anggaran) menjadi 

ego-involved  tidak hanya  task-involved   dalam kerja mereka. 

2. Partisipasi akan menaikkan rasa kebersamaan dalam kelompok, yang 

akibatnya akan menaikkan kerja sama anggota kelompok dalam 

penerapan sasaran. 

3. Partisipasi dapat mengurangi rasa tertekan akibat adanya anggaran. 

4. Partisipasi dapat mengurangi rasa ketidaksamaan di dalam alokasi 

sumber daya di antara bagian-bagian organisasi. 

Meskipun partisipasi mempuyai banyak manfaaat, bukan berarti partisipasi 

tidak memiliki keterbatasan dan masalah yang berkaitan dengan partisipasi. Becker 

& Green menemukan bahw jika partisipasi tidak diterapkan secara benar, partisipasi 

dapat merusak motivasi dan menrunkan kemampuan untuk mencapai sasaran 

organisasi (Siegel & Marconi, 1989: 138). 

Karena lebih banyak manfaat dibanding kelemahan partisipasi tersebut, dalam 

hubungannya dengan pengendalian profesional, juga diterapkan konsep tersebut. 

Namun adanya interaksi para profesional dalam proses penusunan angaran bisa 

menimbulkan konflik sebagaimana yang dikemukan Comerford & Abernethy 

(1999). Hal ini disebabkan para profesional cenderung mempunyai komitmen 

rendah pada nilai manajerial sehingga melibatkan mereka secara langsung dengan 

pengendalian keuangan seperti dalam penganggaran akan menimbulkan konflik 

peran. Konflik peran tersebut timbul sebagai akibat timbulnya pertentangan dalam 

diri individu yang bersangkutan atas penerapan sumber daya yang dilakukan melalui 

proses penganggaran. Kerena individu tersebut rendah orientasi manajerialnya, ia 

bisa menyusun anggaran semata-mata untuk memenuhi kepentingan profesinya dan 

bukan kepentingan organisasi. 
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e. Temuan Empiris Terdahulu 

Berbagai studi telah memfokuskan objek penelitian pada profesioanl dalam 

organisasi birokratis. Hasil penelitian dari beberapa studi empiris yang dilakukan 

beberap peneliti dalam organisasi yang kompleks mengindikasikan bahwa 

profesional yang bekerja dalam organisasi birokrasi mengalami konflik peran 

(Francis & Stone, 1956; Gross et al., 1958; Goss, 1959; Thomson, 1961; Corwin, 

1961; Blau & Scott, 1962; Hall, 1968; dan Lengermann, 1969, seperti yang termuat 

dalam Abernethy & Stoelwinter (1999)). 

Corwin (1961) dalam studinya terhadap ratusan perawat dan pelajar sekolah 

perawat menemukan bahwa adanya peran birokratis dan peran profesional 

menimbulkan konflik pada sekolah perawat. Mereka menjalankan kedua peranan 

secara bersamaan menunjukkan bahwa mereka tidak mampu melaksanakan peran 

ideal dalam praktik dibandingkan apabila mereka hanya menjalankan satu peran 

yang merupakan peran utama. Scott (1966) dalam studinya mengidentifikasi tipe-

tipe konflik peranan, seperti perlawanan atau penolakan terhadap profesional pada 

standar-standar birokratis, perlawanan terhadap pengawasan-pengawasan birokratis, 

dan kesetiaan pada birokratis yang kondisional.  Halll (1968) dalam satu analisanya 

tentang aspek struktural dan berkaitan dengan sikap profesional dan lingkungan 

organisasional mereka, menemukan hubungan yang berkelabikan antara otonoi 

profesional dan dimensi-dimensi birokratis seperti tingkatan otoritas, pembagian 

pekerjaan, serta pengaturan dan prosedur. 

