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ABSTRACT

This study examines  the effect of vertical information sharing in budgeting on  
managerial performance.This study adapted research by Parker dan Kyj L. (2006)  as 
for becoming object  from this  research is  manufacturing companies which listed at  
Indonesian Capital Market Directory (ICMD).
 This  research  represents  the  empirical  test  which  used  random  sampling  
technics in data collection. Data were collected using a survey of 158  managers (38  
production managers, 30 marketing managers, 23 administration managers, 30 human 
resources managers, and 37 financial managers) from manufacturing companies listed 
at  ICMD. Data analysis  uses  Structural  Equation  Model with AMOS programe 5.0 
version to  examines  the  effect  of  vertical  information  sharing  in  budgeting  on 
managerial performance.

 Result of hypothesis examination indicates that from eight hypothesis raised,  
only two accepted hypothesis. Hypothesis 3 (there is relationship between the budgetary 
participation  and  the  managers’  extent  of  dysfunctional  behavior-information 
manipulation)  hypothesis  4  (there  is  relationship   between  the  level  of  budgetary, 
hypothesis  5  (there  is  a  positive  relationship  between  the  level  of  reliance  on 
accounting  performance  measures  and  the  manager’s  dysfunctional  behavior-
information manipulation, and hypothesis 6 (there is a positive relationship between the  
level of reliance on accounting performance measures and the manager’s dysfunctional  
behavior-gaming ).

Management controlling system management controlling system can use to give  
motivation to manager for act and make decision consistent with organization toward.  
Management  controlling  system  control  and  manage  manager  behavior  in  
organization.

Keywords: Management Control System and  Dysfunctional Behavior 
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I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anggaran  secara  khusus  digambarkan  sebagai  data  kuantitatif  atau  laporan 

keuangan dari  rencana strategis  jangka pendek dan jangka panjang suatu organisasi, 

yang memuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan tersebut (Hansen dan Mowen, 

2005). Oleh karena itu, manajer perlu menyusun anggaran dengan baik karena anggaran 

merupakan gambaran perencanaan seluruh aktifitas operasional perusahaan (Siegel dan 

Marconi,  1989).  Milani  (1975)  mendefinisikan  aspek  perilaku  dalam  penyusunan 

anggaran secara partisipatif sebagai tingkat pengaruh dan keterlibatan individu dalam 

proses perancangan anggaran.

 Salah satu manfaat penting dari proses penyusunan anggaran adalah pembagian 

informasi  antar  anggota  suatu  perusahaan  (Hopwood,  1976).  Anggaran  memiliki 

dampak langsung terhadap perilaku manusia terutama bagi yang terlibat langsung dalam 

penyusunan anggaran (Siegel dan Marconi, 1989). Tujuan yang diinginkan oleh suatu 

perusahaan akan lebih dapat  diterima jika individu dapat bersama-sama dalam suatu 

kelompok mendiskusikan pendapat masing-masing  mengenai tujuan perusahaan, serta 

terlibat dalam menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. 
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Partisipasi  dalam penyusunan anggaran memungkinkan pihak bawahan untuk 

mengkomunikasikan  informasi  pribadi  yang  mereka  miliki  kepada  pihak  atasan  dan 

akan  menciptakan  suatu  bentuk  anggaran  yang  lebih  baik  sekaligus  pengambilan 

keputusan yang lebih baik (Magner, Welker & Campbell, 1996; Nouri & Parker, 1998; 

Shileds  &  Shields,  1998).  Sementara  itu  masih  banyak  penelitian  lainnya  yang 

mengasumsikan dan menilai  secara tidak langsung bahwa partisipasi  pihak bawahan 

dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan  pengungkapan informasi  dari  pihak 

bawahan.  Miller  dan  Monge  (1986)  menyatakan  hal  ini  dalam  suatu  bentuk  meta-

analisa  yang  menghubungkan  antara  pengambilan  keputusan  partisipatoris  dalam 

literatur  manajemen,  literatur  penerapan  psikologi,  dan  literatur  tentang  perilaku 

organisatoris.  Model  kognitif  dalam  literatur  ini  mengasumsikan  bahwa  partisipasi 

pihak  bawahan  akan  mengarah  menuju  pengungkapan  informasi  pribadi  oleh  pihak 

bawahan, namun Miller dan Monge (1986) menyatakan bahwa penelitian sebelumnya 

tidak memberikan pengujian yang lengkap dalam model penelitian mereka karena studi 

ini  kekurangan  data  yang  membahas  tentang  variabel  intervensi,  seperti  halnya 

pembagian informasi ke arah puncak dan pembagian informasi ke arah bawahan. 

