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BAB V 

PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN 

 

Untuk menjawab hipotesis yang dikembangkan dalam 

penelitian ini, maka terlebih dahulu dilakukan pemberian skor 

terhadap setiap indikator yang dipakai pada setiap konsep. 

Pemberian skor yang dilakukan tersebut tetap mengacu pada 

data kualitatif yang dipakai. Setelah dilakukan pemberian 

skor barulah dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan 

alat uji Chi-square.  

V.1 Pemberian skor data kualitatif 

Pemberian skor yang dilakukan dalam penelitian ini 

dilakukan secara terpisah berdasarkan pada variabel 

yang dipakai untuk penelitian. Proses pemberian skor 

menggunakan skala 1-4 dengan kategori: 1 tidak; 2 

rendah; 3 moderat; dan 4 tinggi. Penetapan pemberian 

skor 1-4 untuk mencegah terjadinya netral dalam 

pemberian skor.    Adapun hasil pemberian skor sebagai 

berikut: 
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1. Ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi 

Kondisi ketidakpastian lingkungan eksternal 

dilakukan pemberian skor dengan menggunakan skala 

likert yaitu 1-4. Dipilih 1-4 dengan tujuan untuk 

menghindari terjadinya netral dalam penetapan setiap 

jawaban berdasarkan data primer yang ada. Kondisi 

ketidakpastian lingkungan eksternal diberikan skor 1-4 

(tidak-tinggi) dengan asumsi bahwa semakin tinggi 

ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi maka hal 

ini akan mempengaruhi tingkat prediksi atau 

kemampuan adaptasi terhadap kondisi ketidakpastian 

lingkungan eksternal tersebut. Semakin tinggi tingkat 

prediksi dan adaptasi maka semakin kecil pengaruh dari 

ketidakpastian lingkungan untuk tidak diadaptasi. Hasil 

konsensus pakar dalam pemberian skor tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel V.1.1.1 
Pemberian skor Ketidakpastian Lingkungan Eksternal Organisasi  

 
Nama 
Gereja 

Mean Ketidakpastian lingkungan eksternal 

Teknologi 
yang 

Digunakan 

Peraturan 
Pemerintah 

Pertumbuhan 
Ekonomi 

Kerentanan 
Terhadap 
Konflik 

Tingkat 
Pendidikan 

Tingkat 
Kesehatan 

Jenis 
Pekerjaan  

Keragaman 
SARA 

GBIS 3.1 2 4 3 2 3 4 3 4 

GSJA 3.0 2 4 2 2 3 4 3 4 

Gereja 
Baptis 

3.1 2 4 3 2 3 4 3 
4 

GMAHK 3.1 2 4 3 2 3 4 3 4 

GBI 3.1 2 4 3 2 3 4 3 4 

GPdI 3.1 2 4 3 2 3 4 3 4 

GMII 3.0 2 4 2 2 3 4 3 4 

GSK 3.1 2 4 2 2 4 4 3 4 

GPM 2.9 2 3 2 2 3 4 3 4 

Mean  3.1 

Ket skor: 4: tinggi; 3: moderat; 2: rendah; 1: tidak
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Berdasarkan tabel V.1.1.1 diketahui bahwa nilai 

rata-rata atau mean dari semua gereja sampel sama yaitu 

3,1. Nilai rata-rata 3,1 ini menunjukan bahwa  gereja 

menghadapi ketidakpastian lingkungan eksternal 

organisasi pada kondisi moderat atau sedang. Kondisi 

moderat ini menunjukan bahwa gereja selalu 

memprediksi setiap perubahan yang akan terjadi di luar 

gereja sendiri.    

Berdasarkan 8 indikator yang dikembangkan dalam 

varaibel ini, diketahui bahwa 3 indikator berada pada 

posisi yang tinggi maka secara otomatis hal ini terprediksi 

dan terantisipasi oleh gereja. Sedangkan 3 indikator lain 

merupakan kondisi yang berada pada posis moderat yang 

menunjukan bahwa antisipasi gereja pada posisi sedang. 

Sedangkan untuk 2 indikator yang lain menunjukan 

bahwa tingkat menghadapi ketidakpastian lingkungan 

eksternal berada pada posisi rendah. 

