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Abstrak: Partisipasi Penetapan Tujuan Perusahaan sebagai Variabel Prediktor terhadap Kinerja Manajerial. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung partisipasi penetapan tujuan terhadap kinerja
manajerial yang dimediasi oleh kepercayaan interpersonal dan komitmen dalam
tujuan perusahaan. Objek penelitian dilakukan pada tingkat manajer menengah dan bawah pada seluruh perusahaan di Propinsi Banten yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis alat statistik menggunakan Structural Equa
tion Model (SEM) dengan Program WarpPLS Versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penetapan tujuan perusahaan berpengaruh signifikan
dan positif terhadap kinerja manajerial. Hasil menunjukkan bahwa kepercayaan
interpersonal dan komitmen dalam tujuan perusahaan memediasi secara parsial pengaruh tidak langsung partisipasi penetapan tujuan perusahaan terhadap
kinerja manajerial.
Abstract: Goal-Setting Participation as Predictor Variable on Managerial
Performance. This study aims to examine direct and indirect effect of goal-set
ting participation on managerial performance with interpersonal trust and goal
commitment as intervening variables. Object of research conducted at the level
of middle and lower level managers in all companies registered in the Province
of Banten in Indonesia Stock Exchange (IDX). Statistical analysis was performed
using Structural Equation Model (SEM) with WarpPLS Program Version 3.0. The re
sults indicated that participation goal setting has significant and positive effect on
managerial performance. The research indicated that interpersonal trust and goal
commitment partially mediates the effect of goal-setting participation on manage
rial performance.
Kata kunci: Partisipasi penetapan tujuan, Kinerja manajerial, Kepercayaan
interpersonal, Komitmen
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Partisipasi
memungkinkan
bawahan untuk mengkomunika
sikan apa yang mereka butuhkan
kepada atasannya, serta membe
rikan keleluasaan di dalam memilih,
tindakan memilih tersebut dapat
membangun sebuah komitmen,
yang dianggap sebagai tanggung
jawab atas apa yang telah dipilih
(Vidal dan Moler 2007). Semua
kelebihan partisipasi ini sangatlah
mungkin
untuk
memperluas
tingkat
persetujuan
dengan
gaya evaluasi yang digunakan,
sehingga pada akhirnya akan
meningkatkan kinerja Sholihin
et al. (2004). Partisipasi dalam
sistem pengukuran kinerja masih
219

banyak menitikberatkan pada
konteks anggaran yang berfokus
pada hal keuangan. Hal ini dipertegas dengan hasil penelitian yang
telah dilakukan oleh Lau dan
Tan 2006; Parker dan Kyj 2006;
Leach-Lopez et al. 2007; Chong
danJohnson 2007; Derfus 2009;
Jermias dan Yigit 2013. Padahal
ukuran non-keuangan lebih akurat
dalam sistem pengukuran kinerja.
Keuntungan yang diperolah dari
ukuran non-keuangan tercermin
pada upaya manajer mening
katkan kelangsungan hidup jangka
panjang usahanya dengan cara
investasi di dalam inovasi (Lau dan
Moser 2008).
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Sampai saat ini penelitian yang mengkombinasikan langkah-langkah keuangan
dan non-keuangan di dalam sistem pengukuran kinerja masih belum jelas mempengaruhi kinerja manajerial Sholihin et al. (2004).
Ada kemungkinan penelitian yang melibatkan partisipasi manajer, berdasarkan
langkah-langkah anggaran/financial dan
non-anggaran/non-financial dalam menetapkan tujuan kinerjanya masih jarang
diteliti. Penelitian yang telah dilakukan oleh
Sholihin et al. (2004) menemukan bahwa
pengaruh pengukuran kinerja pada sikap
dan perilaku manajer dipengaruhi secara
tidak langsung oleh beberapa variabel
intervening.
Goal Setting Theory yang dikemukakan
Locke dan Latham (2006) menyatakan
bahwa karyawan yang memiliki komitmen
dalam tujuan yang tinggi akan memengaruhi kenerja manajerial. Partisipasi dalam
menetapkan tujuan kinerjanya dilihat dari
aspek anggaran (financial), dipandang
sebagai suatu mekanisme dalam pertukaran
informasi yang memungkinkan karyawan
untuk memperoleh pemahaman yang lebih
jelas tentang pekerjaan mereka. Partisipasi
tersebut juga membantu mereka untuk
memperbaiki kesalahan, yang pada akhirnya
dapat mempengaruhi kinerja manajerial
(Moll et al. 2006). Komitmen dalam tujuan
membuat seseorang berkomitmen untuk
mencapai sasaran, dan dapat mengendalilkan tujuan secara spesifik, yang pada
akhirnya akan meningkatkan kinerja individu (Klein dan Lee 2006). Manajer yang

