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2.1  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial 

 Manajerial merupakan gabungan antara seni dan ilmu, dalam sebuah 

perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian suatu individu. Manajer ialah 

pelaku individu yang mampu mengembangkan suatu ilmu dengan benar (Harsey 

& Blanchard, 2005). Kinerja merupakan sebuah hasil kerja yang dicapai 

seseorang atau suatu organisasi dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan 

berdasarkan kemampuan, pengalaman, kesungguhan dan waktu dalam 

melaksankan tanggung jawab atas kerja yang sudah dilakukan (Setyarini & 

Anastasya, 2014). 

 Manajerial berkaitan dengan efektivitas (Sumadiyah & Susanta ,2004). 

Dalam suatu organisasi apabila manajer mampu mengatur efektif dan efesien, 

maka organisasi tersebut mampu bertahan ditengah persaingan usaha yang 

semakin pesat di era modern saat kini. Kinerja manajerial dalam menigkatkan 

efektivitas dapat diukur dengan perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, 

evaluasi, pengawasan, pemilihan staff, negoisasi, perwakilan dan kinerja secara 

keseluruhan (Mahoney, Jardee, & Carroll, 1965; Eker, 2007). Kinerja manajerial 

itu sendiri menjadi faktor suatu organisasi dalam meningkatkan efektivitas 

organisasi. 

Tujuan dari pengukuran kinerja manajerial untuk para manajer dapat 

membantu menilai suatu pencapaian target suatu organisasi, pengukuran untuk 

menentukan penilaian tersebut ialah laporan keuangan dan non laporan keuangan. 
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Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian suatu organisasi 

apabila tersusun secara sistematis proses pengukurannya (Fatrin, 2011). 

 Non laporan keuangan yang dapat dijadikan pengukuran kinerja ialah 

anggaran. Anggaran dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penilaian kinerja 

manajerial (Nasir, 2008). Pada umumnya partisipasi manajer dalam penyusunan 

anggaran dapat dinilai sebagai pedekatan manajerial yang meningkatkan kinerja 

suatu organisasi. Adapun faktor lain yang berpendapat bahwa partisipasi dalam 

penyusunan anggaran mengharuskan setiap manajer untuk mampu meningkatkan 

kinerjanya berdasarkan target yang sudah ditentukan dan berdasarkan pengalaman 

dari target sebelumnya (Nazaruddin & Setyawan, 2011). 

 Komitmen organisasi dapat mendukung faktor kinerja manajerial. Manajer 

yang memiliki sifat komitmen yang tinggi dalam organisasinya dapat menjadi 

kunci keberhasilan untuk mencapai target-target yang diinginkan sesuai dengan 

tujuan suatu organisasi. Dalam proses penyusunan anggaran perilaku manajer 

yang berkomitmen tinggi cendrung lebih mementingkan organisasinya, hal ini 

menjadi salah satu faktor meningkat kinerja manajer tersebut (Chong & Jhonson, 

2007). 

Faktor lain yang mendukung kinerja manajerial ialah motivasi. Kinerja 

manajerial seorang manajer meningkat ketika dalam proses partisipasi anggaran 

manajer berkomitmen dan mampu memotivasi dirinya dalam proses penyusunan 

anggaran suatu organisasi. Motivasi bagi seorang manajer dapat menjadi kekuatan 

untuk mencapai tujuan organisasi, karena apabila seorang manajer memiliki 

motivasi dalam dirinya untuk suatu organisasi dapat membuat perilaku manusia 
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yang dapat bekerja dengan giat dan antusias dalam mencapai suatu hasil tujuan 

yang optimal (Robbins, 2015). 