 

2. Sentralisasi 

Sama seperti pada variabel ketidakpastian 

lingkungan eksternal organisasi, pemberian skor 
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terhadap variabel sentralisasi dilakukan dengan memberi 

skor 4 kepada kondisi tinggi dan 1 diberikan pada kondisi 

yang tidak. Tabel V.1.2.1 akan menunjukan hasil 

consensus pakar dalam pemberian skor terhadap data 

kualitatif yang dimiki adalah sebagai berikut: 

Tabel V.1.2.1 
Pemberian skor sentralisasi 

 
Nama 
Gereja 

Mean Sentralisasi 

Keputusan 
program 

Pelayanan 
baru 

Keputusan 
sumber 

pembiayaan 

Keputusan 
Perubahan 

skala 
besar 

Keputusan 
Kebjkan 
Personil 

GBIS 2.8 2 2 4 3 

GSJA 2.5 2 2 3 3 

Gereja 
Baptis 

2.5 2 2 4 2 

GMAHK 3.3 3 3 4 3 

GBI 2.8 2 2 4 3 

GPdI 2.8 2 2 4 3 

GMII 2.5 2 2 4 2 

GSK 2.8 2 2 4 3 

GPM 3.0 3 2 4 3 

Mean 2.8 

Ket skor: 4: tinggi; 3: moderat; 2: rendah; 1: tidak  
 

Hasil pemberian skor yang dilakukan dengan 

menggunakan 4 indikator, ditemukan bahwa keputusan 

untuk perubahan yang berskala besar berada pada posisi 

tinggi atau memiliki skor 4 dan hanya satu gereja yang 
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diberi skor 3 pada indikator tersebut. Indikator 

keputusan program pelayanan baru dan keputusan 

sumber pembiayaan lebih didominasi skor 2 atau rendah. 

Sedangkan pada indikator kebijakan personil lebih 

didominasi oleh skor 3 atau moderat.  

Dari hasil pemberian skor dan perhitungan secara 

keseluruhan maka diperoleh rata-rata atau mean untuk 

variabel sentralisasi seperti yang terlihat pada tabel 

pemberian skor V.1.2.1 yaitu 2,8 atau berada pada posisi 

antara rendah dan moderat. Hal ini menunjukan bahwa 

ada kecenderungan terjadinya proses sentralisasi 

terhadap pengambilan keputusan dalam organisasi 

gereja.   

 

3. Ukuran organisasi 

Ukuran organisasi yang dipakai menggunakan 3 

indikator. Oleh karena data yang diperoleh adalah berupa 

data angka maka pemberian skor dilakukan berdasarkan 

range dari masing-masing indikator. Range pada satu 

indikator berbeda dengan range pada indikator yang lain. 
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Tabel V.1.3.1 menunjukan range pada masing-masing 

indikator yang ditetapkan: 

Tabel V.1.3.1 
Range indikator Ukuran Organisasi 

 
Indikator Range  

Jumlah warga gereja 1: tidak diketahui 
2: 0 – 100 jiwa 
3: 101 – 200 jiwa 
4: > 200 jiwa 

Jumlah karyawan kantor 1: tidak diketahui 
2: 0 – 10 orang 
3: 11 – 20 orang 
4: >20 orang 

Saldo akhir tahun (Rp) 1: tidak diketahui 
2: 0 – 50 juta  
3: 51 – 100 juta 
4: >101 juta 

 

Data range pada tabel V.1.3.1 menunjukan bahwa 

data dibagi dengan tujuan untuk menentukan besaran 

angka yang akan dipakai untuk mengukur dan menguji 

hipotesis yang dikembangkan. Dalam tabel terdapat 

angka 1 untuk tidak diketahui dikarenakan ada data 

yang tidak bisa diolah karena tidak diperolehnya data 

dari lokasi penelitian secara mendetail. Sehingga, 

pemilihan angka 1 untuk tidak diketahui dan terpisah 

dengan angka yang lain oleh karena diasumsikan jika 

bergabung dengan pemberian skor yang lain ototmatis 
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akan mempengaruhi pemberian skor data yang 

dilakukan.  

Berdasarkan penetapan range tersebut, maka 

ditemukan hasil pemberian skor pada tabel V.1.3.2 

sebagai berikut: 

Tabel V.1.3.2 
Pemberian skor Ukuran Organisasi 

 
Nama 
Gereja 

Mean Ukuran Organisasi 

Jumlah 
warga 
gereja 

Jumlah 
karyawan 

kantor 

Saldo 
akhir 
tahun 

GBIS 2.0 2 2 2 

GSJA 3.3 4 3 3 

Gereja 
Baptis 

1.0 1 1 1 

GMAHK 2.0 4 1 1 

GBI 3.0 3 3 3 

GPdI 1.0 1 1 1 

GMII 1.7 3 1 1 

GSK 1.7 3 1 1 

GPM 4.0 4 4 4 

mean 2.2 

 

