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Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggran Terhadap Kinerja Manajerial 
Dan Pelimpahan Wewenang Sebagai Variabel Moderating Pada KP-RI 

Karya Bakti 
 

Nieke Wijayanti 
 

Abstrak 
 
 

  Perkembangan dunia bisnis saat ini menunjukkan persaingan yang 
semakin ketat, menuntut perusahaan untuk mengevaluasi diri sehingga 
sasaran yang ditetapkan dapat tercapai, Untuk mencapai penyempurnaan 
dalam organisasi atau perusahaan maka diadakanya pelimpahan wewenang, 
terutama dalam penyusunan anggaran yang mana suatu proses dalam 
organisasi yang melibatkan para manajer dalam menentukan tujuan anggaran 
yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan 
menguji secara empiris pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 
kinerja manajerial ”KP-RI Karya Bakti” dan mengetahui dan menguji secara 
empiris pelimpahan wewenang sebagai variabel moderating mempengaruhi 
hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial pada 
”KP-RI Karya Bakti. 
 
  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partisipasi 
Penyusunan Anggaran (X1), pelimpahan wewenang (X2) sebagai variabel 
moderating dan Kinerja Manajerial (Y), Skala dalam penelitian ini 
menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah pembina, 
pengurus, penasehat dan pengawas yang berjumlah 16 orang. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Sederhana dengan 
mengunakan teknik analisis residual. 
 
  Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Partisipasi Penyusunan 
Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial dan 
Pelimpahan Wewenang sebagai variabel moderating mempengaruhi 
hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan Kinerja Manajerial pada 
Koperasi KP-RI Karas Karangrejo, Magetan telah dapat terbukti 
kebenarannya. 
 
Kata Kunci: partisipasi penyusunan anggaran, pelimpahan wewenang, 

kinerja manajerial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis saat ini menunjukkan persaingan yang 

semakin ketat, menuntut perusahaan untuk mengevaluasi diri sehingga sasaran 

yang ditetapkan dapat tercapai, evaluasi kinerja organisasi sangat penting 

dilakukan perusahaan sehingga mereka mengetahui seberapa baik aktivitas-

aktivitas bisnis yang dilakukan sesuai dengan tujuan strategi dan mampu 

menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan. 

Untuk mencapai penyempurnaan dalam organisasi atau perusahaan maka 

diadakanya pelimpahan wewenang, pelimpahan wewenang adalah proses dimana 

para manajer melimpahkan wewenang kepada karyawanya untuk menyelesaikan 

tugas, memberikan pendapat, solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, 

dan perencanaan suatu anggaran dalam perusahaan, pelimpahan wewenang 

menunjukkan pembagian kekuasaan dalam satu organisasi atau perusahaan. 

Menurut Bruns dan Weterhause (1975) dalam Ryninta dan Zulfikar (2005) 

menyatahkan bahwa manajer atau bawahan dalam organisasi yang tingkat 

desentralisasinya tinggi merasa dirinya orang yang lebih berpengaruh, lebih 

berpartisipasi dalam perencanaan anggaran, sebaliknya dalam organisasi yang 

tingkat desentralisasinya rendah, maka manajer dianggap kurang bertanggung 

jawab serta terlibat dalam perencanaan khususnya anggaran, sebagai sesuatu yang 

kurang berguna dan membatasi kekuasaan partisipasi bawahannya. 
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Partisipasi penyusunan anggaran menjadi semu (pseudo participation) dan 

kurang efektif apabila pelimpahan wewenang organisasi dilakukan secara 

sentralisasi, oleh karena itu, interaksi antara kinerja manajer dan partisipasi 

penyusunan anggaran dapat diperkuat dengan pelimpahan wewenang yang 

bersifat desentralisasi (Riyadi, 1999). Partisipasi dalam proses penganggaran 

merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan motivasi manajer, 

dengan tingkat partisipasi yang tinggi cenderung mendorong manajer untuk lebih 

aktif di dalam memahami anggaran dan manajer akan memiliki pemahaman yang 

baik dalam menghadapi kesulitan pada saat pelaksanaan anggaran. Anggaran yang  

efektif harus melibatkan bawahan dalam tanggungjawab pengendalian biaya 

untuk membuat estimasi anggaran. 