 

2.2  Model Penelitian Terdahulu  

 Penelitian terdahulu yang sehubungan dengan partisipasi anggaran telah 

banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Ogiedu dan James (2011) meneliti hubungan antara partisipasi anggaran, keadilan 

prosedural anggaran, komitmen organisasi, dan kinerja manajerial. Penelitian ini 

menggunakan survei kuesioner cross sectional ke 200 manajer bawahan yang 

bekerja di perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Nigeria. Terdapat 

variabel yang berbeda dari penilitian ini yaitu keadilan prosedural anggaran, 

dalam penelitian ini menjelaskan bagaiamana hubungan pengaruh antara 

partisipasi anggaran dan keadilan prosedural anggaran dapat menyebabkan 

timbulnya komitmen organisasi dalam kinerja manajerial. Hasniasari dan Mahfud 

(2014) meneliti mengenai penganggaran partisipatif mempangaruhi kinerja. Objek 

pada penelitian ini ialah lembaga hukum di Indonesia dengan data survei 

sebanyak 165 reponden. Penelitian ini serupa dengan penelitian (Wantzel, 2002) 

yang telah menguji model pada sebuah rumah sakit di Amerika Serikat. Variabel 

independen pada penelitian ini ialah akuntansi perilaku, pertipasi anggaran, 

persepsi keadialan, dan komitmen. Variabel dependen pada penelitian ini ialah 

kinerja. 

 

 

Gambar 2.1 Tampilan model penelitian, sumber: Hasniasari dan Mahfud (2014). 
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 Suharli dan Nurlaelah (2007) meneliti tentang pengaruh keyakinan 

individu, partisipasi penganggaran, komitmen organisasi terhadap kinerja 

manejerial. Objek penelitian ini dengan menggunakan data primer melalui survei 

166 kuesioner terhadap manajer di daerah Tanggerang. Variabel independen 

penelitian ini ialah keyakinan individu, komitmen organisasi dan partisipasi 

penganggaran, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini kinerja 

manejerial. Venusita (2005) menganalisis pengaruh partisipasi anggaran dan 

keterlibatan manajer dalam terhadap kesenjangan anggaran. Dalam penelitian ini 

pengambilan data menggunakan populasi di pabrik manufakturing yang bergerak 

dibidang makanan dan minuman, sebanyak 99 kuesioner yang dibagikan kepada 

pada manajer. Variabel independen pada penelitian ini adalah partisipasi anggaran 

dan keterlibatan kerja, terdapat variabel moderating pada penelitian ini yaitu 

kesenjangan anggaran dan komitmen organisasi. 

 

  

  

  

Gambar 2.2 Tampilan model penelitian, sumber: Venusita (2005). 

 Marsanti (2013) melakukan penelitian hubungan anggaran dengan kinerja 

atasan. Sampel pada penelitian ini ialah staf atasan yang berada di lingkungan 

Politeknik Negri Semarang sebanyak 20 orang. Variabel independen pada 

penelitian ini adalah partisipasi anggaran. Variabel dependen pada penelitian ini 

adalah komitmen organisasi, kepuasan kerja, kinerja manajemen. 
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Gambar 2.3 Tampilan model penelitian, sumber: Marsanti (2013). 

 Surya dan Devie (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini menggunakan 

populasi pada 36 perusahaan manufaktur di Surabaya, sebanyak 100 responden 

yaitu para manajer. Pada penelitian ini variabel independen berupa partisipasi 

anggaran dan informasi yang relevan, variabel dependen yaitu kinerja manajerial. 

 

 

 

Gambar 2.4 Tampilan model penelitian, sumber: Surya dan Devie (2013). 

 Setyarini dan Anastasia (2014) melakukan penelitian yang betujuan untuk 

menguji pengaruh partispasi anggaran terhadap kinerja manajerial dan komitment 

organisasi sebagai variabel intervening di BPR daerah Yogyakarta. Penelitian ini 

menggunakan non probability sampling terhadap 65 manajer sebagai responden. 
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intervening ialah komitmen organisasi, dan variabel dependen ialah kinerja 

manajerial. 

 

 

Gambar 2.5 Tampilan model penelitian, sumber: Setyarini dan Anastasia (2014). 