4. Budaya organisasi 

Variabel independen terakhir dalam penelitian ini 

adalah budaya organisasi. Pemberian skor yang diberikan 

pada variabel ini masih sama yaitu 4 untuk yang tinggi 

dan 1 untuk yang tidak. Dari hasil konsensus pakar 
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dalam  pemberian skor terhadap data kualitatif didapati 

hasil pemberian skor pada tabel V.1.4.1 sebagai berikut: 



108 
 

Tabel V.1.4.1 
Pemberian skor Budaya Organisasi 

 
Nama 
Gereja 

Rata Budaya Organisasi 

Toleransi 
terhadap 

resiko 

Pengarahan 
atasan 

Integrasi 
kerja 

Dukungan 
Manajemen 

Pola 
Komunikasi 

Sistem 
imbalan 

Resolusi 
Konflik 

GBIS 3.4 3 3 3 4 4 3 4 
GSJA 3.7 3 4 4 4 4 3 4 
Gereja 
Baptis 

3.6 3 4 3 4 4 3 
4 

GMAHK 3.6 3 4 3 4 4 3 4 
GBI 3.9 3 4 4 4 4 4 4 
GPdI 3.4 3 4 4 4 4 1 4 
GMII 3.6 3 4 3 4 4 3 4 
GSK 3.3 3 4 3 4 4 1 4 
GPM 3.6 3 3 3 4 4 4 4 
Mean 3.6 

Ket: Ket skor: 4: tinggi; 3: moderat; 2: rendah; 1: tidak  
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Berdasarkan data pemberian skor pada tabel V.1.3.4 

diketahui bahwa dari 7 indikator yang dipakai, rata 

semua indikator berada pada posisi moderat sampai 

tinggi. Hal ini menunjukan bahwa budaya organisasi 

merupakan hal yang paling tinggi dalam organisasi gereja 

dan sekaligus merupakan ciri khas dari gereja itu sendiri.  

Indikator dukungan manajemen, pola komunikasi 

dan resolusi konflik menunjukan skor yang tinggi. Hal ini 

berarti bahwa dalam organisasi gereja, dukungan semua 

pihak merupakan hal yang penting dan didukung oleh 

pola komunikasi maka semua proses pelayanan akan 

berjalan lancar. Pada resolusi konflik menunjukan bahwa 

gereja tidak mentolerir konflik yang ada. Hal ini tercermin 

lewat upaya gereja melakukan resolusi dalam 

penanganan serta antisipasi terhadap konflik yang 

mungkin bisa saja terjadi baik itu internal gereja maupun 

eksternal gereja itu sendiri.  

Indikator toleransi terhadap resiko berada pada 

posisi moderat. Hal ini terjadi karena gereja menyadari 

sungguh akan posisinya sebagai organisasi yang memiliki 

peran pelayanan sehingga dalam menyikapi berbagai hal 
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harus berlandaskan kasih. Sedangkan pada indikator 

lain, terdapat variasi dalam pemberian skor tergantung 

dari karakteristik masing-masing gereja sampel. Sehingga 

secara umum posisi gereja sampel untuk budaya 

organisasi berada pada posisi antara moderat dan tinggi 

dan berarti bahwa budaya yang tercipta sangat khas bagi 

organisasi gereja.  

 

5. Partisipasi penyusunan anggaran 

Pemberian skor yang ditetapkan pada variabel ini 

adalah dengan mengacu pada skala likert 1 – 4. Angka 1 

adalah untuk kategori tidak sedangkan angka 4 untuk 

kategori tinggi. Penetapan ini pun tetap dilakukan dengan 

mengacu pada data kualitatif yang diperoleh dalam 

penelitian ini. Hasil konsensus pakar dalam pemberian 

skor tersebut adalah terlihat pada tabel V.1.5.1 sebagai 

berikut: 
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Tabel V.1.5.1 
Pemberian skor Partisipasi Penyusunan Anggaran 

 
Nama 
Gereja 

Rata Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Kontribusi 
dalam 

penyusunan 
anggaran 

Frekuensi 
diskusi 

Ketidakharusan 
berpendapat 

Pendapat 
diberikan 

tanpa 
diminta 

Ketidakpedulian 
warga gereja 

Sikap 
kritis 
warga 
gereja 

Pengaruh 
pendapat 

warga 
gereja 

GBIS 2.9 3 3 2 4 3 3 2 

GSJA 3.0 3 4 2 4 3 3 2 

Gereja 
Baptis 

3.0 3 4 2 4 3 3 2 

GMAHK 3.0 3 4 2 4 3 3 2 

GBI 2.1 1 1 4 1 3 3 2 

GPdI 2.3 1 2 4 1 3 3 2 

GMII 3.0 3 4 2 4 3 3 2 

GSK 3.4 4 4 2 4 2 4 4 
GPM 3.4 4 4 2 4 2 4 4 
Mean  2.9 

Ket: Ket skor: 4: tinggi; 3: moderat; 2: rendah; 1: tidak  
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Hasil pemberian skor variabel partisipasi 