Motivasi  untuk berbagi  informasi  tergantung pada faktor yang pernah diteliti 

sebelumnya,  yaitu  komitmen terhadap perusahaan dari  pihak bawahan. Mereka yang 

berkomitmen  tinggi  dengan  perusahaan  akan  menginginkan  agar  organisasi  tersebut 

sukses,  sehingga  mereka  akan  cenderung  untuk  mengungkapkan  informasi  pribadi 

mereka  yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kinerja  dari  pihak  bawahan  dan 

kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Parker & Kyj, 2006, menjelaskan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran 

dan  komitmen  terhadap  perusahaan  akan  meningkatkan  komunikasi  informasi  dari 

pihak bawahan ke pihak atasan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dari 
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pihak bawahan tersebut. Pembagian informasi mungkin meningkatkan kinerja individu 

dalam  beberapa  cara  termasuk  diantaranya:  (1)  memungkinkan  pihak  atasan  untuk 

membantu  mengembangkan  sebuah  strategi  yang  lebih  baik  bagi  pihak  bawahan 

(Murray, 1990); (2) meyakinkan bahwa pihak bawahan akan menerima dukungan yang 

memadai  untuk  berpartisipasi  dalam penyusunan  anggaran  (Nouri  & Parker,  1998). 

Beberapa  penelitian  menjelaskan  bahwa  melalui  proses  penyusunan  anggaran  maka 

pihak  bawahan akan  memperoleh  informasi  tambahan  dari  pihak  atasan  yang  dapat 

digunakan  untuk  meningkatkan  efektivitas  kerja  dari  pihak  bawahan  (Chenhall  & 

Brownell, 1988; Kren, 1992; Magner dkk 1996). 

Beberapa  peneliti  akuntansi  menentang  pernyataan  bahwa  pihak  bawahan 

memiliki informasi pribadi yang penting dan jika informasi ini dibagikan dengan pihak 

atasan,  maka akan menguntungkan pihak bawahan dan perusahaan tersebut  (Magner 

dkk, 1996; Nouri & Parker, 1998; Shields & Shields, 1998; Simons, 1995). Beberapa 

peneliti  berikutnya  menentang  bahwa  partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran 

memungkinkan  pihak  bawahan  untuk  mengkomunikasikan  informasi  semacam  ini 

kepada pihak atasan (Baiman & Evans, 1983; Christensen, 1982; Magner dkk 1996; 

Nouri & Parker, 1998; Penno, 1984; Shields & Shields, 1998; Simons, 1995). 

Dari  ketidakkonsistenan  penelitian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka 

penelitian yang sekarang mengadaptasi penelitian Parker dan Kyj L. (2006) dan Rosanti 

(2007). Penelitian  ini  akan menelaah  hubungan antara  partisipasi  dalam penyusunan 

anggaran dan pertukaran informasi  yang terjadi  selama proses penyusunan anggaran 

dengan menilai  komunikasi  ke arah atasan  dan bawahan untuk menciptakan  sebuah 

model penelitian yang lebih komprehensif dari pembagian informasi secara vertikal. 

4



Penelitian ini dilakukan dengan mengambil subyek perusahaan manufaktur yang 

terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2006  (BEI),  dipilihnya  perusahaan 

manufaktur  dikarenakan sektor ini  merupakan sektor terbesar  yang terdaftar  di  BEJ, 

selain  itu  sktor  ini  adalah  sektor  yang  potensial  dan  berkembang  dengan  cepat. 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kembali hasil-hasil penelitian sebelumnya 

dengan hasil  temuan yang berbeda (kontradiksi)  dengan judul:  Pembagian Informasi 

Secara  Vertikal  Dalam  Budgeting  Sharing  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja 

Manajerial  (Kajian Empiris  Pada Perusahan Manufaktur Yang  Listed Di Bursa Efek 

Jakarta).

Rumusan Masalah

Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang,  maka  dirumuskan  beberapa  permasalahan 

sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi anggaran mempengaruhi komitmen organisasi ?

2. Apakah  partisipasi  anggaran  dan  komitmen  organisasi  mempengaruhi 

pembagian informasi ? 

3. Apakah pembagian informasi dan komitmen organisasi mempengaruhi kinerja 

manajerial ?

(Pembagian informasi ke arah atasan)

4. Apakah partisipasi anggaran mempengaruhi ambiguitas peran ? 

5. Apakah ambiguitas peran berpengaruh terhadap komitmen organisasi ?

(Pembagian informasi ke arah bawahan)

Tujuan Penelitian

a. Memberikan  bukti  empiris  pengaruh partisipasi  anggaran  terhadap  komitmen 

organisasi.
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b. Memberikan  bukti  empiris  pengaruh  partisipasi  anggaran  dan  komitmen 

organisasi mempengaruhi pembagian informasi.

c. Memberikan  bukti  empiris  pengaruh pembagian  informasi  dan  komitmen 

organisasi mempengaruhi kinerja manajerial.

d. Memberikan  bukti  empiris  pengaruh  partisipasi  anggaran  terhadap 

ambiguitas peran.