Partisipasi dalam penyusunan anggaran juga suatu proses dalam organisasi 

yang melibatkan para manajer dalam menentukan tujuan anggaran yang menjadi 

tanggung jawabnya. Partisipasi dalam penyusunan anggaran memungkinkan 

manajer melakukan negoisasi mengenai sasaran yang menurut mereka dapat 

dicapai, partisipasi penyusunan anggaran, dapat dijadikan suatu mekanisme 

pertukaran informasi yang memungkinkan manajer memperoleh pengertian yang 

lebih jelas tentang pekerjaan yang harus dilakukan. Keterbatasan dalam 

penyusunan anggaran, bilamana terdapat kecacatan dalam goal setting, maka 

partisipasi dapat merusak motivasi pegawai dan menurunkan usaha pencapaian 

tujuan organisasi. 
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Pendapat Licata, et. al dalam Hehannusa (2004), menjelaskan bahwa 

partisipasi melibatkan interaksi yang saling berhadapan antara individu atasan dan 

bawahan untuk menetapkan anggaran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. 

Hal ini dipertegas pendapat Kenis (dikutip oleh Hehannusa, 2004) yang 

menyatahkan bahwa partisipasi sebagai tingkat keikutsertaan manager dalam 

penyusunan anggaran dan pengaruh anggaran tersebut terhadap pusat 

pertanggungjawaban manager yang bersangkutan. Partisipasi anggaran 

memberikan suatu rasa tanggungjawab kepada manajer tingkat bawah dan 

dorongan timbulnya kreatifitas, karena manajer tingkat bawah yang menciptakan 

anggaran, maka besar kemungkinan tujuan anggaran merupakan tujuan pribadi 

tersebut, menyebabkan semakin tingginya tingkat keselarasan tujuan dalam hal ini 

tingginya kepuasan kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja 

manajerial. 

Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

efektifitas organisasi. Menurut Mahoney dkk, (1993) kinerja manajerial adalah 

kinerja para idividu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial 

seperti, perencanaan, investigasi, koordinasi, pengaturan staf, negoisasi dan 

representasi. 

Anggaran  partisipatif merupakan pendekatan manajerial yang umumnya 

dinilai dapat meningkatkan efektivitas organisasional melalui peningkatan kinerja 

setiap anggota organisasi secara individual atau kinera manajerial. Hal ini dapat 

diterapkan pada badan usaha koperasi dengan pertimbangan bahwa setiap tahun 

buku berjalan koperasi menyusun anggaran yang disahkan dalam rapat anggota 
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perencanaan; keputusan-keputusan yang penting dalam proses penyusunan 

anggaran dibuat secara kelompok. Namun demikian dalam kenyataannya praktek- 

praktek manajerial koperasi sampai sekarang diakui secara umum masih kurang 

profesional sehingga kinerja koperasi sebagai badan usaha masih ketinggalan 

dibandingkan badan usaha lainnya. Koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan 

memperjuangkan kepentingan para anggotannya. Dalam pengelolaan koperasi 

para pengurus wajib menggunakan rancangan rencana kerja serta rancangan 

anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 

 

Objek penelitian ini adalah KP-RI Karya Bakti Karangrejo-Karas Magetan 

yang dibentuk pada tanggal 25 November 1978, dengan nomor badan hukum 

4387/BH/H80, dengan wilayah kerja kecamatan Karangrejo dan Karas dengan 

keanggotaan yang terdiri dari pegawai negeri sipil,  jajaran pendidikan SD, 

karyawan UPTD pendidikan kecamatan Karangrejo dan kecamatan Karas, 

pensiunan dan anggota luar biasa, dengan jumlah anggota 432 orang pada KP-RI 

Karya bakti keeamatan Karangrejo-Karas Magetan yang mana usaha koperasi ini 

bergerak dalam bidang unit simpan pinjamdan pertokoan. 

Pada KP-RI Karya bakti Karangrejo-Karas yang bergerak dalam bidang 

simpan-pinjam dan unit pertokoan. Pada KP-RI Karya bakti Karangrejo-Karas 

terjadi pelimpahan wewenang dalam pnyusunan anggaran yang dilakukan oleh 

para manajer kepada bawahannya untuk jalanya operasional dan jalannya 

kelancaran kerja dan investigasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 1.1. 
Anggaran Pada KP-RI Karya Bakti, Magetan tahun 2008-2010. 