penyusunan anggaran pada tabel V.1.5.1 menunjukan 

bahwa tingkat pemberian skor pada masing-masing 

indikator dan gereja sampel sangat bervariasi. Indikator 

ketidakpedulian warga gereja dan sikap kritis warga 

gereja lebih dinominasi oleh skor 3 atau moderat. Hal ini 

menunjukan bahwa posisi warga gereja untuk terlibat 

dalam proses pengganggaran gereja-gereja sampel belum 

terlalu kuat. Hanya pada 2 gereja lain yang menunjukan 

keterlibatan warga gereja secara langsung. Oleh karena 

keterlibatan warga gereja rendah maka kemungkinannya 

adalah pengaruh pendapat warga gereja terhadap 

anggaran akhir menjadi rendah juga.  

Indikator ketidakharusan berpendapat dalam 

partisipasi penyusunan anggaran menunjukan bahwa 

warga gereja dituntut untuk memberikan pendapatnya, 

tetapi tidak terkait dengan anggaran yang disusun . Hal 

ini dikarenakan sistem yang dilakukan oleh masing-

masing gereja sampel. Sedangkan indikator yang lain 

terdapat variasi pemberian skor tergantung dari 

karakteristik masing-masing gereja sampel.  
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Sehingga pada tabel V.1.5.1 dengan indikator yang 

dipakai menunjukan bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran berada pada posisi rendah sampai moderat 

atau sedang. Hal ini terjadi karena masing-masing gereja 

mengembangkan mekanisme tersendiri terkait dengan 

partisipasi dalam penyusunan dan penetapan anggaran 

dari masing-masing gereja tersebut.  

  

6. Evaluasi pelaksanaan anggaran 

Variabel terakhir dalam pemberian skor data 

kualitatif adalah variabel evaluasi pelaksanaan anggaran 

seperti yang terdapat pada tabel V.1.6.1. Pemberian skor 

yang diberikan pun sama dengan variabel lainnya kecuali 

untuk ukuran organisasi yang menggunakan pemberian 

skor secara tersendiri. Adapun hasil konsensus pakar 

dalam pemberian skor  tergambar sebagai berikut: 
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Tabel V.1.6.1 
Pemberian skor Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 

 
Nama 
Gereja 

Rata Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 

Penghargaan 
terhadap 

pencapaian 
anggaran 

Penyimpangan 
terhadap 
anggaran 

Tanggungjawab 
terhadap 
anggaran 

Penilaian 
Prestasi 

GBIS 2.5 3 1 4 2 

GSJA 2.5 3 1 4 2 

Gereja 
Baptis 

2.5 3 1 4 2 

GMAHK 2.5 3 1 4 2 

GBI 2.5 3 1 3 3 

GPdI 2.3 3 1 3 2 

GMII 2.5 3 1 4 2 

GSK 2.5 3 1 4 2 

GPM 2.5 3 1 4 2 

Mean 2.5 
Ket: Ket skor: 4: tinggi; 3: moderat; 2: rendah; 1: tidak  

 

Setelah dilakukan proses pemberian skor dan 

diperoleh hasil seperti pada tabel V.1.6.1, maka diketahui 

bahwa untuk variabel evaluasi pelaksanaan anggaran 

dengan 4 indikator yang dikembangkan diketahui bahwa, 

rata-rata gereja sampel berada pada posisi rendah sampai 

moderat. Sekalipun indikator penghargaan terhadap 

pencapaian anggaran dan tanggung jawab anggaran 

berada pada skor moderat dan tinggi. Sedangkan untuk 

indikator penyimpangan terhadap anggaran berada pada 
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posisi tidak dikarenakan gereja mengembangkan dan 

membentuk tim verifikasi yang bertanggung jawab 

terhadap penggunaan anggaran gereja. Sedangkan untuk 

gereja yang tidak membentuk tim verifikasi menunjukan 

bahwa ada sanksi sosial yang tercipta secara langsung 

kepada gembala gereja. Terkait penilaian prestasi lebih 

dikenakan pada penilaian prestasi secara kelembagaan 

daripada penilaian secara individu.      

