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ABSTRAKSI 

Anggaran mcrupakan salah salu mclode pcngcndalian manajcmen yang digunakan 
oleh manajemdn untuk meyakinkan pelaksanaan atas instruksi suatu operasi 
kepada bawahan berkaitan dengan suatu tujuan tertentu dan untuk menilai 
hasilnya di kemudian hari. Unsur perencanaan dan pengendalian seperti anggaran 
ini juga menunjukkan gaya operasi dan filosofi yang menciptakan akuntabilitas 
pengunaan sumber daya yang terdapat pada perusahaan. 

Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian telah menumbuhkan 
motivasi untuk meningkatkan kinetja manajer dalam menjalankan operasi 
perusahaan. Penilaian kinetja manajer ini dilakukan untuk mengetahui 
sejauhmana pelaksanaan anggaran yang telah disusun. Kinerja manajer disini 
tidak terlepas dari bagaimana penyusunan anggaran dapat mencerminl<an 
komunikasi yaitu komunikasi mengenai suatu tujuan perusahaan dan rencana 
strategis perusahaan berkaitan dengan pengembangan perusahaan di masa yang 
akan datang. 

Atas dasar impiementasi komumkasi rencana dan tujuan perusahaan tersebut di 
atas maka suatl! penYl!sunan anggaran mempunyai pengaruh terhadap sikap, 
perilaku, kinerja serta kepuasan manajer-manajer yang menyusun anggaran. Oleh 
karena itu, untuk mengetahui pengaruh positif maupun negatif dari suatl! anggaran 
terhadap perilaku, sikap maupun kinerja manajer maka perlu untuk menelusuri 
gaya penyusunan dan pelaksanaan anggaran dalam pencapaian tujuan anggaran 
tersebut. Konsep penyusunan anggaran merupakan karakteristik anggaran yang 
terdiri dari partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan batik 
anggaran, tingkat kesulitan anggaran dan evaluasi anggaran. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel X 
dari penelitian ini yang terdiri dari partisipasi anggaran, kejelasan sasaran 
anggaran, umpan balik anggaran, tingkat kesulitan anggaran dan evaluasi 
anggaran berpengaruh secara bersama maupun secara parsial terhadap kinetja dan 
kepuasan kinerja manajer unit bisnis atau administratur kebun di PT. Perkebunan 
Nusantara XlI (Persero) Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknis anaJisa reblTesi 
linier berganda. HasH penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama 
karakteristik anggaran yang meliputi, partisipasi anggaran, kejelasan sasaran 
anggaran, umpan bahk anggaran, tingkat kesulitan anggaran serta evaJuasi 
anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja manajer dengan nilai 
Fhilung 15,254 > Fluhcl 2,62 dan kepuasan kerja manajer unit bisnis dengan nilai 
Fhitung 14,221 > Flabcl 2,62. Secara parsial, variabel kejelasan sasaran anggaran 
dengan nilai thitung 2,307 > tlahcl 2,064, umpan balik anggaran dengan niJaithil1.ms 
2,374 > ttahcl 2,064 dan evaluasi anggaran dengan nilai thilllng 3,738 > t1abcl 2,064, 
hal ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajer unit bisnis. Begitu juga 
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s~cara parsial h~rp~ngaruh signifikan antara variahd partisipasi anggaran dcngan 
nilai thilllllil 2,302 > tlahel 2,064, umpan balik anggaran dengan nilai thilling 2,067 > 
ll"hel 2,064 s~rta ~valuasi anggaran dcngan nilai tIHlUIll( 3,302 -' llahc1 2,064 lcrhadap 
kepuasan kerja rnanajer unit bisnis. Untuk variabel partisipasi anggaran dengan 
nilai thilWlg 0,572 < tlabc! 2,064 dan tingkat kesulitan dengan nilai thilWlg 1,807 < t1abcl 
2,064 secara parsial tidak rnempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kineIja 
rnanajer unit usaha. Sedangkan secara parsial variabel kejelasan sasaran anggaran 
dengan nilai thilung 1,943 < ttabcl 2,064 dan tingkat kesulitan anggaran dengan nilai 
thllW1g 1,542 < tlahel 2,064 tidak mernpunyai pengaruh yang cukup signifikan 
terhadap kepuasan kerja manajer unit bisnis_ 
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