No Nama Rekening Tahun
Rencana 
(Dalam 
Rupiah) 

Realisasi 
(Dalam 
Rupiah) 

Selisih 

1 Beban pembinaan anggota 84.635.000 74.695.000 9.940.000

2 Beban Operasional 18.640.000 57.159.628 -38.519.628

3 Adm dan Umum 78.210.000 65.126.133 13.083.867

4 Beban penyusunan 7.400.000 9.537.748 -2.175.786

5 Pendapatan 

2008 

242.800.000 275.278.161 32.478.161

1 Beban pembinaan anggota 91.115.000 79.225.000 11.890.000

2 Beban Operasional 26.690.000 125.798.263 -99.108.263

3 Adm dan Umum 80.210.000 66.432.876 13.777.124

4 Beban penyusunan 3.500.000 9.336.279 -5.836.279

5 Pendapatan 

2009 

262.800.000 350.547.845 87.747.845

1 Beban pembinaan anggota 93.315.000 79.130.000 14.185.000

2 Beban Operasional 31.740.000 103.710.770 -71.970.770

3 Adm dan Umum 101.530.000 82.530.023 18.999.977

4 Beban penyusunan 3.000.000 9.581.328 -6.581.328

5 Pendapatan 

2010 

287.800.000 351.160.476 63.360.476
Sumber : KP-RI Karya Bakti Kecamatan Karangrejo-Karas, Magetan 2008-2010 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran per unit rekening pada 

KP-RI Karya Bakti Kecamatan Karangrejo-Karas Magetan tahun 2008 antara 

rencana dan realisasi mengalami ketidaksesuaian, antara anggaran dengan 

realisasi yang digunakan masih terjadi selisih anggaran yang cukup tinggi. Begitu 

juga pada tahun 2009 dan 2010 masih terjadi ketidaksesuai antara anggaran 

dengan realisasinya, hal ini diduga kurangnya partisipasi manajer dalam 

menyusun anggaran pada Koperasi KP-RI Karya Bakti. Dari hasil observasi yang 

dilakukan kepada beberapa karyawan, dapat diketahui bahwa penyimpangan 

tersebut diduga disebabkan oleh kurangnya keterlibatan dan partisipasi pihak 

manajer dalam menyusun anggaran serta kurang tepatnya pelimpahan wewenang 

yang diberikan oleh manajer kepada manajer bawahannya yang terlibat dalam 
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penyusunan anggaran di KP-RI Karya Bakti Kecamatan Karangrejo-Karas 

Magetan. 

Partisipasi penyusunan anggaran dapat mendorong para manajer untuk 

mengidenfikasikan tujuan dan target yang ditetapkan oleh perusahaan serta 

dukungan dengan pemahaman yang cukup guna mencapai hasil yang lebih baik. 

Pelimpahan wewenang yang baik disuatu perusahaan dapat merangsang seseorang 

untuk tumbuh dan berkembang yang akhirnya dapat memberikan hasil yang baik 

semaksimal mungkin bagi perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengamati dan 

meneliti tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial 

dan pelimpahan wewenang sehingga diberi judul: “Pengaruh Partisipasi 

Penyusunan Anggran Terhadap Kinerja Manajerial dan pelimpahan 

Wewenang sebagai Variabel Moderating pada “KP-RI Karya Bakti” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini : 

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial ”KP-RI Karya Bakti” ? 

2. Apakah pelimpahan wewenang sebagai variabel moderating mempengaruhi 

hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial pada 

”KP-RI Karya Bakti” ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan di atas, 

maka tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukanya penelitian ini adalah :  
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1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial ”KP-RI Karya Bakti” 

2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pelimpahan wewenang sebagai 

variabel moderating mempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajerial pada ”KP-RI Karya Bakti”. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan adanya manfaat dari penelitian ini yang dapat 

diberikan bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas 

tentang partisipasi penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang terhadap 

kinerja manajerial, agar pimpinan perusahaan ikut serta berpartisipasi dalam 

menyusun rencana anggaran dan realisasi supaya rencana dan realisasi yang 

dibuat lebih baik dan dapat menerapkannya pelimpahan wewenang yang tepat 

dalam menyusun anggaran. 

2. Bagi Akademis 

Sebagai bahan pertimbangan atau menambah wawasan terutama untuk yang 

berniat melakukan penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat lebih memahami dan dapat memberikan manfaat tambahan 

khususnya mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran serta 

pelimpahan wewenang terhadap kinerja manajerial. 
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