 

V.2 Pengujian hipotesis 

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menjawab 8 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian. Adapun hasil 

uji hipotesis terhadap 8 hipotesis adalah sebagai berikut: 

H1 Ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi 

memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran. 

Pengujian hipotesis pertama (H1) ditujukan untuk 

melihat ada atau tidaknya pengaruh antara 

ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi dengan 

partisipasi penyusunan anggaran. Hipotesis pertama diuji 
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dengan menggunakan chi-square yang hasil pengujiannya 

dipaparkan dalam tabel berikut ini  : 

Tabel V.2.1.1 
Hasil Chi Square Test Ketidakpastian Lingkungan 

Eksternal Organisasi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran 
 

 Value Df Asymp Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi Square 6.750 8 .564 
Sumber : Lampiran 1 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

Hasil pengujian pada tabel V.2.1.1 menunjukkan 

bahwa nilai pearson chi-square sebesar 6.750 yang lebih 

kecil dari nilai Chi Square tabel sebesar 15.50731. Selain 

itu, dapat juga dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.564 

yang lebih besar dari 0.05. Hasil pengujian tersebut 

mengindikasikan bahwa nilai pearson chi square lebih 

kecil dari nilai Chi Square tabel, dengan tingkat 

signifikansi lebih dari 0.05. Dengan demikian hipotesis 

pertama ditolak dan dapat diketahui bahwa kondisi 

ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran. Hal ini terbukti benar secara 

empiris karena didukung oleh fakta. 
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H2 Ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi 

memiliki pengaruh positif terhadap evaluasi 

pelaksanaan anggaran 

Pengujian hipotesis kedua (H2) ditujukan untuk 

melihat pengaruh antara ketidakpastian lingkungan 

eksternal organisasi dengan evaluasi pelaksanaan 

anggaran. Sama halnya dengan pengujian hipotesis 

pertama, hipotesis kedua juga diuji dengan menggunakan 

chi-square yang hasil pengujiannya dipaparkan dalam 

tabel berikut ini  : 

Tabel V.2.2.1 
Hasil Chi Square Test Ketidakpastian Lingkungan 

Eksternal Organisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 
 

 
Value Df 

Asymp Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi Square 0.562 2 .755 
    Sumber : Lampiran 1 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

Hasil pengujian pada tabel V.2.2.1 menunjukkan 

bahwa nilai pearson chi-square sebesar 0.562 yang lebih 

kecil dari nilai Chi Square tabel sebesar 5.99148. Selain 

itu, dapat juga dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.755 

yang lebih besar dari 0.05. Berdasarkan hasil pengujian 

tersebut maka hipotesis kedua ditolak. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa ketidakpastian lingkungan 
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eksternal organisasi tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran. Hal 

ini terbukti secara benar karena didukung oleh fakta.  

 

H3 Sentralisasi memiliki pengaruh negatif terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran 

Hipotesis ketiga (H3) bertujuan menguji pengaruh 

antara sentralisasi terhadap partisipasi penyusunan 

anggaran. Hasil pengujian hipotesis ketiga dengan 

menggunakan uji chi square dipaparkan pada tabel 

berikut ini  : 

Tabel V.2.3.1 
Hasil Chi Square Test Sentralisasi dan Partisipasi 

Penyusunan Anggaran 
 

 
Value Df 

Asymp Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi Square 12.375 12 .416 
    Sumber : Lampiran 1 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

Tabel V.2.3.1 menunjukkan nilai pearson chi-square 

sebesar 12.375 yang lebih kecil dari nilai Chi Square tabel 

sebesar 21.02606. Selain itu, dapat juga dilihat dari nilai 

sig sebesar 0.416 yang lebih besar dari 0.05. Berdasarkan 

hasil pengujian seperti yang dipaparkan dalam tabel, 

dapat diketahui bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hal 
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tersebut menunjukan bahwa sentralisasi memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran.  

 

H4 Sentralisasi memiliki pengaruh negatif terhadap 

evaluasi pelaksanaan anggaran 

Hipotesis keempat (H4) bertujuan menguji pengaruh 

antara sentralisasi terhadap evaluasi pelaksanaan 

anggaran. Hasil pengujian hipotesis keempat dengan 

menggunakan uji chi square dipaparkan pada tabel 

berikut ini  : 

Tabel V.2.4.1 
Hasil Chi Square Test Sentralisasi dan Evaluasi 

Pelaksanaan Anggaran 
 

 
Value Df 

Asymp Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi Square 1.406 3 .704 
    Sumber : Lampiran 1 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

Hasil pengujian menunjukkan nilai pearson chi-

square sebesar 1.406 yang lebih kecil dari nilai Chi 

Square tabel sebesar 7.81472. Selain itu, dapat juga 

dilihat dari nilai signifikan sebesar 0.704 yang lebih besar 

dari 0.05. Hal tersebut menunjukan bahwa hipotesis 
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keempat ditolak, dimana sentralisasi memiliki pengaruh 

positif terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran.  