 Manica dan Rahmawati (2016) meneliti untuk menguji pengaruh 

partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial melalui 

kepuasan kerja, komitmen, dan informasi yang relevan sebagai variabel 

intervening. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner. 

Kuesioner yang dibagikan ditujukan kepada manajer, sebanyak 154 responden 

pada perusahaan farmasi di Indonesia. Pada penelitian ini variabel independen 

ialah partisipasi anggaran, variabel intervening ialah kepuasan kerja, komitmen, 

dan informasi yang relevan, dan variabel dependen ialah kinerja manajerial. 

 

 

  

 

Gambar 2.6 Tampilan model penelitian, sumber: Manica dan Rahmawati (2016). 
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menggunakan kuesioner. Sebanyak 36 kuesioner yang dibagikan kepada 

karyawan fungsional pada RSUD Semarang. Variabel independen pada penelitian 

ini ialah pertisipasi anggaran, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan 

komitmen. Variabel dependen pada penelitian ini ialah kinerja manajerial. 

Apriyansyah, Zirman dan Rusli (2014) meneliti untuk menganalisis pengaruh 

partisipasi anggaran, komitmen organisasi, kepuasan kerja, informasi yang relevan 

dan budaya organisasi pada kinerja manajerial. Populasi dari penelitian ini adalah 

perhotelan di Provinsi Riau. Riset data dilakukan dengan metode survei kepada 36 

manajer. Variabel independen pada penelitian ini ialahpartisipasi anggaran, 

komitmen organisasi, kepuasan kerja, informasi yang relevan dan budaya 

organisasi. Variabel dependen pada penelitian ini ialah kinerja manajerial. 

 Sukmantari dan Wayan (2015) dalam penelitiannya menjelaskan pengaruh 

partisipasi anggaran dan komitmen organisasi pada kinerja manajerial dengan 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini sebanyak 32 kuesioner yang disebarkan ke direktur utama beserta 

staff karyawan yang pernah terlibat dalam penganggaran di Perusahaan Daerah 

Parkir Kota Denpasar. Variabel indepanden pada penelitian ini ialah partisipasi 

anggaran dan komitmen organisasi, variabel dependen dalam penelitian ini ialah 

kinerja manajerial, serta terdapat variabel intervening yaitu kepuasan kerja. 

 

 

Gambar 2.7 Tampilan model penelitian, sumber: Sukmantari dan Wayan (2015). 
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 Mayasari (2015) melakukan penelitian mengenai partisipasi seorang 

manajer dalam penyusunan anggaran dalam mengembangkan ide dan informasi 

yang dimiliki. Komitmen dapat menjadi tolak ukur kinerja manajerial yang di 

pengaruhi gaya kepemimpinan, motivasi kerja, komitmen organisasi, dan budaya 

organisasi sebagai moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah manajer atau 

setingkat manajer di kantor cabang utama Bank di Pekanbaru. Variabel 

independen dalam penelitian ini ialah partisipasi anggaran. Variabel dependen 

dalam penelitian ini ialah kinerja manajerial, dan terdapat gaya kepemimpinan, 

motivasi kerja, komitmen organisasi, dan budaya organisasi sebagai variabel 

moderating. Yunianto dan Hermanto (2015) melakukan penelitian untuk 

mengetahui perngaruh partisipasi penyusanan anggaran, komitmen organisasi, 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja manajerial. Populasi pada penelitian ini 

adalah para manajer dan karyawan yang memiliki wewenang dalam proses 

penganggaran di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah operasi 8, sebanyak 

63 orang yang dijadikan sampel. Teknik yang digunakan pengumpulan data 

dengan menggunakan purposive sampling. Variabel independen pada penelitian 

ini ialah partisipasi penyusanan anggaran, komitmen organisasi, gaya 

kepemimpinan. Variabel dependen pada penelitian ini ialah kinerja manajerial. 