e. Memberikan  bukti  empiris  pengaruh  ambiguitas  peran  terhadap 

komitmen organisasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Banyak  penelitian  akuntansi  yang  berdasarkan  pada  kerangka  kerja  agensi 

dengan asumsi  adanya dua faktor utama,  yaitu  faktor prinsipal  dan faktor  agen atau 

manajer. Faktor prinsipal akan mempekerjakan manajer untuk melakukan sebuah tugas 

atas nama prinsipal. Dalam konteks organisasi, maka prinsipal seringkali digambarkan 

sebagai  pihak  eksekutif  yang  mendelegasikan  tanggung  jawab  atau  beberapa  tugas 

tertentu pada pihak bawahan yang berfungsi sebagai agen atau manajer. Seperti yang 

dijelaskan oleh Baiman (1990), model agensi mengasumsikan bahwa seorang manajer 

memiliki informasi “pribadi” tentang wilayah yang menjadi tanggung jawab agen atau 

manajer tersebut. Informasi ini bersifat pribadi dengan anggapan bahwa pihak prinsipal 

dapat menerima hal ini  hanya  jika mereka terbebani adanya biaya  pengawasan yang 

signifikan.  Dengan  menggunakan  kerangka  kerja  agensi,  maka  beberapa  makalah 

mengemukakan bahwa partisipasi  dalam penyusunan anggaran memungkinkan pihak 

bawahan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka sehingga mengarahkan pada 

terciptanya kinerja yang lebih baik dari seorang individu dan perusahaan tersebut akan 

6



mendapatkan manfaat  ekonomis (Baiman & Evans, 1983; Christensen, 1982; Penno, 

1984; Nouri & Parker, 1998). 

Menurut Simons (1995), sistem proses penyusunan anggaran dapat digunakan 

untuk mengumpulkan informasi dari pihak bawahan tentang ambiguitas strategi yang 

berlawanan dengan perusahaan.  Ketidakpastian  strategis  adalah  “ketidakpastian  akan 

adanya peristiwa yang muncul mendadak yang dapat mengancam atau membuat strategi 

bisnis  terbaru  menjadi  tidak  sah  (Simons,  1995)”   seperti  tindakan  dari  perusahaan 

pesaing,  perubahan  dalam  preferensi  konsumen,  dan  perubahan  teknologi.  Manajer 

tingkat  menengah  dan  tinggi  menjelaskan  sebuah  sumber  informasi  yang  berisi 

ketidakpastian dan metode untuk mengatasi hal ini. Pengungkapan informasi semacam 

ini  dapat  mengarah  menuju  perubahan  atau  revisi  strategi  perusahaan  dalam  suatu 

proses  yang  disebut  oleh  Simons  (1995)  sebagai  pendekatan  “mendesak”  atas 

terbentuknya  suatu  strategi  karena  strategi  ini  muncul  dari  tingkat  bawahan  suatu 

perusahaan. Manajemen puncak dapat menggunakan informasi kritis yang dimiliki oleh 

manajemen dengan tingkatan yang lebih rendah melalui  sebuah sistem pengendalian 

interaktif  yang dapat  meningkatkan  dialog atau pembicaraan  aktif  dan terbuka antar 

tingkat organisatoris. Seperti yang dikatakan oleh Simons (1995), sistem penyusunan 

anggaran  dapat  digunakan  sebagai  dasar  interaktif  untuk  mendorong  munculnya 

pembahasan antar pihak atasan dan pihak bawahan yang menghasilkan suatu pembagian 

informasi. Sementara itu Simon (1995) lebih memfokuskan pada sistem organisatoris 

dalam tulisannya, pendapatnya mungkin bisa diterapkan pada tingkat individu. Dalam 

suatu  perusahaan,  pihak  bawahan  yang  mengadakan  dialog  interaktif  dengan  pihak 

atasan  dalam  proses  penyusunan  anggaran  mungkin  akan  mengungkapkan  adanya 

informasi kritis tentang ketidakpastian strategi. 
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Penelitian terkini (Parker dan Kyj, 2006) mengemukakan dan menguji hubungan 

langsung  antara  partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran  dan  pembagian  informasi 

kearah  puncak.  Seperti  yang  telah  dikemukakan  oleh  Brownell  (1982b),  partisipasi 

dalam proses penyusunan anggaran adalah proses dimana individu yang “terlibat akan 

memiliki pengaruh” pada penyusunan anggaran dan secara langsung mempengaruhi tiap 

individu. Partisipasi yang tinggi meliputi pembahasan atau diskusi yang lebih luas dan 

dengan  frekuensi  yang  tinggi  antar  pihak  atasan  dan  pihak  bawahan  tentang 

permasalahan dalam penyusunan anggaran (Milani, 1975). Frekuensi dan cakupan dari 

pembahasan  semacam  ini  akan  memberikan  pihak  bawahan  sebuah  peluang  untuk 

berbagi pendekatan (yaitu informasi pribadi yang mereka miliki) dengan pihak atasan, 

akibatnya  akan  terjadi  peningkatan  kecenderungan  bagi  pihak  bawahan  untuk 

mengkomunikasikan  informasi  pribadinya.  Hal  ini  mengarahkan  pada  terciptanya 

hipotesa sebagai berikut: 

H1: Partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran  berpengaruh  positif 

terhadap pembagian informasi ke arah puncak.