memiliki tingkat komitmen dalam tujuan
yang tinggi akan memiliki pandangan positif,
dan akan berusaha melakukan yang terbaik
untuk mencapai sasarannya, sehingga pada
akhirnya akan berdampak pada peningkatan
kinerja manajerial. Penelitian Jermias dan
Yigit (2013) yang menunjukkan bahwa partisipasi dalam proses penganggaran (financial)
meningkatkan komitmen pada tujuan, yang
pada gilirannya menyebabkan kinerja yang
lebih baik.
Variabel kepercayaan interpersonal
sangat penting dalam meningkatkan kinerja,
karena kinerja di dalam suatu organi
sasi dapat sukses apabila kepercayaan
antar anggota dilingkungan tersebut dapat
berkembang. Menurut (Lau dan Sholihin
2005) untuk melakukan evaluasi kinerja
yang sukses perlu mendirikan sebuah lingkungan, yang di dalamnya terdapat sebuah
kepercyaan antara anggota organisasi.
Keberadaan kepercayaan diantara anggota
organisasi dapat meningkatkan pemecahan
masalah dan meningkatkan kinerja Sholihin
et al. (2004). Dalam konteks penelitian akuntansi manajemen yang dilakukan (Chong dan
Ferdiansah 2011; Lau dan Tan 2006) menemukan bahwa kepercayaan adalah faktor
yang mempengaruhi hubungan antara gaya
evaluasi kinerja pada sikap dan perilaku
manajerial, dan penelitian yang dilakukan
Sholihin et al. (2004) menemukan bahwa
pengukuran sistem kinerja yang diukur
berdasarkan financial dan non-financial
mempengaruhi kinerja manajerial setelah
dimediasi oleh kepercayaan interpersonal.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
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Berdasarkan latar belakang tersebut di
atas maka penelitian ini memasukan variabel
kepercayaan interpersonal dan komitmen
dalam tujuan sebagai variabel intervening
yang memengaruhi secara tidak langsung
partisipasi penetapan tujuan terhadap
kinerja manajerial. Penelitian Jermias dan
Yigit (2013) menjelaskan konteks partisipasi
dalam sistem pengukuran kinerja terhadap
kinerja manajerial, namun terbatas hanya
pada anggaran/financial, yang dimediasi
oleh komitmen dalam tujuan. Oleh sebab itu
penelitian ini memasukkan variabel partisipasi dalam sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja manajerial, diukur berdasarkan
anggaran/financial
dan
non-anggaran/
non-financial yang dimediasi oleh komitmen
dalam tujuan. Penelitian ini juga menambahkan variabel kepercayaan interpersonal,
yaitu kepercayaan bawahan tentang memiliki atasan, yang dapat bertindak sebagai
mediasi di dalam sistem pengukuran kinerja
berdasarkan aspek angaran (financial)
maupun non-anggaran (non-financial), serta
dampaknya pada peningkatan kinerja manajerial. Tujuan dari penelitian adalah untuk
mengetahui pengaruh partisipasi penetapan
tujuan, serta
kepercayaan interpersonal
dan komitmen dalam tujuan sebagai variabel intervening dari partisipasi penetapan
tujuan ke kinerja manajerial, yang melibatkan manajer level menengah dan bawah
dalam segi anggaran/financial dan nonanggaran/non-financial di organisasi perusahaan. Skematis kerangka berpikir dalam
penelitian ini dapat digambarkan Gambar 1 .
METODE
Variabel laten (konstruk-konstruk)
dalam penelitian ini diukur menggunakan
multi items variabel manifest, untuk seluruh
konstruk ukurannya berasal dari penelitian
sebelumnya. Masing-masing ukuran dinilai
dengan skala likert 1 (satu) sampai 7 (tujuh).
Variabel
partisipasi
penetapan
tujuan terdiri dari 2 (dua) item pertanyaan.
Pertanyaan dibuat untuk manajer bagian
level menengah dan bawah yang menetapkan tujuan kinerja baik dari segi financial
maupun non-financial, dengan menggunakan
skala likert 1(satu) sampai 7 (tujuh). Nilai
satu jika sangat tidak setuju dan nilai tujuh
jika sangat setuju sekali. Partisipasi penetapan tujuan menggunakan instrument yang
dikembangkan oleh Sholihin et al . (2011).

Variabel kepercayaan interpersonal
terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan.
Pertanyaan dibuat untuk manajer bagian
level menengah dan bawah yang menetapkan tujuan kinerja baik dari segi finansial maupun non finansial. Item pertanyaan
menggunakan skala likert 1 (satu) sampai 7
(tujuh) dari nilai satu jika sangat tidak setuju
hingga nilai tujuh jika sangat setuju sekali.
Kepercayaan interpersonal diukur menggunakan instrument yang dikembangkan oleh
Sholihin et al . (2011).
Variabel komitmen dalam tujuan terdiri
dari 3 (tiga) item pernyataan. Pertanyaan
dibuat untuk manajer bagian level menengah
dan bawah yang menetapkan tujuan kinerja
baik dari segi financial maupun non-finan
cial. Item pertanyaan menggunakan skala
likert 1 (satu) sampai 7 (tujuh) dari nilai
satu jika sangat tidak setuju hingga nilai
tujuh jika sangat setuju sekali. Komitmen
dalam tujuandiukur menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Sholihin et al.
(2011).
Kinerja Manajerial terdiri dari 9
(sembilan) item pernyataan. Konstruk
pertanyaan dibuat untuk manajer bagian
level menengah dan bawah yang menetapkan
tujuan kinerja baik dari segi anggaran/finan
cial maupun non-anggaran/non-finansial.
Pertanyaan keusioner menggunakan skala
likert 1 (satu) sampai 7 (tujuh) dari nilai satu
jika sangat tidak setuju hingga nilai tujuh
jika sangat setuju sekali. Kinerja manajerial diukur menggunakan instrument yang
dikembangkan oleh Sholihin et al. (2004)
Populasi dalam penelitian ini adalah
manajer level menengah dan bawah
sebanyak 306 pada 51 perusahaan yang
bergerak dalam bidang primer (ekslaratif),
sektor sekunder (industri manufaktur), dan
sektor tersier (jasa) di propinsi Banten, yang
telah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).
Manajer level menengah dan bawah tersebut
bertanggung jawab pada bidang pemasaran,
produksi, SDM (Sumber Daya Manusia),
keuangan dan perbendaharan.
Besar sampel yang diambil berdasarkan
pada jumlah minimal sampel dalam Structure
Equation Modelling (SEM) yaitu menggunakan perbandingan 5 observasi untuk
setiap estimated parameter, maka penelitian
ini menggunakan 22 parameter (konstruk)
dengan minimum sampel yang harus digunakan adalah sebanyak 110 sampel (Hair et
al. 2011). Jumlah kuesioner yang disebarkan
selama penelitian adalah 250 kuesioner
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(jumlah perusahaan manufaktur sebanyak
50 dikalikan jumlah kuesioner yang dikirim
untuk tiap perusahaan sebanyak 5).
Responden penelitian adalah manajer
yang bertangung jawab dalam hal pemasaran,
produksi, SDM (Sumber Daya Manusia),
keuangan dan bendahara. 250 kuesioner
dikirim melalui surat elektronik, pos, dan
diantar langsung, yang dilakukan sejak
tanggal 14 Februari 2014 kepada responden
diseluruh perusahaan di propinsi Banten.
(Tabel 1). Tanggal cut off keterlambatan
pengembalian kuesioner baik yang melalui
surat elektronik, pos maupun diantar langsung adalah tanggal 24 Maret 2014.
Berdasarkan Tabel 1 kuesioner yang
dapat dikumpulkan dengan mengambil
langsung sebanyak 35 kuesioner, yang

