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ABSTRAKS 

 

Partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran merupakan bentuk keikut 

sertaan dari seorang manajer dalam suatu bagian atau unit kerja yang telah diatur 

dalam tata peraturan yang ditetapkan perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. 

Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan dalam menentukan kebijakan 

penganggaran perusahaan. Selanjutnya kinerja manajerial tersebut dapat 

mengantisipasi  terjadinya perilaku manajer yang menyimpang.  Dengan  melibatkan  

manajer  pada  jenjang bagian bawah dalam  penyusunan  anggaran ini, maka 

diharapkan  akan  menurunkan perilaku menyimpang  manajer  dalam bekerja. 

Perumusan masalahnya adalah: Adakah pengaruh faktor partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap Kinerja manajerial ? Kemudian tujuan penelitian adalah: Tujuan 

penelitian ini adalah untuk : Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja manajerial pada Perguruan Tinggi se-Kabupaten Ponorogo. 

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu yang bersumber responden dan 

data sekunder yang bersumber dari beberapa yang terkait. Kemudian menggunakan 

metode analisa data regresi sederhana untuk mengetahui besarnya pengaruh antara 

variabel yang diteliti.  

Dari hasil analisis di atas dapat disampaikan penjelasan berkaitan dengan 

tingkat pengaruh antara variabel independent terhadap variable dependen sebagai 

berikut: (a) Koefisien konstanta ( a ) = 12,738 dimana pada saat itu keberadaan faktor 

yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial sama dengan nol (=0), maka tingkat 

atau besaran kinerja manajerial diperoleh sebesar = 12,738. Dalam hal ini 

mengandung pengertian, apabila partisipasi penyusunan anggaran sama dengan nol 

atau tidak ada sama sekali. (b) Untuk variabel koefisien regresi (b) = 0,388, dalam hal 

ini faktor lain diluar model sama dengan nol (0), dengan demikian menunjukkan 

bahwa jika besarnya nilai variabel partisipasi penyusunan anggaran naik dalam satu 

point saja akan diperoleh tingkat kinerja manajerial sebesar 0,388. Kemudian untuk 

memperkuat hasil diatas, maka  menggunakan korelasi R product moment di peroleh 

sebesar 0,748 yang menunjukkan hubungan yang kuat antara factor partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial, hal ini di perkuat hasil R square 

sebesar 0,560 yang mempunyai nilai diatas yang besarnya diatas table kritik 0,349. 

 

Kata Kunci: Partisipasi penyusunan anggaran dan Kinerja manajerial    

 

  

 

 

 

 

 