 

H5 Ukuran organisasi memiliki pengaruh positif 

terhadap partisipasi penyusunan anggaran 

Pengaruh ukuran organisasi terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran (H5) diuji  dengan uji chi square, 

dengan hasil pengujian seperti yang ditunjukan pada 

tabel berikut ini: 

Tabel V.2.5.1 
Hasil Chi Square Test Ukuran Organisasi dan Partisipasi 

Penyusunan Anggaran 
 

 
Value Df 

Asymp Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi Square 21.375 20 .375 
 Sumber : Lampiran 1 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

Berdasarkan hasil uji chi square pada tabel V.2.5.1 

dapat dilihat bahwa nilai pearson chi-square yang 

diperoleh adalah sebesar 21.375. Nilai tersebut yang lebih 

kecil dari nilai Chi Square tabel sebesar 31.41042. Selain 

itu, dapat juga dilihat dari nilai signifikan sebesar 0.375 

yang lebih besar dari 0.05. Berdasarkan hasil pengujian 

dapat diketahui bahwa hipotesis kelima ditolak. Hal 

tersebut menunjukan bahwa ukuran organisasi tidak 
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memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

partisipasi pelaksanaan anggaran. 

 

H6 Ukuran organisasi memiliki pengaruh positif 

terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran 

Hipotesis keenam (H6) melihat ada atau tidaknya 

pengaruh ukuran organisasi terhadap evaluasi 

pelaksanaan anggaran dengan menggunakan uji chi 

square. Hasil pengujian hipotesis keenam ditunjukan 

seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel V.2.6.1 
Hasil Chi Square Test Ukuran Organisasi dan Evaluasi 

Pelaksanaan Anggaran 
 

 
Value Df 

Asymp Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi Square 3.938 5 .558 
    Sumber : Lampiran 1 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

Berdasarkan hasil uji chi square pada tabel V.2.6.1 

dapat dilihat bahwa nilai pearson chi-square yang 

diperoleh adalah sebesar 3.938 dan lebih kecil dari nilai 

Chi Square tabel sebesar 11.07048. Selain itu, dapat juga 

dilihat dari nilai signifikan sebesar 0.558 yang lebih besar 

dari 0.05. Sama halnya dengan hipotesis kelima, 

berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa 
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hipotesis keenam juga ditolak. Hal tersebut menunjukan 

bahwa ukuran organisasi tidak memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran. 

 

H7 Budaya organisasi memiliki pengaruh positif 

terhadap partisipasi penyusunan anggaran 

Hasil pengujian chi square untuk hipotesis ketujuh 

terkait dengan budaya organisasi dan partisipasi 

penyusunan anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut 

ini :  

Tabel V.2.7.1 
Hasil Chi Square Test Budaya Organisasi dan Partisipasi 

Penyusunan Anggaran 
 

 
Value Df 

Asymp Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi Square 21.937 16 .145 
 Sumber : Lampiran 1 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

Hasil uji chi square menunjukan nilai pearson chi-

square yang diperoleh adalah sebesar 21.937. Nilai 

tersebut yang lebih kecil dari nilai Chi Square tabel 

sebesar 26.29622. Selain itu, dapat juga dilihat dari nilai 

signifikan sebesar 0.145 yang lebih besar dari 0.05. Hal 

ini menunjukan bahwa hipotesis ketujuh ditolak. Dengan 

demikian, dapat diketahui bahwa budaya organisasi tidak 
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memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran. 

 

H8 Budaya organisasi memiliki pengaruh positif 

terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran 

Hipotesis yang terakhir (H8) menguji ada atau 

tidaknya pengaruh antara budaya organisasi terhadap 

evaluasi pelaksanaan anggaran. Hasil pengujian chi 

square untuk hipotesis ke delapan dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel V.2.8.1 
Hasil Chi Square Test Budaya Organisasi dan Partisipasi 

Penyusunan Anggaran 
 

 
Value Df 

Asymp Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi Square 3.938 4 .415 
 Sumber : Lampiran 1 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

Hasil uji chi square menunjukan nilai pearson chi-

square yang diperoleh adalah sebesar 3.938. Nilai 

tersebut yang lebih kecil dari nilai Chi Square tabel 

sebesar 9.48773. Selain itu, dapat juga dilihat dari nilai 

sig sebesar 0.415 yang lebih besar dari 0.05. Hal ini 

menunjukan bahwa hipotesis ke delapan ditolak. Dengan 

demikian, dapat diketahui bahwa budaya organisasi tidak 
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memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

evaluasi pelaksanaan anggaran. 