Meski  keterlibatan  dalam  proses  penyusunan  anggaran  akan  memberikan 

fasilitas pada komunikasi informasi pribadi, namun hal ini tidak memberikan kepastian. 

Pihak  bawahan  yang  terlibat  dalam  proses  penyusunan  anggaran,  mungkin  akan 

melakukan tindakan penyelewengan, bila dirasakan dapat memberikan manfaat pribadi 

bagi  pihak  bawahan.  Meyer  dan  Allen  (1997)  menjelaskan  komitmen  terhadap 

perusahaan sebagai “hubungan psikologis antar pihak pegawai dan pihak perusahaan.” 

Seperti  yang telah  dijelaskan oleh Mathieu dan Zajac (1990),  konseptualisasi  paling 

umum dalam komitmen  terhadap  perusahaan  adalah  komitmen  yang  bersifat  afektif 

yang sering digunakan dalam studi terkini. Komitmen afektif dikarakterisasikan melalui: 

(1) kepercayaan yang kuat akan tujuan dan nilai suatu perusahaan; (2) kesediaan untuk 
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melakukan  usaha  keras  guna  membantu  perusahaan  mencapai  tujuannya;  dan  (3) 

keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam perusahaan (Angle 

& Perry,  1981; Mowday,  Porter & Steers, 1982; Porter, Steers, Mowday & Boulian, 

1974). 

Menurut kerangka kerja teoritis dalam studi terkini, individu dengan komitmen 

yang tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi pribadi mereka selama proses 

penyusunan  annggaran.  Informasi  semacam  ini  dapat  memberikan  manfaat  bagi 

perusahaan  dan  bagi  individu  yang  setia  tersebut,  keberhasilan  perusahaan  juga 

merupakan  nilai  penting.  Hal  ini  mengarahkan  pada  terbentuknya  hipotesa  sebagai 

berikut:

H2: Komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  terhadap  pembagian 

informasi kearah puncak.

Selain menelaah anteseden atau pemicu dari pembagian informasi, penelitian ini 

juga meneliti kemungkinan hasil akhir yang akan didapatkan yaitu kinerja manajerial. 

Menurut para peneliti yang telah membentuk teori tentang pembagian informasi, maka 

pembagian informasi akan mempengaruhi kinerja dengan berbagai cara. Magner dkk 

(1996) mengemukakan bahwa hubungan antara informasi pribadi dari pihak bawahan 

akan menghasilkan rencana yang lebih realistis dan bentuk anggaran yang lebih akurat 

sehingga  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  kinerja.  Pembagian  informasi  juga 

memastikan agar pihak bawahan memperoleh dukungan yang cukup dalam penyusunan 

anggaran  (Nouri  &  Parker,  1998).  Berdasarkan  pada  argumen  ini,  maka  hipotesa 

berikutnya adalah:

H3: Pembagian informasi ke arah puncak berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial.
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Dengan  mempertimbangkan  hubungan  antara  partisipasi  dalam  penyusunan 

anggaran dan komitmen organisasi, maka beberapa peneliti di bidang manajemen dan 

psikologi  sudah  mengungkapkan  bahwa  keterlibatan  pegawai  dalam  proses 

pengambilan keputusan akan meningkatkan kesetiaan atau komitmen tenaga kerja pada 

perusahaan.  Dengan  sudut  pandang  ini,  maka  jika  pegawai  diperbolehkan  untuk 

berpartipasi  dalam pengambilan  keputusan  perusahaan,  maka  pegawai  tersebut  akan 

mengidentifikasi  dirinya  dengan  perusahaan  tersebut  (March  &  Simon,  1958). 

Penelitian  ini  melaporkan  adanya  hubungan positif  yang  signifikan  antar  partisipasi 

pegawai dan komitmen terhadap perusahaan yang meliputi penelitian dari: Boshoff dan 

Les  (1995),  DeCotiis  dan Summers  (1987),  Morris  dan  Steers  (1980),  Rhodesa dan 

Steers (1981), Welsch dan LaVan (1981), Zahra (1984). Salah satu bentuk partisipasi 

pegawai yang secara khusus berhubungan dengan penelitian akuntansi adalah partisipasi 

dalam  penyusunan  anggaran.  Hubungan  statistik  yang  signifikan  antara  partisipasi 

dalam penyusunan anggaran dan komitmen organisasi dilaporkan dalam studi akuntansi 

oleh  Nouri  dan  Parker  (1998);  Quirin,  Donelly  dan  O’Brian  (2000).  Hal  ini 

mengarahkan pada terbentuknya hipotesa sebagai berikut:

H4:  Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi. 