Ada beberapa alasan yang membuat para peneliti tertarik meneliti hubungan 

antara organisasi dan profesional yang diindikasikan potensial menimbulkan konflik 

tersebut (Hall, 1967 dalam Abernethy & Stoelwinter,  1995), yaitu: 1) semakin 

banyak anggota profesi tradisional yang bekerja pada organisasi, seperti pengacara, 

ilmuwan, dan dokter; 2) beberapa pekerjaan yang dahulunya tidak dianggap profesi 

mulai menjadi profesi dan banyak diantara mereka yang bekerja di bidang tersebut 

ditemukan dalam lingkungan organisasi seperti guru/dosen dan pekerja sosial. 

 

Dari telaah literature yang dijelaskan pada tinjauan pustaka di atas, peneliti akan 

mengambil simpulan sementara sebagai hypothesis sebagai arah penelitian ini, yaitu: 

Hypothesis 1 : Interaksi antara orientasi profesional dengan partisipasi anggaran 

berpengaruh secara positif terhadap konflik peran. 
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Hypothesis 2 : Interaksi antara orientasi profesional, partisipasi anggaran, dan 

orientasi manajerial berpengaruh secara negatif terhadap konflik 

peran.  

Hypothesis 3 : Interaksi antara oreintasi profesional dan penggunaan anggaran 

sebagai evaluasi kinerja akan berpengaruh positif terhadap konflik 

peran.  

Hypothesis 4 : Interaksi antara oreintasi profesional, penggunaan anggaran sebagai 

evaluasi kinerja, dan orientasi manajerial akan berpengaruh negatif 

terhadap konflik peran.  

 

 

Metode Penelitian 
 Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan terstruktur dengan 

menggunakan metode survey yang menguji hypothesis dengan menggali pertanyaan 

investigasi tentang pengaruh orientasi profesional, partisipasi anggaran, penggunaan 

anggaran sebagai alat ukur kinerja, dan orientasi manajerial terhadap konflik peran.  

a. Tempat, Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam. Responden pada penelitian ini adalah para 

profesional (dosen) yang juga menjabat sebagai manajer dalam lingkungan 

organisasi perguruan tinggi (Dekan, Pembantu Dekan, Kepala Akademik, 

dan Kepala Tata Usaha).  

b. Pengumpulan Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diambil dengan mengurutkan 

daftar pertanyaan yang diberikan kepada staf pengajar (dosen) yang 

mempunyai tugas sebagai profesional yang meliputi mengajar, meneliti, dan 

pelayanan/pengabdian masyarakat, yang memegang jabatan struktural pada 

level menengah. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 

responden yang telah ditetapkan dengan cara mendatangi langsung 

responden. Dengan cara ini  diharapkan respond rate  akan tinggi, sehingga 

akan memenuhi asumsi central limit theorem. Guna meningkatkan respond 

rate  penyebaran kuesioner dilakukan dengan dua tahap. 

c. Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel 
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Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

• Orientasi Profesional, diukur bedasarkan instrumen yang dikembangkan 

oelh Miller & Wager (1971) dan dipergunakan oleh Abernethy & 

Stoelwinder (1995) serta Comerford & Abernehty (1999). Instrumen 

tersebut terdiri dari lima item pertanyaan yang menfokuskan pada nilai 

yang menunjukkan adanya komitmen profesional yang tinggi yang 

meliputi mengajar, meneliti, dan pemberian pelayan kepada masyarakat. 

Instrumen tersebut tidak mengukur apakah seorang individu tersebut 

profesional, tidak pula mengukur perilaku profesional. Tetapi instrumen 

tersebut sebagai proksi nilai yang dipandang berhubungan dengan 

orientasi profesional. Jika istilah profesional tersebut dipandang sebagai 

suatu sikap (attitude) maka orientasi profesional tersebut masih 

merupakan persepsi (perception). 

• Partisipasi dan Penggunaan Anggaran, diukur menggunakan instrumen 

yang terdiri dari tujuh item pertanyaan yang berdasar pada Milani (1975) 

dan Fertakis (1967) dan telah digunakan oleh Abernethy & Stoelwinder 

(1990). Faktor analisis dari tujuh item pertanyaan menyatakan bahwa 

seluruh item loaded on to single factor.         