dikumpulkan melalui surat elektronik
sebanyak 25 kuesioner dan yang dikumpulkan melalui pos sebanyak 100 kuesioner,
maka total kuesioner yang dikumpulkan
sebanyak 160 kuesioner. Dari jumlah
kuesioner yang dikumpulkan tersebut,
terdapat 28 kuesioner yang diisi oleh
responden yang jabatannya hanya karyawan
biasa bukan manajer middle dan lower.
Maka kuesioner yang diisi oleh responden
yang jabatannya hanya karyawan biasa
tidak dimasukan dalam pengolahan data.
Sehingga total kuesioner yang digunakan
untuk pengolahan data sebanyak 132
kuesioner.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM)
dengan software Warp PLS versi 3.0. Model

Tabel 1. Response Rate dan Usable Respone Rate
Keterangan

Jumlah

Diantar langsung

80

Melalui surat elektronik

35

Melalui pos

Total

135

Total Kuesioner yang dikirim

250

Kuesioner yang kembali sebelum tanggal cut off
Diantar
langsung

25

Melalui surat elektronik

20

Melalui pos

85

Total kuesioner yang kembali sebelum tanggal cut off

130

Kuesioner yang kembali setelah tanggal cut off
Diantar
langsung
Melalui surat elektronik
Melalui pos

10
5
15

Total kuesioner yang kembali setelah tanggal cut off

30

Kuesioner yang kembali
Diantar
langsung

35

Melalui surat elektronik

25

Melalui pos
Total kuesioner yang kembali

100
160

Kuesioner yang tidak digunakan (diisi oleh karyawan
biasa bukan manajaer )
28
Total kuesioner yang digunakan
Tingkat pengembalian (respon rate) (160/250 x 100%)
Tingkat pengembalian yang digunakan (usable respon rate)
(132/250 x 100%)

132
64%
52,8%
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Tabel 2. Statistik Deskriptif
Variabel

Teoritis

Sesungguhnya

Standar
Deviasi

Kisaran

Mean

Kisaran

Mean

PPT

2 s/d 14

8

2 s/d 14

8,67

2,859

KI

4 s/d 28

16

8 s/d 28

18,95

4,836

KDT

3 s/d 21

12

3 s/d 21

16,48

5,352

KM

9 s/d 63

36

9 s/d 63

46,98

8,379

Persamaan Struktural digunakan karena
kompleksitas permasalahan yang diajukan.
Hair et al. (2010) menyatakan bahwa SEM
adalah suatu teknik analisis multivariate
yang mengkombinasikan
aspek regresi
berganda (dalam memeriksa hubungan
ketergantungan) dan analisis faktor (merepresentasikan konsep yang tak terukur,
faktor dengan multi variabel) untuk mengestimasi serangkaian hubungan saling ketergantungan sejumlah variabel. Warp Partial
Least Square (Warp PLS) versi 3.0 digunakan oleh para peneliti karena beberapa
fleksibilitas yang ditawarkan. Regresi dalam
PLS dapat digunakan untuk pengembangan
teori, karena akan menguji dan memvalidasi
model eksplorasi, tidak memerlukan ukuran
sampel yang besar, dapat memperkirakan
model yang kompleks dengan beberapa
laten dan variabel manifes, tidak memerlukan normalitas, cocok untuk penelitian
berorientasi prediksi, dan dapat menangani
indikator bersifat reflektif dan formatif, serta
model pengukuran Henseler et al. (2009).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Goal-setting theory. Menurut Locke
dan Latham (2006) Goal-setting theory
menjelaskan bahwa seseorang akan bergerak