Dengan mempertimbangkan hubungan antara komitmen organisasi dan kinerja 

manajeral, banyak peneliti di bidang manajemen dan psikologi terapan yang membantah 

bahwa komitmen atau kesetiaan akan meningkatkan kinerja individu (Mathieu & Zajac, 

1990; Meyer & Allen, 1997; Randall, 1990). Meyer & Allen (1997) membuat sebuah 

teori  yang  menyatakan  bahwa  komitmen  atau  kesetiaan  akan  mengarahkan  pada 

terbentuknya  motivasi  yang  lebih  tinggi,  sehingga  pada  akhirnya  akan  menciptakan 

kinerja  yang  lebih  tinggi  pula.  Menurut  Meyer  &  Allen,  (1997),  bukti  empiris  ini 
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mendukung teori yang ada meskipun tidak terbukti dalam semua kasus. Pada literatur 

akuntansi, beberapa studi melaporkan adanya bukti yang menyatakan bahwa komitmen 

organisasi berhubungan positif dengan kinerja (Ferris, 1981; Ferris & Larcker, 1983; 

Nouri  &  Parker,  1998).  Hal  ini  mengarahkan  pada  terbentuknya  hipotesa  sebagai 

berikut: 

H5: Komitmen  organisasi  berpengaruh  positif   terhadap   kinerja 

manajerial.

Hopwood  (1976)  adalah  salah  satu  diantara  peneliti  akuntansi  yang 

mengemukakan  bahwa  proses  penyusunan  anggaran  dapat  berfungsi  sebagai 

mekanisme  komunikasi  dimana  pihak  bawahan  memperoleh  informasi  yang  lebih 

banyak tentang pekerjaan mereka. Chenhall dan Brownell (1988) adalah salah satu di 

antara peneliti  yang pertama kali  menelaah secara empiris  kemungkinan ini.  Mereka 

membantah bahwa melalui partisipasi dalam penyusunan anggaran pihak bawahan akan 

memperoleh informasi yang dapat membantu mereka menjelaskan peranan organisasi 

melalui  tugas,  tanggung  jawab,  dan  kinerja  yang  diharapkan.  Bukti  empiris  yang 

dikemukakan oleh Chenhall dan Brownell (1988) menyatakan bahwa partisipasi dalam 

penyusunan anggaran juga berkaitan dengan ambiguitas  atau ketidakjelasan peranan. 

Literatur  psikologi  dan  literatur  perilaku  organisatoris  juga  mengungkapkan  adanya 

bukti hubungan antara pengambilan keputusan partisipatoris dan ketidakjelasan peran 

(Jackson & Schuler, 1985). Hal ini mengarahkan pada terbentuknya hipotesa sebagai 

berikut: 

H6: Partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran  berpengaruh  negatif 

terhadap ketidakjelasan peran.
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Dengan mempertimbangkan adanya konsekuensi dari ambiguitas peranan, maka 

akan muncul  dua hasil  akhir yang relevan degan model  teoretis  yang dikembangkan 

yaitu  bahwa  semakin  rendah  komitmen  organisasi  akan  mengakibatkan  semakin 

rendahnya kinerja (lihat Gambar 2.1). Sehubungan dengan komitmen organisasi, maka 

beberapa peneliti mengemukakan bahwa ketidakjelasan peran mengakibatkan komitmen 

organisasi  yang  rendah  pula  (DeCotiis  &  Summers,  1987;  Morris  &  Koch,  1979; 

Welsch  &  LaVan,  1981).  Dalam  meta  analisanya  tentang  komitmen  terhadap 

perusahaan,  Mathieu  dan  Zajac  (1990)  menyimpulkan  bahwa penelitian  sebelumnya 

memperlihatkan adanya  hubungan negatif  yang signifikan antara  ambiguitas  peranan 

dan  komitmen  organisasi.  Hal  ini  mengarahkan  pada  terbentuknya  hipotesa  sebagai 

berikut:

H7: Ketidakjelasan  peran  berpengaruh  negatif  terhadap  komitmen 

organisasi.

Ketidakjelasan  peran  mengarahkan  pada  terciptanya  kinerja  yang  rendah. 

Ambiguitas peranan yang tinggi mengindikasikan bahwa seorang pegawai merasa tidak 

yakin  dengan  peranannya  dalam  suatu  perusahaan.  Hal  juga  ini  menyertakan 

ketidakjelasan  tentang ekspektasi  perusahaan dan alat  untuk memenuhi  hal  tersebut. 