• Orientasi Manajerial, dipergunakan variabel system goal orientation. 

Konstruk system goal orientation dipergunakan sebagai proksi untuk 

mengukur orientasi manajerial. Instrumen ini terdiri dari emapt item 

pertanyaan yang dikembangkan leh Abernethy & Stoelwinder (1991) 

yang pada awalnya berdasarkan pada Perrow (1979) yang berhubungan 

dengan konstruk system goal. System goal adalah sasaran yang 

berhubungan dengan kondisi yang dikehendaki oragnisasi. Konstruk 

tersebut mencakup sasaran manajerial seperti efisiensi, adaptasi, 

integrasi, pertumbuhan, stabilitas, kesatuan, dan pertangungjawaban 

keuangan (Abernethy & Stoelwinder, 1991). Instrumen ini juga 

dipergunakan oleh Abernethy (1996) serta Comerford & Abernethy 

(1999). Dalam penelitian tersebut istilah orientasi manajerial pertama 

sekali digunakan.  

• Konflik Peran,  diartikan sebagai “ketidaksesuaian pengharapan yang 

berhubungan dengan peran” (Gregson et al., 1994). Variabel ini diukur 

Padang, 23-26 Agustus 2006 
 

10 
K-AMEN 14



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG 
 
 

dengan menggunakan delapan item instrumen yang dikembangkan oleh 

Rizzo (1970). Instrumen ini telah banyak dipergunakan dalam penelitian 

sebelumnya dan mempunyai tingkat reliabilitas dan validitas yang tinggi 

dengan cronbach alpha 0,84. 

d. Model Penelitian 

Model yang dirancang pada penelitian ini adalah reflikasi dari model yang 

dipakai oleh Abernethy & Stoelwinder, 1991 dengan memodifikasi variabel 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Model tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 
Gambar 1. 

Model Penelitian 

 
• Partisipasi Anggaran 
• Penggunaan Anggaran 

Sebagai Evaluasi 
Kinerja

 

 

 

 
Orientasi Manajerial 

 
Konflik Peran  Orientasi Profesional  

 

 

 

 

 

e. Analisis Data 

Model analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi dengan interaksi. 

Model ini dipilih karena bisa dipergunakan untuk memprediksi pengaruh 

interaksi dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.  

• Pengujian Hipothesis 1 dan 3 

Untuk menguji hipothesis 1 dan 3 dipergunakan model sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X1X2 + e 

Dimana: 

  Y     = Konflik Peran 

  X1   = Orientasi Profesional 

  X2   = Partisipasi Anggaran/ 

          Penggunaan Anggaran Sebagai Alat Ukur Kinerja 

a      = Konstanta 
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b1-3 = Koefisien Regresi 

e      = Standar Error 

 

Peneliti mengharapkan interaksi antara orientasi profesional dan 

partisipasi anggaran serta interaksi antara orientasi profesional dengan 

penggunaan anggaran sebagai evaluasi kinerja akan mempunyai pengaruh 

yang signifikan pada konflik peran. Dengan demikian, diduga hubungan 

antara orientasi profesional dan partisipsi anggaran akan mengakibatkan 

konflik peran yang lebih tinggi dalam kondisi partisipasi anggaran tinggi 

dibanding dalam kondisi partisipasi anggaran rendah. Hubungan antara 

orientasi profesional dan penggunaan anggaran sebagai evaluasi kinerja 

akan menghasilkan konflik prean yang lebih tinggi dibanding pada 

kondisi penggunaan anggaran sebagai evaluasi kinerja rendah. 