jika memiliki tujuan yang jelas dan pasti.
Goal-setting theory juga menyatakan bahwa
perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran)
dan niat seseorang (Locke dan Latham 2006).
Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan
atau tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh
individu. Jika seorang individu mempunyai
komitmen pada tujuan tertentu, maka hal
tersebut akan memengaruhi tindakannya,
serta memengaruhi kinerja yang akan dicapainya.Berdasarkan teori goal-setting keterlibatan karyawan memengaruhi harapan atas
outcome yang akan diterima. Partisipasi atau
keterlibatan karyawan dapat membentuk
sikap, perilaku karya
wan. Partisipasi juga
mendorong manajer untuk mengidentifikasi
suatu tujuan, menerimanya dengan suatu
komitmen dan bekerja agar dapat mencapai
tujuannya (Wentzel 2002; Chong dan Chong
2002) hingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja manajer tersebut. Manajer
level bawah yang mempunyai tujuan
secara jelas tahu persis apa yang seharusnya mereka lakukan terha
dap pekerjaannya, daripada manajer level bawah
yang tujuannya tidak jelas, karena seorang
manajer dengan tujuan yang jelas akan
mengerahkan usaha
nya lebih lanjut, dan
menghabiskan lebih banyak waktu untuk
mengejar sasarannya tersebut.

Tabel 3. Hasil Uji Non-Response Bias
Variabel

Sebelum Cut Off
n = 120

Setelah Cut Off
n = 12

Sig 2-tailed

SD

T

p-value

9,58

2,353

0,863

0,402

5,248

19,83

3,353

0,895

0,383

17,62

2,440

18,58

2,314

1,373

0,192

47,31

8,745

46,00

7,886

0,542

0,596

Rata-rata

SD

8,96

2,739

KI

18,87

KDT
KM

PPT

Rata-rata

Sumber: Output SPSS 21
Partisipasi Penetapan Tujuan(PPT), Kepercayaan Interpersonal
Komitmen Dalam Tujuan(KDT),Kinerja Manajerial (KM).
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Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas
No

Variabel

Composite Reliability

Kriteria

1

Partisipasi Penetapan Tujuan

0,817

Baik

2

Kepercayaan Interpersonal

0,949

Baik

3

Komitmen Dalam Tujuan

0,980

Baik

5

Kinerja Manajerial

0,941

Baik

Sumber: Output WarpPLS 3.0

Partisipasi
penetapan
tujuan.
Sholihin et al. (2011) menjelaskan bahwa
partisipasi penetapan tujuan yaitu partisipasi manager dalam menetapkan tujuan
kinerjanya dari segi anggaran/financial
dan non-anggaran/non-financial. Aspek
non-financial mempertimbangkan sebuah
indikator yang tertinggal dan paling unggul,
baik tujuan jangka pendek maupun jangka
panjang, tindakan dalam aspek non-finan
cial yaitu langkah-langkah internal dalam
proses bisnis seperti inovasi, pembelajaran
dan pertumbuhan. Semua itu adalah sebuah
langkah-langkah dari hasil usaha yang telah
lampau, dan langkah-langkah yang akan
mendorong kinerja masa depan. Seperti
halnya, bawahan yang berinvestasi dalam
tujuan jangka panjang di dalam pengembangan produk dan inovasi, kemudian
kinerja bawahan tersebut akan dievaluasi
oleh keberhasilan kegiatan tersebut. Aspek
financial dalam penelitian ini mempertimbangkan langkah-langkah keuangan/finan
cial yang tradisional. Alat akuntansi manajemen yang paling banyak dipraktekkan
dan popular, karena berfokus pada hal yang
paling penting, yaitu menggambarkan keuntungan di sebuah organisasi.
Kepercayaan interpersonal. Menurut
Hartmann dan Slapnicar (2009) kepercayaan interpersonal adalah kepercayaan
bawahan atau kepercayaan atasan atas

motif dan niat, sehubungan dengan hal-hal
yang relevan pada karir bawahan dan status
dalam organisasi. Kepercayaan merupakan
faktor penting untuk menentukan keberhasilan hubungan interpersonal dalam birokrasi.
Kepercayaan dapat terbentuk dan berkembang jika pimpinan atau manajer dan
bawahan memiliki rasa saling percaya, serta
menganggap orang lain kompeten, bertindak
secara fair dan etis. Artinya pimpinan akan
mendukung aksi secara legal dari pekerja,
dan tidak akan mengambil keuntungan atas
pekerjaannya dengan cara menahan informasi atau memanipulasi kegiatan mereka
dalam mencapai tujuan organisasi. Fokus
penelitian ini adalah pada hubungan kepercayaan antara atasan dan bawahan (Libby
dan Lindsay 2012; Lau dan Sholihin 2005;
Lau dan Tan 2006; Sholihin dan Pike 2010).
Komitmen dalam tujuan. Menurut
Locke dan Latham (2006) mengemukakan
bahwa komitmen dalam tujuan yaitu determinasi seseorang untuk mencapai sasaran.
Komitmen dalam tujuan telah diidentifikasi
sebagai kondisi kritis, karena komitmen
dalam tujuan tidak akan menghasilkan
motivasi untuk meningkatkan kinerja, jika
komitmen di dalam organisasi tidak ada
(Freund 2005).
Kinerja (performance). Keban (2004)
mengungkapkan kinerja merupakan hasil
kerja yang dapat dicapai oleh seseorang

Tabel 5. Hasil Uji Validitas
No

Variabel

Validitas Diskriminan

AVE

Kriteria

1

Partisipasi Penetapan Tujuan

0,831

0,691

Valid

2

Kepercayaan Interpersonal

0,907

0,822

Valid

3

Komitmen Dalam Tujuan

0,970

0,942

Valid

5

Kinerja Manajerial

0,800

0,639

Valid

Sumber: Output WarpPLS 3.0
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Gambar 2. Goodnes-Of-Fit