Berdasarkan pada teori ekspektasi, Beehr, Walsh dan Taber (1976) membantah dengan 

mengatakan bahwa ambiguitas peran akan menurunkan kinerja dengan cara mengurangi 

ekspektasi  pegawai  yang  selanjutnya  akan  mempengaruhi  sebuah  usaha  keras  dan 

terciptanya  suatu kinerja  dari  pegawai  tersebut.  Chenhall  dan Brownell  (1988),  juga 

menyatakan  bahwa individu  yang  tidak  sepenuhnya  memahami  tugas  dan  tanggung 

jawab mereka  atau memiliki  ambiguitas  peran yang tinggi  “akan mengambil  sebuah 

keputusan  yang  meragukan dan mereka  akan bergantung pada pembelajaran  dengan 

cara  coba-coba.”  Menurut  Chenhall  dan  Brownell  (1988)  dan  beberapa  penelitian 
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sebelumnya  yang  dikutip  oleh  mereka,  menyatakan  bahwa  bukti  empiris  yang 

mendukung  ambiguitas  peranan  memiliki  hubungan  signifikan  yang  negatif  dengan 

kinerja  individu.  Dengan  demikian  akan  mengarahkan  pada  terbentuknya  hipotesa 

sebagai berikut:

H8: Ketidakjelasan  peran  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja 

manajerial.

Model  penelitian  yang  mengambarkan  suatu  kerangka  konseptual  sebagai 

panduan sekaligus  alur  berfikir  tentang pengaruh partisipasi  anggaran  terhadap  role  

ambiguity,  komitmen  organisasi,  information  sharing dan  kinerja  manajerial  dapat 

dilihat pada gambar berikut:

Model Penelitian

Sumber : Robert  J  Parker  and  Larissa  Kyj  (2006)”Vertical  information  sharing  in  the  budgeting 
process”. Accounting, organization and society vol 31 pp 27-45.

Keterangan: 
PA: Partisipasi Anggaran, PI: Pembagian Informasi,  KO: Komitmen Organisasi,  AP: 
Ambiguitas Peran, KM: Kinerja Manajerial.

III. METODE PENELITIAN
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Jenis penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kausalitas yaitu 

penelitian yang melihat hubungan beberapa variabel yang belum pasti atau hubungan 

antar  variabel  tidak  mutlak.  Populasi  di  dalam  penelitian  ini  adalah  manajer  yang 

bekerja di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006. 

Sampel  yang  digunakan  adalah  manajer  atau  kepala  bagian  setingkat  manajer  dan 

responden dalam penelitian ini  adalah manajer atau kepala bagian setingkat manajer 

yang memimpin departemen fungsional: keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, 

operasional  dan  produksi  dalam  perusahaan  manufaktur.  Alasan  mengapa  sampel 

diambil dari manajer atau kepala bagian setingkat manajer yang memimpin departemen 

fungsional  karena  manajer  merupakan  orang  yang  diharapkan  dalam  penyusunan 

anggaran,  mempunyai  komitmen  terhadap  organisasi,  memiliki  dan  menyebarkan 

informasi yang relevan dengan tugas, serta mengetahui kinerja manajerial yang telah 

dicapai. 

Teknik  penarikan  sampel  penelitian  adalah  dengan  menggunakan  metode 

purposive sampling dengan ketentuan perusahaan manufaktur yang terdaftar tahun 2006 

dan  2007  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  SEM  (Structural  

Equation Model)  di  dalam teknik analisis  data  dengan metode  Maximum Likelihood 

Estimation mengharuskan ukuran sampel yang harus dipenuhi sebesar 100 sampai 200 

(Hair et.al 1998).

Untuk  menghindari  kemungkinan  adanya  kesalahan  dalam  penafsiran,  maka 

penting untuk diberikan beberapa batasan operasional variabel dalam kaitannya dengan 

penelitian ini.

1. Partisipasi anggaran adalah suatu tingkat keterlibatan dan pengaruh para individu 

dalam proses penyusunan anggaran. Variabel partisipatif diukur dengan mengadopsi 

instrumen yang dikembangkan oleh Milani (1975)
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2. Pembagian  informasi  (information  sharing)  adalah  pembagian  informasi  pihak 

bawahan  tentang  kondisi,  peluang  dan  permasalahan  perusahaan  kepada  pihak 

atasan atau superior dimana menurut mereka bahwa  pembagian informasi terbagi 

menjadi dua bagian yaitu: Upward Information Sharing dan Downward Information 

Sharing. Berbagi  atau  pembagian  informasi  oleh  pihak  bawahan  diukur  dengan 

menggunakan skala dua item yang dikembangkan oleh Parker dan kyj (2006).

3.  Komitmen organisasi sebagai dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu 

agar  dapat  menunjang  keberhasilan  organisasi  sesuai  dengan  tujuan  dan  lebih 

mengutamakan kepentingan organisasi. komitmen organisasi diukur dengan 9 item 

pertanyaan dari instrumen Cook dan Wall (1980), dengan skala 1 untuk pernyataan 

sangat  tidak  setuju  dan  7  untuk  sangat  setuju.  Skala  1  menunjukkan  komitmen 

organisasi  yang rendah sedangkan skal 7 menujukkan komitmen organisasi  yang 

sangat tinggi. 

