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ABSTRAK 
 

Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Kinerja Manajer 
dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Mediasi dan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai  
Variabel Moderasi” 

 (Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kalimantan Selatan). 
 

 
     Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris apakah 1).  
partisipasi  penganggaran berpengaruh langsung terhadap kinerja manajer, 2). 
partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap komitmen organisasi, 3). 
komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajer, 4). partisipasi 
penganggaran berpengaruh  terhadap kinerja manajer melalui komitmen 
organisasi sebagai variabel mediasi, dan 5). pemanfaatan teknologi informasi 
sebagai variabel moderasi apakah berpengaruh terhadap hubungan antara 
partisipasi penganggaran dengan kinerja manajer pada PDAM di Kalimantan 
Selatan. 
     Populasi dari penelitian ini adalah seluruh para manajer pada Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) di Kalimantan Selatan yaitu sebanyak 46 orang, dari 
populasi tersebut diambil seluruhnya sebagai sampel dan sekaligus diambil 
sebagai responden. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa 
kuesioner. Kuesioner yang digunakan mengacu pada literatur dan studi empirik, 
kemudian diadakan uji coba instrumen (pilot test).  
     Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan Generalized Structured 

Component Analysis (GeSCA), Uji asumsi pada GeSCA yang berkaitan dengan 
pemodelan persamaan struktural adalah uji asumsi linearitas yang dilakukan 
dengan menggunakan Uji Ramsey RESET Test dengan bantuan SPSS.  
     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). partisipasi penganggaran 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajer, 2). partisipasi 
penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasi, 3). 
komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajer, 4). 
partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajer melalui 
komitmen organisasi sebagai variabel mediasi dan 5). pemanfaatan teknologi 
informasi tidak memperkuat hubungan antara partisipasi penganggaran dan 
kinerja manajer, pemanfaatan teknologi informasi  bukan merupakan variabel 
moderasi pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Kinerja Manajer. 
Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah sebagai variabel independen yang 
berpengaruh terhadap Kinerja Manajer. 
Kata kunci : Partisipasi Penganggaran, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan  
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