Sumber: Output WarpPLS 3.0

atau sekelompok orang dalam suatu organi
sasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka
mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut
(Jeremias dan Yigit 2013) mengembangkan
kinerja manajerial antara lain antara perencanaan, investigasi, koordinasi, pemilihan
staf, negosiasi, pengawasan, evaluasi dan
perwakilan.
Semua data kuesioner yang telah
terkumpul ditabulasi dan diolah untuk
tujuan analisis data. Data yang ditabulasi
adalah semua tanggapan atau jawaban
responden atas semua pertanyaan yang
ada dalam kuesioner. Dari hasil analisis
data ditampilkan statistik deskriptif untuk
memberikan gambaran tentang tanggapan
responden mengenai variabel-variabel penelitian, yang menunjukan angka kisaran
teoritis dan aktual, rata-rata, serta standar
deviasi, seperti tampak dalam Tabel 2.
Partisipasi
Penetapan
Tujuan
(PPT), Kepercayaan Intterpersonal (KI),
Komitmend Dalam Tujuan (KDT), Kinerja
Manajerial (KM). Berdasarkan pada Tabel
2. jawaban responden terhadap item
pertanyaan variabel partisipasi penetapan
tujuan dengan nilai kisaran sesungguhnya
di atas nilai kisaran teoretis, maka dapat

disimpulkan bahwa partisipasi karyawan
pada level manajer middle dan lower dalam
menetapkan tujuan kinerjanya dilihat dari
aspek financial dan non-financial pada perusahaan responden cukup intensif dilakukan.
Variabel kepercayaan interpersonal dengan
nilai kisaran sesungguhnya di atas nilai
kisaran teoritis atau dapat disimpulkan
bahwa kepercayaan bawahan terhadap
atasan sangat cukup diterapkan. Variabel
komitmen dalam tujuan dengan nilai
kisaran sesungguhnya di atas nilai kisaran
teoritis atau dapat disimpulkan komitmen
karyawan dalam mencapai tujuan di dalam
perusahaan cukup intensif. Variabel kinerja
manajerial dengan nilai kisaran sesungguhnya di atas nilai kisaran teoretis atau
dapat disimpulkan bahwa kinerja manajerial di perusahaan responden meningkat.
Uji Non-Response Bias. Pengujian
non-response
bias
dilakukan
untuk
melihat perbedaan karakteristik jawaban
dari responden sebelum dan sesudah
tanggal batas waktu yang telah ditentukan.
Pengujian non-response bias dilakukan
dengan uji independen sampel t test, untuk
melihat perbedaan yang signifikan antara
varians populasi kedua sampel tersebut
dapat dilihat berdasarkan nilai t dan

Tabel 6. Pengaruh Partisipasi Penetapan Tujuan Terhadap Kinerja Manajerial
Variabel

Beta

P value

Hipotesis

PPT→KM

0,51

0,01

Didukung

Sumber: Output WarpPLS 3.0 (2014)
Partisipasi Penetapan Tujuan(PPT), Kinerja Manajerial (KM)
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Tabel 7. Pengaruh Tidak Langsung Partisipasi Penetapan Tujuan Terhadap Kinerja
Manajerial Yang Dimediasi Oleh Kepercayaan Interpersonal
Pengaruh Langsung

Pengaruh Tidak Langsung

Variabel

Koefisien
Beta

PPT KM

0,51

0,01

0,50

0,01

Signifikan

PPT→KI

0,37

0,01

0,21

0,02

Signifikan

KI→KM

0,27

0,01

0,21

0,01

Signifikan

p-value

Koefisien
Beta

p-value

Kesimpulan

Sumber: Output WarpPLS 3.0
Partisipasi Penetapan Tujuan (PPT), Kepercayaan Interpersonal (KI), Kinerja Manajerial (KM)

signifikansi 2-tailed. Jika tingkat signifikan
lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan
bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan
antara rata-rata skor jawaban terhadap
jawaban responden sebelum dan setelah
tanggal cut off, sehingga dapat disimpulkan
bahwa responden berasal dari populasi yang
sama. Pada penelitian ini kuesioner yang
kembali tepat waktu, 120 kuesioner dan sisa
12 kuesioner dilakukan uji non-reponse bias,
karena kuesioner tersebut dikembalikan
sesudah tanggal batas waktu yang telah
ditentukan.
Tabel 3 menunjukan hasil independent
sample t-test dengan nilai signifikansi 2-tailed
dengan tingkat kesalahan yang ditolerir
(alpha) 5%.Variabel partisipasi penetapan
tujuan (p=0,402 ; p > 0,05), variabel kepercayaan interpersonal (p=0,383 ; p>0,05),
variabel komitmen dalam tujuan (p=0,192 ; p
> 0,05), variabel kinerja manajerial (p=0,596
; p>0,05). Jawaban responden atas perta
nyaan dari semua variabel menunjukan p
value di atas 0,05 yang artinya tidak ada
perbedaan yang signifikan antara jawaban
responden sebelum dan setelah tanggal cut
off.