 

V.3 Pembahasan  

Anggaran merupakan komponen utama dari 

perencanaan, yaitu perencanaan keuangan untuk masa depan 

yang memuat tindakan dalam mencapai tujuan organisasi 

tersebut (Murti dan Sujana: 2008). Kennis (1979) sebagaimana 

dikutip dalam Rosalia (2005) mengemukakan bahwa anggaran 

memiliki karakteristik diantaranya partisipasi anggaran dan 

evaluasi anggaran. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Zuriekat et al (2009) ditemukan bahwa terdapat beberapa 

variabel yang memiliki pengaruh terhadap karakteristik 

anggaran diantaranya ketidakpastian lingkungan eksternal 

organisasi dan ukuran organisasi. Sementara sentralisasi 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

karakteristik anggaran. 

Terkait dengan ketidakpastian lingkungan eksternal 

organisasi, hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak 

terdapat pengaruh ketidakpastian lingkungan eksternal 

organisasi terhadap partisipasi penyusunan anggaran sebagai 
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bagian dari karakteristik anggaran. Hal tersebut terjadi karena 

gereja sebagai organisasi jasa yang bermotif non profit dalam 

menyikapi ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi 

selalu menyiapkan anggaran jangka panjang. Hal ini 

menunjukan bahwa gereja mampu memprediksi setiap 

perubahan kondisi eksternal yang mungkin saja bisa 

berpengaruh terhadap keberadaan dan aktivitas gereja. 

Sehingga, terbukti hasil penelitian ini tidak  sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yuliati (2006); Zuriekat et al 

(2009); Kartika (2010) serta Coreia (2012) bahwa 

ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi memiliki 

pengaruh positif terhadap partisipasi penyusunan anggaran. 

Selain partisipasi penyusunan anggaran, ditemukan juga 

bahwa kondisi ketidakpastian lingkungan eksternal  

organisasi tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap 

evaluasi pelaksanaan anggaran. Ini menunjukan bahwa tidak 

hanya dalam partisipasi penyusunan anggaran, tetapi gereja 

juga turut memberi respon terhadap ketidakpastian 

lingkungan eksternal organisasi terkait dengan evaluasi 

pelaksanaan anggaran. Temuan ini juga tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Alim (2006) dan Zuriekat 
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(2009) yang menunjukan bahwa ketidakpastian lingkungan 

eksternal  organisasi turut memberi pengaruh positif terhadap 

evaluasi pelaksanaan anggaran (secara lebih jelas dapat 

dilihat pada lampiran 2).  

Penelitian ini turut menguji pengaruh sentralisasi terkait 

dengan partisipasi penyusunan anggaran dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran. Hasil penelitian ini juga tidak 

menemukan hal yang Sama dengan temuan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Zuriekat et al (2009), dimana hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa sentralisasi memiliki 

pengaruh positif terhadap partisipasi penyusunan anggaran. 

Tidak hanya terhadap partisipasi penyusunan anggaran, 

penelitian ini juga menemukan bahwa sentralisasi memiliki 

pengaruh yang positif terhadap evaluasi pelaksanaan 

anggaran. Temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Zuriekat et al (2009) yaitu 

bahwa sentralisasi memiliki pengaruh yang negatif baik 

terhadap partisipasi penyusunan anggaran maupun evaluasi 

pelaksanaan anggaran. Hasil temuan ini menunjukan bahwa 

dalam setiap pengambilan keputusan organisasi gereja terkait 

dengan perancangan dan implementasi program maka harus 
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berpatokan pada visi dan misi gereja secara utuh dan 

mengacu pada program kerja yang telah ditetapkan secara 

bersama. Hal ini kemudian akan berlawanan dengan 

ketersediaan anggaran pada masing-masing gereja lokal. 

Tuntutan untuk memenuhi implementasi program pusat dan 

ditambah dengan ketersediaan dana yang harus dimiliki 

masing-masing gereja lokal menjadi fenomena yang menarik. 

Hal tersebut dikatakan menarik karena gereja pusat tidak 

menyediakan dana untuk memenuhi program yang ditetapkan 

secara pusat. Sehingga, kecenderungan sentralisasi pada 

organisasi gereja menjadi semakin tinggi (lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran 2). 

Variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ukuran organisasi. Gereja sebagai organisasi jasa bermotif non 

profit tentunya memiliki ukuran organisasi yang berbeda. 

Temuan terkait dengan variabel ukuran organisasi, juga 

menunjukan bahwa ukuran organisasi tidak memiliki 

pengaruh positif baik terhadap partisipasi penyusunan 

anggaran maupun terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran. 

Hal ini dapat disebabkan oleh tidak diketahuinya sejumlah 

indikator terkait dengan ukuran organisasi yaitu jumlah 
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warga gereja, jumlah karyawan gereja dan jumlah saldo akhir 

tahun pada beberapa gereja yang merupakan sampel pada 

penelitian ini. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuriekat et al 

(2009) yang menemukan bahwa ukuran organisasi memiliki 

pengaruh positif terhadap partisipasi penyusunan anggaran 

dan juga terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran. 

Penelitian ini mengembangkan variabel baru untuk 

menguji pengaruh terhadap partisipasi penyusunan anggaran 

dan evaluasi pelaksanaan anggaran yaitu variabel budaya 

organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya 

organisasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran. Temuan ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rinarti et al (2007) yang 

menemukan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh 

yang positif terhadap partisipasi penyusunan anggaran. 

Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran, belum 

ditemukan penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh 

antara budaya organisasi terhadap evaluasi pelaksanaan 

anggaran. Namun, temuan dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa budaya organisasi tidak memiliki pengaruh positif 
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terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran. Organisasi gereja 

sebagai organisasi jasa yang bermotif non profit secara tegas 

menunjukan kekhasannya. Budaya yang khas ini tercermin 

lewat keyakinan yang sungguh dari gereja bahwa dalam 

seluruh aktivitas pelayanannya sebagai bagian dari pekerjaan 

Tuhan maka Tuhan tidak akan meninggalkan gereja. 

Sebagaimana tercermin dalam pengertiannya, gereja bukanlah 

sebagai gedung tetapi sesungguhnya merupakan orang-orang 

atau individu yang percaya. Dalam setiap orientasinya, gereja 

selalu menjadikan misi dan pelayanan sebagai hal yang 

utama. Ibrani 13:5 memberikan kritik bukan saja kepada 

orang Yahudi maupun para imam saat itu, tetapi sekaligus 

kritik bahwa manusia jangan menjadikan uang sebagai dewa 

atau Tuhan karena Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan 

dari manusia itu sendiri. Hal ini tentu bertolak belakang 

dengan organisasi profit yang selalu berusaha mencari laba 

untuk memenuhi semua kebutuhan organisasi dan sekaligus 

memenuhi dividend para pemegang saham serta mampu 

bersaing dalam perkembangan industri (lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran 2).  
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Hasil penelitian yang telah dilakukan ini menemukan ada 

3 model penyusunan anggaran yang berlaku dalam organisasi 

gereja. Masing-masing model tergantung dari karakteristik 

dari organisasi gereja itu sendiri. Model 1 menunjukan bahwa 

keputusan pelaksanaan ada di tangan gembala. Warga gereja 

dan majelis memberikan wewenang penuh kepada gembala 

untuk mengatur semua proses organisasi gereja termasuk 

anggaran yang dibutuhkan oleh gereja.  

Model 1: 
Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pada 
Gereja Yang Keputusan Penganggarannya Berada Di 

Tangan Gembala  
 

 

 

 

 

 

 

Model 2 adalah model penggaran organisasi gereja berada 

pada tangan majelis gereja dan juga gembala. Majelis gereja 

dianggap sebagai keterwakilan dalam organisasi gereja gereja 

sehingga diberikan wewenang bersama dengan gembala untuk 

Gembala  

Majelis dan Warga Gereja 

Anggaran  
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menyusun program dan anggaran yang dibutuhkan oleh 

masing-masing gereja.  

Model 2: 
Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pada 
Gereja Yang Keputusan Penganggarannya Berada Di 

Tangan Gembala dan Majelis Gereja  
 

 

 

 

 

 

Model yang ketiga atau yang terakhir adalah model 

penganggaran gereja yang prosesnya melibatkan semua pihak 

baik itu gembala, majelis gereja ataupun warga gereja.  

Model 3: 
Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pada 
Gereja Yang Keputusan Penganggarannya Berada Di 
Tangan Gembala, Majelis Gereja dan Warga Gereja  

 

 

 

 

Warga Gereja 

Majelis Gereja Gembala   Anggaran 

Warga Gereja 

Majelis Gereja Gembala 

Anggaran 