3. Ambiguitas  peran adalah  tidak  adanya  informasi  berkaitan  dengan  evaluasi 

pengawasan  kerja  individu,  peluang-peluang  karir,  cakupan  tanggung  jawab dan 

pengharapan-pengharapan  si  penyampai  peran.  Untuk  mengukur  variabel 

ambiguitas peran menggunakan skala enam item yang dikembangkan oleh Rizzo, 

House dan Lirtzman (1970).

5. Kinerja  manajerial  adalah  kecakapan  manajer  dalam  melaksanakan  kegiatan-

kegiatan  manajerial  antara  perencanaan,  investigasi,  koordinasi,  supervisi, 

pengaturan staf, negoisasi dan representasi. Untuk mengukur kinerja pegawai atas 

suatu pekerjaan menggunakan skala penilaian diri sendiri milik Mahoney, Jerde dan 

Carool  (1963,  1965).  Pengukuran  kinerja  akan  terlihat  pada  beberapa  penelitian 

sebelumnya  (seperti  penelitian  dari  Brownell,  1982a;  Brownell  &  Hirst,  1986; 

Brownell  &  McInnes,  1986;  Kren,  1992).  Instrumen  sebanyak  sembilan  item 
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meliputi  salah satu instrumen untuk mengukur  keseluruhan kinerja  pegawai  atas 

suatu  pekerjaan  dan  delapan  instrumen  lainnya  akan  mengukur  delapan  dimensi 

kinerja yang berbeda (satu instrumen untuk setiap dimensi yang ada).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model persamaan struktural 

(structural  equetion  modelling/SEM)  dengan  program  AMOS  versi  5.0.  Alat 

analisis SEM mempunyai kemampuan untuk menggabungkan Measurement Model 

dan  structural  model  secara  simultan  dan  efisien  dibanding  alat  analisis  lainnya 

(Hair et.al 1995).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan 735 kuesioner melalui jasa 

pos dan internet (e-mail) kepada para manajer divisi pada masing-masing perusahaan 

manufaktur dan  jawaban kuesioner yang dapat dikumpulkan adalah 158. 

Berikut  ini  merupakan  modifikasi  model  dan   cut-of  goodness-of-fit  indices 

sehingga  memperoleh  model  yang  mampu  menjelaskan  keseluruhan  data  penelitian 

sebagaimana digambarkan pada gambar dan tabel berikut.
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Sumber: data primer diolah 2008

Goodness-of-fit Indices Full Structural Equation Model

Goodness of fit index Cut-off Value Hasil Model Keterangan

Chi-Square Diharapkan kecil 88,744 Baik
Probability ≥ 0,05 0,577 Baik

AGFI ≥ 0,90 0,902 Baik
RMSEA ≤ 0,08 0,000 Baik

GFI ≥ 0,90 0,934 Baik
CMIN/DF ≤ 2,00 0,965 Baik

TLI ≥ 0,95 1,004 Baik
CFI ≥ 0,95 1,000 Baik

Sumber: data primer diolah 2008

Berdasarkan modifikasi model sebagaimana yang nampak dalam gambar dan  Cut-off  

Value dari  goodness-of-fit  indices padea  tabel  di  atas  menunjukkan  goodness-of-fit  

indices yang baik, hal tersebut mengindikasikan bahwa secara statistik maupun secara 

teori  model  yang  dibangun secara  baik  menjelaskan  dan  mendefinisikan  5 konstruk 

sebagaimana yang dijelaskan dalam pendefinisian variabel penelitian. Berikut ini adalah 

output table pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan alat uji AMOS Versi 

5.0 dalam bentuk output Regression Weights seperti pada tabel  berikut.
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Output Regression Weights

          
Estimate    S.E. C.R.     Label    

Ambiguitas_Peran <- Partisipasi_Angg      0,101    0,063    1,610    par-12 

Komitmen_Organis <- Ambiguitas_Peran    -0,054   0,083   -0,647    par-15 

Komitmen_Organis <- Partisipasi_Angg      -0,004      0,037   -0,122    par-18 

Pembagian_Inform <- Komitmen_Organis      0,533        0,148    3,593    par-14 

Pembagian_Inform <- Partisipasi_Angg       0,047        0,043    1,087    par-19 

Kinerja_Manajeri <- Pembagian_Inform       0,712        0,069   10,304    par-13 

Kinerja_Manajeri <- Ambiguitas_Peran     -0,073        0,073   -1,010    par-16 

Kinerja_Manajeri <- Komitmen_Organis       0,127         0,101    1,259    par-17 