Uji Reliabilitas. Suatu konstruk dapat
dikatakan reliabel jika nilai Composite
Reliability di atas 0,7 (Hair et al. 2010). Tabel
4 menjelaskan Composite Reliability untuk
seluruh variabel dalam penelitian ini adalah
reliabel
Uji Validitas. Uji validitas menggunakan indikator berupa average variance
extracted (AVE) dengan syarat harus di atas
0,5 dan validitas diskriminan harus di atas
0,7, (Hair et al. 2010). Tabel 5 menjelaskan
bahwa nilai validitas diskriminan dan nilai
AVE masing-masing indikator pertanyaan
sudah valid.
Menilai kriteria Goodnes-of-Fit. Ada
tiga jenis penilaian yang dapat digunakan
untuk melihat suatu model yang terbaik dari
beberapa model yang berbeda (competing
models) (Sholihin dan Ratmono 2013).
Pertama ARS (Average R- Squared), nilai p
untuk ARS harus lebih kecil dari 0,05 yang
berarti signifikan, jika kriteria ini terpenuhi
maka model dikategorikan fit, kedua AVIF
(Average Variance Inflation factor). AVIF
sebagai indikator harus lebih kecil dari
5, jika kriteria ini terpenuhi maka model
dikategorikan fit, ketiga APC (Average Path

Tabel 8. Pengaruh tidak Langsung Partisipasi Penetapan Tujuan terhadap Kinerja
Manajerial yang Dimediasi oleh Komitmen dalam Tujuan
Pengaruh Langsung

Pengaruh Tidak Langsung

Variabel

Koefisien
Beta

p-value

Koefisien
Beta

p-value

PPT→KM

0,51

0,01

0,50

0,01

Signifikan

PPT→KDT

0,29

0,01

0,27

0,01

Signifikan

KDT→KM

0,23

0,02

0,17

0,02

Signifikan

Sumber: Output WarpPLS 3.0 (2014)

Kesimpulan
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Coeficient), nilai p untuk APC harus lebih
kecil dari 0,05 yang berarti signifikan. Jika
kriteria ini terpenuhi maka model dikategorikan fit.
Gambar 2, menyajikan hasil output
menggunakan WarpPLS 3.0 yang menunjukan kriteria goodness of fit model dengan
nilai APC (p < 0,001), ARS (p<0,01) dan AVIF
(Good if <5) yang berarti semua model telah
dinyatakan fit.
Dalam melakukan analisis model
struktural peneliti menggunakan langkahlangkah pendekatan yang bijak (Luft dan
Shields 2003). Pertama peneliti menguji
pengaruh langsung partisipasi penetapan
tujuan terhadap kinerja manajerial dan
yang kedua peneliti menguji pengaruh tidak
langsung kepercayaan interpersonal dan
komitmen dalam tujuan sebagai variabel
pemediasi yang memengaruhi partisipasi
penetapan tujuan terhadap kinerja manajerial melalui software WarpPLS Versi 3.0.
Tabel 6 menunjukan hasil uji terhadap
koefisien parameter beta antara partisipasi
penetapan tujuan dengan kinerja manajerial,
dengan hasil beta sebesar 0,51 berpengaruh
positif, dan dengan nilai signifikansi pvalue
sebesar 0,01 lebih kecil dari < 0,05. Maka
dengan demikian hasil temuan menunjukan bahwa partisipasi dalam menetapkan
tujuan kinerjanya, yang diukur dari segi
anggaran (financial) maupun non-anggaran
(non-financial) berpengaruh positif terhadap
kinerja manajerial. Berdasarkan data-data
yang didukung secara statisitik, penelitian
ini menyimpulkan bahwa ketika seorang
karya
wan dilibatkan dalam proses penetapan tujuan kinerjanya, baik dari segi
anggaran/financial maupun non-anggaran/
non- financial, maka kinerja manajerial
seseorang tersebut akan meningkat. Hal
ini sesuai dengan teori penetapan tujuan
(goal-setting theory) (Locke dan Latham
2006) yang berpendapat bahwa dengan melibatkan para karyawan dalam menetapkan
tujuan, maka dapat menumbuhkan motivasi
kerja dan pencapaian prestasi kerja yang
maksimal. Berdasarkan goal-setting theory
partisipasi juga mendorong manajer untuk
mengidentifikasi
tujuan,
menerimanya
dengan suatu komitmen dan bekerja agar
dapat mencapainya (Wentzel 2002; Chong
dan Chong 2002) dan akhirnya meningkatkan kinerja manajer. Hasil penelitian
inipun memperkuat hasil temuan Sholihin
et al. (2004) yang menyatakan bahwa sistem