• Pengujian Hipothesis 2 dan 4 

Hipothesis 2 dan 4 diuji dengan model interaksi tiga variabel yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X1X2 + b5X1X3 + b6X2X3 + 

b7X1X2X3 + e 

Dimana: 

  Y     = Konflik Peran 

  X1   = Orientasi Profesional 

  X2   = Partisipasi Anggaran/ 

          Penggunaan Anggaran Sebagai Alat Ukur Kinerja 

X3   = Orientasi Manajerial 

a      = Konstanta 

b1-7 = Koefisien Regresi 

e      = Standar Error 

 

Hasil dan Pembahasan 
Karakteristik Responden 

 Responden pada penelitian ini adalah unsure pimpinan pada Perguruan 

Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi NAD yang terdiri dari Dekan, Pembantu 

Dekan, Kepala Akademik, dan Kepala Tata Usaha. Telah dikirimkan 150 kuesioner 
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kepada para responden dengan tingkat pengembalian (respon rate) 52 kuesioner atau 

34,7%. Kuesioner yang kembali telah memenuhi jumlah untuk dianalisa lebih.  

Tabel 1 berikut menggambarkan jabatan dan pendidikan terakhir dan lama bekerja 

responden. 

 
Tabel 1 

Karakteristik Responden 

No Karakteristik  Frekuensi % Ket 

Jabatan: 
• Dekan 
• Pembantu Dekan I 
• Pembantu Dekan II 
• Pembantu Dekan III 
• Kepala Akademik 
• Kepala Tata Usaha 

 
3 
18 
8 
7 
11 
5 

 
5,8 
34.6 
15,4 
13,5 
21,2 
9,6 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 

Jumlah 52 100 - 
Pendidikan Terakhir: 
• Sarjana S1 
• Sarjana S2 
• Sarjana S3 

 
18 
27 
7 

 
34,6 
51,9 
13,5 

 
- 
- 
- 

2 

 52 100 - 
3 Lama Bekerja: 

• < 5 Tahun 
• 5 – 10 Tahun 
• 10 – 15 Tahun 
• 15 – 20 Tahun 
• > 20 Tahun 

 
1 
21 
18 
10 
2 

 
1,9 
40,4 
34,6 
19,2 
3,8 

 
- 
- 
- 
- 
- 

  52 100 - 
Sumber: Hasil Penelitian, September 2005 

 

Dari table di atas tergambar rata-rata responden memilki jabatan Pembantu Dekan I 

(34,6%) dengan tingkat pendidikan S2 (51,9%) dan lama bekerja rata-rata 5 – 15 

tahun (75%). Dari karakteristik responden dapat disimpulkan bahwa sebaran 

kuesioner telah sesuai dengan yang diharapkan.  

Pengujian Kualitas Data 

 Untuk menguji kualitas data, telah dilakukan uji keandalan (uji reliabilitas) 

untuk melihat tingkat kekonsistenan responden dalam mengisi kuesioner. Pada 

penelitian ini didapat hasil uji reliabilitas untuk item pertanyaan Orientasi 

Profesional, Oerientasi Manajerial, Partisipasi dan Penggunaan Anggaran, dan 
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Konflik Peran. Pengujian reliabilitas menunjukkan hasil bahwa seluruh variable 

memiliki nilai yang cukup handal.  

Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel 2.  Dari hasil pengujian 

kualitas data tersebut, maka analisa lebih lanjut terhadap data  yang telah 

dikumpulkan dapat dilakukan. Analisa yang akan dilakukan adalah pengujian 

terhadap hipotesis yang telah ditetapkan pada awal penelitian.  

 
Tabel 2 

Uji Reliabilitas 
Variabel Variable Item  Alpha (Reliability)  

 
Independen (Variabel Bebas) 
• Orentasi Profesional  
• Orientasi Manajerial  
• Partisipasi dan Penggunaan 

Anggaran  
 
Dependen (Variabel Terikat) 
• Konflik Peran  

 
 

7 items  
8 items  

 
11 items  

 
 

2 items  

 
 

0,9540 
0,8663 

 
0,7703 

 
 

0,9807 
Total 28 Items  0,9301 

Sumber: Hasil Penelitian, September 2005 

 
Dari tabel 2 di atas terlihat bahwa reliabilitas data telah memenuhi untuk pengujian 

lebih lanjut yang dibuktikan dengan nilai alpha diatas 60%, Nunally menyatakan 

bahwa jika nilai alpha diatas 60% maka data tersebut dapat dianggap reliable untuk 

selanjutnya dapat dilakukan pengujian hipotesis. 