 Sukma, I Gede, dan Merawati (2017) melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh partisipasi 

anggaran, komitmen organisasi, dan motivasi pada kinerja manajerial. Sampel 

yang digunakan pada penelitian ini adalah 70 responden yaitu kepala dan 

bendahara dari 35 LDP dikota Denpasar. Pengumpulan data di analisi dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel independen pada 
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penelitian ini ialah partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan 

motivasi.Variabel dependen pada penelitian ini ialah kinerja manajerial. 

 

 

 

Gambar 2.8 Tampilan model penelitian, sumber: Sukma et al. (2017). 

 Gunawan dan Linda (2015) melakukan penelitian untuk membuktikan 

kembali pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada 

perusahaan manufaktur dengan komitmen organisasi dan motivasi sebagai 

moderating. Pengumpulan data pada penelita ini menggunakan penyebaran 

kuesioner, sebanyak 122 data responden yang diterima dari perusahaan 

manufaktur di daerah Jakarta dan Tanggerang. Variabel independen pada 

penelitian ini adalah partisipasi anggaran. Variabel dependen dalam penelitian ini 

ialah kinerja manajerial, dan terdapat komitmen organisasi, dan motivasi sebagai 

variabel moderating. 

 

 

 

Gambar 2.9 Tampilan model penelitian, sumber: Gunawan dan Linda (2015). 

 Deliana (2015) malakukan penelitian pangaruh partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi. Responden pada 
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independen pada penelitian ini ialah partisipasi anggaran. Variabel dependen pada 

penelitian ini ialah kinerja manajerial, dan terdapat variabel intervening yaitu  

komitmen organisasi. 

 

 

Gambar 2.10  Tampilan model penelitian, sumber: Deliana (2015). 

 Boujelbene dan Habib (2012) melakukan penelitian pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap kinerja manajerial dan kepuasan kerja dan ketidakpastian 

lingkungan variabel kontingensi. Data pada penelitian ini menggunakan 

kuesioner, sebanyak 41 manajer yang diambil dari hotel di Tunisia. Variabel 

independen pada penelitian ini ialah partisipasi anggaran. Variabel dependen pada 

penelitian ini ialah kinerja manajerial, dan terdapat variabel kontingensi yaitu 

kepuasan kerja dan ketidakpastian lingkungan. 

 

 

 

Gambar 2.11 Tampilan model penelitian, sumber: Boujelbene dan Habib (2012).  
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anggaran. Variabel dependen pada penelitian ini ialah kinerja manajerial, dan 

terdapat variabel intervening yaitu komitmen organisasi. 

 Fachrizal, Lalu dan Aminah (2016) melakukan penelitian untuk menguji 

tiga variabel intervensi yang dilakukan seperti informasi pekerjaan yang relevan, 

komitmen tujuan anggaran, dan kepuasan kerja pada hubungan partisipasi 

anggaran terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini dilakukan dengan survei 

menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pejabat pemerintahan daerah di 

Kabupaten Lombok Barat, dengan 122 responden. Variabel independen pada 

penelitian ini ialah partisipasi anggaran. Variabel dependen pada penelitian ini 

ialah kinerja manajerial, dan terdapat variabel intervensi yaitu informasi pekerjaan 

yang relevan, komitmen tujuan anggaran, dan kepuasan kerja. 

Sukandani dan Siti (2016) melakukan penelitian untuk menganalisis perna 

partisipasi anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial yang dimoderasi oleh 

komitmen organisasi dan persepsi inovasi. Pada penelitian ini dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner.sebanyak 105 sampel responden di Provinsi Jawa Timur. 

Variabel independen pada penelitian ini ialah partisipasi anggaran. Variabel 

dependen pada penelitian ini ialah kinerja manajerial, dan terdapat variabel 

moderating yaitu komitmen organisasi dan persepsi inovasi. 