pengukuran kinerja yang dilihat dari segi
anggaran/financial dan non-anggaran/nonfinancial memengaruhi kinerja manajerial.
Pengaruh tidak langsung partisipasi
penetapan tujuan terhadap kinerja manajerial yang dimediasi oleh kepercayaan inter
personal dapat ditempuh dengan prosedur
pengujian antara lain: (1) Mengestimasi
pengaruh langsung partisipasi penetapan
tujuanterhadap kinerja manajerial. (2)
Mengestimasi pengaruh tidak langsung
secara simultan berdasarkan model WarpPls
3.0, sebagai berikut: PPT (Partisipasi
Penetapan
Tujuan)
→
KM
(Kinerja
Manajerial), PPT (Partisipasi Penetapan
Tujuan) → KI (Kepercayaan Interpersonal),
dan KI (Kepercayaan Interpersonal ) → KM
(Kinerja Manajerial)(Hair et al. 2010).
Hasil pengujian pengaruh mediasi
pada Tabel 7 menunjukan bahwa koefisien
beta pengaruh langusng PPT → KM sebesar
0,51 positif signifikan dengan p-value
sebesar 0,01 di bawah 0,05. Koefisien beta
pengaruh langusng PPT→ KI sebesar 0,37
positif signifikan dengan p-value sebesar
0,01 di bawah 0,05. Koefisien beta pengaruh
langusng KI→ KM sebesar 0,27 positif
signifikan dengan p-value sebesar 0,01
di bawah 0,05. Koefisien beta pengaruh
tidak langsung PPT→ KM turun sebesar
0,50 positif signifikan dengan p-value
sebesar 0,01 di bawah 0,05. Koefisien beta
PPT→ KI sebesar 0,21 positif signifikan
dengan p-value sebesar 0,02 di bawah
0,05. Kemudian KI→KM dengan koefisien
beta sebesar 0,21 positif signifikan dengan
p-value sebesar 0,01 dibawah 0,05. Maka
dengan demikian persyaratan untuk pengujian mediasi telah terpenuhi dengan bentuk
mediasi partial, karena pengaruh langsung
PPT → KM positif signifikan dan pengaruh
tidak langsung PPT→ KM positif signifikan
dengan koefisien beta turun, kemudian
PPT→ KI dan KI→KM signifikan. Menurut
Kenny (2003) full mediation terjadi apabila
pengaruh langsung variabel independen
dan variabel dependen signifikan kemudian
variabel independen dan variabel dependen
menjadi tidak signifikan setelah dipengaruhi
secara tidak langsung oleh variabel mediasi.
Partial mediation terjadi apabila pengaruh
langsung variabel independen dan variabel
dependen signifikan kemudian variabel
independen dan variabel dependen menjadi
signifikan dengan koefisien beta turun
setelah dicontrol oleh pengaruh variabel
mediasi.
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Hasil temuan penelitian ini konsisten
dengan hasil penelitian yang telah dilakukan
oleh (Chong dan Ferdiansah 2011; Lau dan
Tan 2006) yang menunjukan bahwa partisipasi pada aspek penganggaran (finan
cial)
berpengaruh positif dengan kepercayaan, dan penelitian yang dilakukan oleh
Sholihin et al. (2011) yang menemukan
bahwa partisipasi penetapan tujuan berpe
ngaruh positif signifikan terhadap kepercayaan interpersonal. Hasil temuan paper
ini juga memperkuat hasil penelitian yang
telah dilakukan oleh Sholihin et al. (2004)
yang menemukan bahwa kepercayaan
interpersonal memediasi pengaruh positif
sistem pengukuran evaluasi kinerja yang
dilihat dari aspek financial dan non-financial
terhadap kinerja manajerial.
Hasil penelitian menunjukan bahwa
ketika para karyawan diikutsertakan berpartisipasi oleh atasannya, dalam menetapkan
tujuan kinerja baik dari segi anggaran
maupun non-angaran maka kepercayaan
bawahan akan meningkat, dikarenakan
mereka secara tidak langsung
memiliki
control dan keterlibatan ego dengan sebuah
organisasi. Bawahan merasa bahwa atasan
dapat melindungi dan mempromosikan
kepentingan bawahan, dan menunjukkan
kepekaan terhadap kebutuhan bawahannya (Hartmann dan Slapnicar 2009),
sehingga ketika kepercayaan bawahan pada
atasan meningkat maka akan berdampak
pada peningkatan kinerja manajerial. Hal
ini dikarenakan perilaku bawahan dalam
mempercayai atasan dapat meningkatkan
kualitas keputusan dan pelaksanaannya.
Semakin tinggi tingkat kualitas keputusan,
maka semakin tinggi tingkat kinerja manajerial pada suatu organisasi. Hal ini didukung
oleh pendapat Lau dan Sholihin (2005); Lau
dan Tan (2006); Sholihin dan Pike (2010);
Libby dan Lindsay (2012) yang berpendapat
bahwa keberadaan kepercayaan antar
anggota organisasi dapat meningkatkan
kinerja.
Partisipasi Penetapan Tujuan (PPT),
Komitmen dalam Tujuan (KDT), Kinerja
Manajerial (KM). Hasil pengujian pengaruh
mediasi pada Tabel 8 di atas menunjukan
bahwa koefisien beta pengaruh langsung
PPT → KM sebesar 0,51 positif signifikan
dengan p-value sebesar 0,01 di bawah
0,05. Koefisien beta pengaruh langsung
PPT → KDT sebesar 0,29 positif signifikan
dengan p-value sebesar 0,01 di bawah 0,05.
Koefisien beta pengaruh langsung KDT →