 
Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan uji hubungan 

antara masing-masing variable. Hubungan antara masing-masing variable terlihat 

paa table 3. 

Dari table 3 terlihat bahwa semua variable berhubungan positif. Jika ditinjau dari 

hubungan antara variable dependen dengan variabel  independen, maka konflik 

peran berbuhungan positif dan signifikan dengan orientasi manajerial, artinya bahwa 

peningkatan orientasi manajerial akan membawa konsekuensi pada peningkatan 

konflik peran. 
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Tabel 3 
Hubungan Orientasi Profesional, Orientasi Manajerial, Partisipasi dan 

Penggunaan Anggaran, dan Konflik Peran 
Correlations

1.000 .564** .431** .030
. .000 .001 .417

52 52 52 52
.564** 1.000 .398** .195
.000 . .002 .083

52 52 52 52
.431** .398** 1.000 .560**
.001 .002 . .000

52 52 52 52
.030 .195 .560** 1.000
.417 .083 .000 .

52 52 52 52

Correlation Coefficient
Sig. (1-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (1-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (1-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (1-tailed)
N

Orientasi Profesional

Partisipasi dan
Penggunaan Anggaran

Orientasi Manajerial

Konflik Peran

Spearman's rho

Orientasi
Profesional

Partisipasi
dan

Penggunaan
Anggaran

Orientasi
Manajerial Konflik Peran

Correlation is significant at the .01 level (1-tailed).**. 
 

Sumber: Hasil Penelitian, September 2005 

 
 Untuk menguji hipotesis 1–4 dilakukan teknik pengujian regresi linear 

sederhana. Hasil pengujian hipotesis terlihat pada tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4 
Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Interaksi Nilai F Adjusted R 
Square 

p-value Status 

1 Interaksi antara Orientasi 
Profesional dan 
Partisipasi Anggaran 
Terhadap Konflik Peran  

2,2434 0,046 0,117 Tidak 
Didukung 

2 Interaksi antara Orientasi 
Profesional, Partisipasi 
Anggaran, dan Orientasi 
Manajerial  Terhadap 
Konflik Peran  

10,742 0,364 0,000 Didukung 

3 Interaksi antara Orientasi 
Profesional dan 
Penggunaan Anggaran 
sebagai Evaluasi Kinerja 
Terhadap Konflik Peran  

3,905 0,054 0,054 Tidak 
Didukung 

4 Interaksi antara Orientasi 
Profesional, Penggunaan 
Anggaran sebagai 
Evaluasi Kinerja, dan 
Orientasi Manajerial 
Terhadap Konflik Peran  

15,244 0,358 0,000 Didukung 

Sumber: Hasil Penelitian, September 2005 
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Dari tabel 4 di atas terlihat bahwa hipotesis 1 dan 3 tidak didukung, ini berarti 

interaksi antara orientasi professional dengan partisipasi dan penggunaan anggaran 

tidak memberikan dampak yang positif terhadap konflik peran, ini berarti konflik 

peran tidak disebabkan oleh orientasi professional, partisipasi dan penggunaan 

anggaran tapi disebabkab oleh factor lain. Hal ini dibuktikan dengan nilai adjusted R 

Square sebesar 0,046 (4,6%) dan 0,054 (5,4%) yang sangat kecil. Selanjutnya 

hipotesis 2 dan 4 didukung. Ini berarti interaksi orientasi professional, orientasi 

manajerial, dan partisipasi dan penggunaan  anggaran akan memberikan dampak 

negatif terhadap konflik peran. Dengan kata lain, individu yang berada dalam posisi 

yang memfokuskan diri pada orientasi professional dan orientasi manajerial akan 

berhadapan dengan konflik peran  pada saat kinerjanya dinilai dengan tingkat 

partisipasi dan penggunaan anggaran. Individu tersebut akan berhadapan dengan 

keadaan jika lebih berorientasi pada aspek manajerial, maka aspek professional akan 

tertinggalkan, demikian juga sebaliknya, jika lebih berorientasi pada aspek 

professional, maka aspek manajerial akan tertinggalkan. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian Abernethy & Stoelwinter (1995), Bacharah (1995), dan 

Puspa (1995). 