Coryanata (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial dengan variabel 

kontingensi yaitu komitmen organisasi. Pada penelitian ini menggunakan 

kuesioner kepada 89 Universitas Swasta di Indonesia. Variabel independen pada 

penelitian ini ialah partisipasi anggaran. Variabel dependen pada penelitian ini 

ialah kinerja manajerial, dan terdapat variabel kontingensi yaitu komitmen 
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organisasi. Murwaningsari (2008) melakukan penelitian untuk mengidentifikasi 

peran komitmen organisasi dan keadialan prosedural dalam memoderasi 

hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Penelitian ini 

menggunakan metode survei kuesioner kepada manajer di Perusahaan. Variabel 

independen pada penelitian ini ialah partisipasi anggaran. Variabel dependen pada 

penelitian ini ialah kinerja manajerial, dan terdapat variabel moderasi yaitu 

komitmen organisasi dan keadilan prosedural. 

 

2.3  Pengaruh Hubungan antara Variabel 

2.3.1      Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi 

Partisipasi adalah konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan 

seseorang manajer diberikan kewenangan untuk menentukan keputusannya sendiri 

dalam suatu organisasi (Milani, 1975). Partisipasi anggaran merupakan suatu 

proses seorang manajer diberi kesempatan untuk terlibat dan memiliki pengaruh 

dalam proses penyusunan anggaran (Brownell, 1982). 

Keterlibatan manejer dalam proses penyusunan anggaran akan 

menimbulkan rasa empati dan memiliki penyusunan anggaran yang terstruktur, 

sehingga akan mengarah pada komitmen untuk mencapai tujuan anggaran yang 

sudah ditetapkan dalam organisasi (Chong & Wang, 2003; Maiga, 2005; Chong & 

Jhonson, 2007). 

Penelitian yang menunjukkan partisipasi angaran berpengaruh terhadap 

komitmen organisasi kosisten dengan penelitian (Chong & Wang, 2003; Maiga, 

2005; Chong & Jhonson, 2007). 
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2.3.2  Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial 

Partisipasi anggaran adalah keterlibatan manajer dengan bawahan dalam 

menentukan, memproses, dan menggunakan sumber daya pada aktivitas operasi 

kegiatan perusahaan (Eker, 2007). Anggaran merupakan salah satu sumber daya 

yang dimiliki perusahaan. Partisipasi anggaran dapat menciptakan mekanisme 

pertukaran informasi antara manajer puncak dan manajer bawahan. Keterlibatan 

manajer puncak dengan manajer bawahan sangat diperlukan dalam penyusunan 

anggaran yang baik, sehingga anggaran tersebut dapat mendukung kinerja 

manajer dalam organisasi menurut (Setyarini dan Anastasia, 2014). 

Penelitian yang menunjukkan partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial adalah penelitian yang dilakukan oleh Ogiedu dan James 

(2013); Suharli dan Nurlaelah (2007); Venusita (2005); Marsanti (2013); Surya 

dan Devie (2013); Setyarini dan Anastasia (2014); Manica dan Rahmawati (2016), 

Tulus (2009); Apriyansyah (2014); Sukmantari dan Wayan (2015); Mayasari 

(2015), Yunianto (2015); Sukma et al. (2017); Gunawan dan Linda (2015), 

Deliana (2015); Boujelbene dan Habib (2012); Fachrizal et al. (2016), Sukandani 

dan Siti (2016); Coryanata (2013) dan Murwaningsari (2008). 

2.3.3   Partisipasi Anggaran dan Motivasi 

 Partisipasi dalam penganggaran diyakini memiliki efek positif pada 

motivasi dalam meningkatkan kuantitas, kualitas dan kerja sama manajer dalam 

mengambil keputusan terhadap tujuan yang sudah ditetapkan (Budiman et al., 

2011). Partisipasi dalam penyusunan penganggaran juga dapat menjadi 

komunikasi yang baik dalam mengambil keputusun dan kesepakatan antara 

manajer dalam memberikan informasi yang berharga (Zainuddin & Isa, 2011). 
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 Manajer yang termotivasi akan memiliki dorongan didalam dirinya dalam 

melaksanakan tugas. Dalam proses penyusunan anggaran manajer yang 

berpartisipasi akan memiliki niat yang kuat dalam menentukan tujuan organisasi 

(Adrianto, 2008). Semakin tinggi kerterlibatan manajer dalam partisipasi 

penganggaran maka semakin tinggi manajer dalam mencapai target tujuan 

organisasi (Murray, 1990). 