KM sebesar 0,23 positif signifikan dengan
p-value sebesar 0,02 di bawah 0,05 Koefisien
beta pengaruh tidak langsung PPT→ KM
turun sebesar 0,50 positif signifikan
dengan p-value sebesar 0,01 di bawah 0,05.
Koefisien beta PPT→ KDT sebesar 0,27 positif
signifikan dengan p-value sebesar 0,01 di
bawah 0,05. Kemudian KDT→KM dengan
koefisien beta sebesar 0,17 positif signifikan
dengan p-value sebesar 0,02 di bawah
0,05. Maka dengan demikian persyaratan
untuk pengujian mediasi telah terpenuhi
dengan bentuk mediasi partial atau sebagian, karena pengaruh langsung PPT → KM
positif signifikan dan pengaruh tidak langsung PPT→KM positif signifikan dengan
koefisien beta turun, kemudian PPT→ KDT
dan KDT→KM signifikan.
Hasil temuan ini konsisten dengan
hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
Chong dan Chong (2002) yang menemukan
bahwa partisipasi pada pengang
garan
(financial) berpengaruh positif terhadap
komitmen dalam tujuan, dan penelitian
oleh Sholihin et al. (2011) yang menemukan
bahwa partisipasi penetapan tujuan berpe
ngaruh positif terhadap komitmen dalam
tujuan. Hasil penelitian inipun memperkuat
hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
Jermias dan Yigit (2013) yang menemukan
bahwa komitmen dalam tujuan memediasi
pengaruh positif partisipasi pada konteks
anggaran terhadap kinerja manajerial.
Hasil temuan yang telah dilakukan oleh
sebagian peneliti tersebut, hanya sebatas
pada partisipasi karyawan pada konteks
angaran/financial berpengaruh terhadap
kinerja manajerial, tetapi hasil penelitian
yang dilakukan ini menunjukan bahwa
sistem pengukuran kinerja di sebuah organi
sasi dilihat dari anggaran/financial dan
non-anggaran/non-financial
berpengaruh
terhadap kinerja manajerial yang dimediasi
oleh komitmen dalam tujuan.
Hasil penelitian juga menunjukan
bahwa ketika karyawan diberikan kesempatan untuk terlibat di dalam, memiliki
pengaruh pada proses penetapan tujuan.
Maka motivasi kerja karyawan akan
tumbuh dan berdampak pada peningkatan
komitmen. Jika seorang karyawan sudah
mempunyai komitmen pada tujuan tertentu,
maka hal tersebut akan memengaruhi
tindakan dan kinerja manajerial di sebuah
organisasi. Hal itu dikarenakan seseorang
yang memiliki tingkat komitmen dalam
tujuan yang tinggi, maka akan memiliki cara
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pandang yang positif, dan akan berusaha
melakukan yang terbaik untuk mencapai
tujuannya itu, hingga pada akhirnya akan
berdampak pada peningkatan kinerja manajerial. Hal ini dipertegas oleh goal setting
Theory (Locke dan Latham 2006). Teori ini
berpendapat bahwa dengan melibatkan para
karyawan dalam menetapkan tujuannya,
dapat menumbuhkan motivasi kerja dan
pencapaian prestasi kerja yang maksimal.
Partisipasi atau keterlibatan karyawan
tersebut dapat
membentuk sikap dan
perilaku karyawan yang positif. Partisipasi
juga mendorong manajer untuk mengidentifikasi suatu tujuan, menerimanya dengan
suatu komitmen, dan bekerja agar dapat
mencapai tujuannya (Wentzel 2002; Chong
dan Chong 2002) hingga pada akhirnya akan
meningkatkan kinerja manajerial.
SIMPULAN
Hasil pengujian menggunakan program
WarpPLS 3.0. menunjukkan bahwa ada
pengaruh positif signifikan secara langsung antara partisipasi penetapan tujuan
terhadap kinerja manajerial. Hal ini menyimpulkan bahwa ketika seorang karyawan
dilibatkan dalam proses penetapan tujuan
kinerjanya, baik dari segi anggaran/finan
cial maupun non-anggaran/non- financial,
maka kinerja manajerial karyawan tersebut
akan meningkat. Hasil penelitian lebih lanjut
menunjukkan bahwa pengaruh partisipasi
penetapan tujuan terhadap kinerja manajerial bersifat tidak langsung dan dimediasi
secara parsial oleh kepercayaan interpersonal.
Hal ini bermakna ketika karyawan diikutsertakan berpartisipasi oleh atasannya, dalam
menetapkan tujuan kinerja baik dari segi
anggaran/financial maupun non-anggaran/
non-financial maka kepercayaan bawahan
akan meningkat, sehingga pada akhirnya
akan berdampak pada peningkatan kinerja
manajerial. Hasil penelitian berikutnya
menunjukan bahwa pengaruh tidak langsung partisipasi penetapan tujuan terhadap
kinerja manajerial dimediasi secara parsial
oleh komitmen dalam tujuan. Kondisi
ini menunjukan bahwa ketika karyawan
diberikan kesempatan untuk terlibat di
dalam, dan memiliki pengaruh pada proses
penetapan tujuan yang dilihat dari segi
anggaran/financial maupun non-anggaran/
non-financial, maka komitmen di dalam
tujuan karyawan tersebut akan meningkat,
sehingga berdampak pada peningkatan
kinerja manajerial di organisasi tersebut.

Keterbatasan yang terjadi dalam penelitian ini adalah penggunaan metode survey
yang menggunakan kuesioner. Masalah
yang mungkin timbul adalah rendahnya
response rate, dan terjadinya bias oleh
responden dalam pengisian kuesioner,
karena tidak adanya pengendalian dari
peneliti. Pengambilan sampel parusahaan
dengan karyawan berjumlah 100 orang atau
lebih, mendapatkan hasil yang belum dapat
mengeneralisir penelitian yang dilakukan ini.
Keterbatasan berikutnya pada penelitian ini
yaitu tidak memasukan variabel anteseden
pada partisipasi penetapan tujuan kinerja,
baik dari segi anggaran (financial) maupun
non-anggaran (non-financial).
Saran dalam penelitian ini adalah
menggunakan metode studi kasus sebagai
pengganti metode kuesioner untuk menghindari bias responden atau rendahnya
response rate. Menambahkan variabel anteseden pada partisipasi penetapan tujuan,
seperti variabel work attitude dan need for
achievement (Yuen 2007).
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