 

Kesimpulan 
 Dari hasil analisa data dapat disimpulkan, orientasi professional akan 

memberi pengaruh terhadap konflik peran terutama jika dimoderasi oleh orientasi 

manajerial. Hal ini berarti seorang individu dituntut untuk memilih salah satu 

orientasi baik orientasi professional maupoun orientasi manajerial. Jika seorang 

individu memilih kedua orientasi ini pada saat yang bersamaan maka dapat 

dipastikan akan terjadi konflik peran. 

Hasil penelitian ini juga merekomendasikan bahwa pada Perguruan Tinggi 

hendaknya memisahkan antara antara orientasi professional  dan orientasi manajerial 

agar tidak terjadi konflik peran. Namun harus juga dipertimbangkan seberapa besar 

konflik peran yang terjadi untuk mencegah timbulnya ambiguitas peran. 

Secara ringkas hasil penelitian ini telah mampu menjawab tujuan penelitian 

yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menguji pengaruh orientasi professional 

terhadap kkonflik peran yang dimoderasi oleh orientasi manajerial dan partisipasi 

dan penggunaan anggaran. Dengan demikian fakta empiris tentang orientasi 
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professional dan konflik peran pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi 

NAD telah dapat disajikan. 

 

Keterbatasan dan Rekomendasi Tindak Lanjut 
 Terlepas dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti berfikir, 

penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan dan kekurangan. Keterbatasan 

tersebut baik yang melekat (controllable) maupun yang tidak melekat 

(uncontrollable) telah peneliti usahakan untuk ditekan seminimal mungkin. 

Keterbatasan tersebut terutama disebabkan penggunaan metode survey dan 

penggunaan kuesioner dengan self rating. Metode survey memiliki keterbatan yang 

mengancam validitas internal dalam hal pengisian kuesioner. Penggunaan self rating 

juga menjadi kendali tersendiri, sehingga masing-masing responden bisa saja 

mempersepsikan lain untuk jawaban setiap item pertanyaan. Namun demikian 

kendala ini telah dicoba untuk ditekan dengan menciptakan kuesioner yang baik dan 

menarik dan menyederhanakan bahasa dalam kuesioner. Namun demikian usaha 

untuk perbaikan masih tetap harus dilakukan, utamanya bagi peneliti yang berminat 

untuk melanjutkan penelitian ini. 

 Keterbatasan lainnya, yaitu adanya ancaman terhadap validitas eksternal, 

yaitu kemampuan hasil penelitian untuk mengeneralisasi simpulan secara 

menyeluruh. Karena tingkat respond rate yang rendahl (34,7%) mengakibatkan hasil 

penelitian ini tidak dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Untuk mengatasi 

masalah ini, maka diperlukan penelitian yang berkelanjutan dengan menggunakan 

peralatan yang sama dan alat uji yang berbeda, sehingga didapat kekonsistenan 

hasil. Peneliti juga tidak memisahkan antara Perguruan Tinggi Negeri dengan 

Perguruan Tinggi Swasta dalam penganalisaan. Hal ini mungkin akan menimbulkan 

bias karena beda persepsi antara pengelola di PT Negeri dan PT Swasta. 

Sebagai implikasi bagi penelitian berikutnya adalah pengembangan variable 

lebih lanjut yang mempengaruhi konflik peran. Variabel ini dapat ditemukan dengan 

mengembangkan variable-variable baru yang terdapat dalam teori kontijensi, 

misalnya kepuasan kerja, tekanan kerja, locos of control, dan ambiguitas peran. 

Implikasi penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan menerapkan metode dan pengujian yang berbeda. 
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