Sumber: data primer diolah 2008

Dengan  demikian,  temuan  penelitian  mengenai  pembagian  informasi  secara 

vertikal  dalam  budgeting sharing dan pengaruhnya terhadap kinerja manajerial  tidak 

sepenuhnya  terbukti.  Hanya  pengaruh  komitmen  organisasi  berpengaruh  positif 

terhadap pembagian informasi ke arah puncak dan pengaruh pembagian informasi ke 

arah puncak berpengaruh positif  terhadap kinerja manajerial  yang diterima hipotesis 

alternatifnya, sedangkan keenam hipotesis (H1, H4, H5, H6, H7, dan H8). Hal tersebut 

mengindikasikan  bahwa  komitmen  terhadap  perusahaan  memotivasi  manajer  untuk 

mengungkapkan informasi mereka sepenuhnya sehingga pembagian informasi ke arah 

puncak tersebut akan mempengaruhi  kinerja dimana kinerja manajer akan lebih baik 

jika  mereka  diberi  informasi  yang  lebih  spesifik  dan  relevan  dalam  rangka  proses 

pengambilan  keputusan.  Bagi  partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran  akan 

memungkinkan terjadinya  budget slack atau senjangan anggaran, dimana para manajer 

tingkat  bawah  tidak  akan  memberikan  informasi  yang  mereka  miliki  pada  saat 

penyusunan anggaran dan menetapkan anggaran yang lebih longgar  dengan harapan 

tujuan  serta  target  anggaran  tercapai.  Selain  itu  juga  melalui  partisipasi  dalam 
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penyusunan  anggaran  pihak  bawahan  kurang  memperoleh  informasi  yang  dapat 

membantu  mereka  menjelaskan  peranan  organisasi  melalui  tugas,  tanggung  jawab, 

sehingga komitmen mereka rendah yang mengakibatkan rendahnya kinerja pula. 

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah  diuraikan,  maka  dapat  diberikan 

kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil  penelitian  mendukung  bahwa  komitmen  terhadap  perusahaan  memotivasi 

manajer untuk mengungkapkan informasi mereka sepenuhnya sehingga pembagian 

informasi  ke  arah  puncak  tersebut  akan  mempengaruhi  kinerja  dimana  kinerja 

manajer  akan  lebih baik  jika  mereka  diberi  informasi  yang  lebih  spesifik  dan 

relevan dalam rangka proses pengambilan keputusan.

2. Bagi  partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran  akan  memungkinkan  terjadinya 

budget slack, dimana para manajer tingkat bawah tidak akan memberikan informasi 

yang mereka miliki pada saat penyusunan anggaran dan menetapkan anggaran yang 

lebih longgar dengan harapan tujuan serta target anggaran tercapai. Selain itu juga 

melalui partisipasi dalam penyusunan anggaran pihak bawahan kurang memperoleh 

informasi yang dapat membantu mereka menjelaskan peranan organisasi  melalui 

tugas,  tanggung jawab,  sehingga komitmen  mereka  rendah yang  mengakibatkan 

rendahnya kinerja pula.

3. Walaupun penelitian ini hanya merupakan konfirmasi penelitian Parker dan Kyj L 

(2006)  dan  Rosanti  (2007),  penelitian  ini  memberikan  indikasi  pentingnya 

komitmen terhadap perusahaan dalam memotivasi manajer untuk mengungkapkan 

informasi  mereka  sepenuhnya  sehingga  pembagian  informasi  ke  arah  puncak 
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tersebut akan mempengaruhi kinerja dimana kinerja manajer akan lebih baik jika 

mereka  diberi  informasi  yang  lebih  spesifik  dan  relevan  dalam  rangka  proses 

pengambilan keputusan.

Keterbatasan

Evaluasi  atas  hasil  penelitian  ini  harus  mempertimbangakan  beberapa 

keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

1. Tingkat  response  rate yang  rendah  sehingga  penelitian  ini  juga  sulit  untuk 

megeneralisasi dan menggambarkan pembagian informasi secara vertikal dalam 

budgeting  sharing dan  pengaruhnya  terhadap  kinerja  manajerial pada  sektor 

manufaktur di BEI.

2. Kehandalan validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini nampak belum teruji dengan baik, terutama bila dikaitkan dengan instrumen 

komitmen organisasi dan kinerja manajerial,  terlihat  dari banyaknya indikator 

yang dieliminasi (validasi). Peneliti  menduga kemungkinan adanya faktor lain 

yaitu  penerjamahan  yang  kurang  baik,  terutama  setting bahasa  yang  sesuai 

dengan kondisi responden di Indonesia.

3. Dasar utama penelitian ini menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang 

banyak dilakukan di luar negeri,  sehingga perbedaan mekanisme penyusunan 

anggaran pada perusahaan termasuk arus pembagian informasi.

Saran

1. Penelitian mendatang dapat mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang yang 

dapat  meningkatkan  kinerja  manajer  terkait  dengan  partisipasi  dalam 

penyusunan anggaran yang memerlukan pembagian informasi ke arah puncak 

dan didukung pula oleh motivasi manajer karena komitmen yang mereka miliki 

dengan perusahaan.
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2. Penelitian  selanjutnya  juga  dapat  menggunakan  kepuasan  kerja  yang  dapat 

memediasi hubungan partisipasi anggaran dengan kinerja manajer.

3. Penelitian  ini  menggunakan  metode  survey yang  menyebabkan  rendahnya 

tingkat response rate, sehingga mungkin bisa digunakan metode lain. 
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