Penelitian yang menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap 

motivasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al., 2011; Zainuddin 

dan Isa, 2011). 

2.3.4 Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial 

Komitmen organisasi merupakan suatu rasa memiliki, rasa percaya 

seseoarang terhadap organisasinya, sehingga seseorang tersebut lebih 

mementingkan kepentingan organisasinya dibandingnya kepentingan pribadinya. 

Seorang manajer yang memiliki komitmen pada organisasinya akan berkerja lebih 

keras dan kreatif untuk berkembangan organisasinya, dalam hal ini dapat 

meninggkatkan kinerja manajerial (Setyarini & Anastasia, 2014).  

Komitmen seorang manajer dalam organisasinya akan meningkatkan 

semangat manajer dalam mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan pada 

pada akhirnya akan meningkatkan kinerja. Semakin tinggi komitmen yang 

dimiliki seorang manajer terhadap organisasi, maka semakin tinggi pula kinerja 

manajerial setiap manajer dalam organisasinya (Chong & Wang, 2003; Maiga, 

2005; Chong & Jhonson, 2007). 

Penelitian yang menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial adalah penelitian yang dilakukan oleh Ogiedu dan James 
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(2011); Suharli dan Nurlaelah (2007); Venusita (2005); Marsanti (2013); Setyarini 

dan Anastasia (2014); Manica dan Rahmawati (2016); Tulus (2009); Apriyansyah 

(2014); Sukmantari dan Wayan (2015); Mayasari (2015); Yunianto (2015), 

Sukma et al. (2017); Gunawan dan Linda (2015); Deliana (2015); Sukandani dan 

Siti (2016); Coryanata (2013) dan Murwaningsari (2008). 

2.3.5 Motivasi dan Kinerja Manajerial 

Motivasi adalah dorongan untuk berkontribusi bekerja lebih giat yang 

timbul pada seorang individu. Prestasi seseorang dapat ditentukan dengan 

motivasi. Seorang manajer harus dapat memotivasi bawahan agar dapat 

meningkatkan kinerja manajerial. Hal ini merupakan salah satu syarat kemampuan 

seorang manajer dalam memimpin (Mitchel, 1982). 

Manajer yang mampu memotivasi dirinya dalam organisasi akan 

menghasilkan intensitas, arah dan ketekunan dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi, hal tersebut mampu menigkatkan kinerja manajerial seorang manajer 

dalam organisasinya (Robin, 2008). 

Penelitian yang menunjukkan motivasi berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial konsisten dengan penelitian (Murray, 1990; Robin, 2003; Sukma et al., 

2017). 

2.4 Model Penelitian 

Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan purposive 

sampling. Metode pengumpulan data secara langsung menggunakan tahap 

kuantitatif, dengan survei analisa data pada penelitian. Variabel independen pada 

penelitian ini ialah partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan motivasi. 
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Variabel dependen yaitu kinerja manajerial. Berdasarkan penjelasan diatas 

disusun model penelitian sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2.12 Tampilan model penelitian, sumber: Pengaruh partisipasi anggaran, 

komitmen organisasi, motivasi terhadap kinerja manajerial (2018). 

 

2.5       Perumusan Hipotesis  

 Berdasarkan penelitian model penelitian di atas maka diuraikan perumusan 

hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Partisipasi anggaran berhubungan positif dengan komitmen organisasi. 

H2 : Komitmen organisasi berhubungan positif dengan kinerja manajerial. 

H3 : Partisipasi anggaran berhubungan positif dengan kinerja manajerial. 

H4 : Partisipasi anggaran berhubungan positif dengan motivasi. 

H5 : Motivasi berhubungan positif dengan kinerja manajerial. 
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