
BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan usaha  yang sangat ketat dewasa ini, menuntut perusahaan 

untuk beroperasi seefisien mungkin. Untuk itu pihak manajemen harus mampu 

melaksanakan fungsinya. Manajemen sering kali membutuhkan alat bantu. Salah 

satu alat bantu yang digunakan adalah anggaran (budget) yang secara umum 

merupakan suatu perencanaan formal dari seluruh kegiatan perusahaan dalam 

jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan angka. Selama ini masih 

banyak organisasi yang memperlakukan anggaran hanya sebagai alat 

pengendalian. Pandangan tradisional tentang anggaran ini didasarkan pada model 

manajemen tradisional yang bersifat tayloristic yang menekankan pada otoritas, 

pertanggung jawaban dan pengendalian. 

Anggaran selain dapat berperan dalam pengendalian, juga berperan sebagai 

alat perencanaan dan koordinasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

peningkatan kinerja manajerial dalam perusahaan. Oleh karena itu manajemen 

selalu diharapkan dapat memandang dan merencanakan masa depan sungguh-

sungguh agar perusahaan dapat bertahan dan berkompetensi dalam persaingan 

tersebut. 



Untuk meningkatkan efektifitas anggaran,  suatu anggaran  haruslah 

memperhatikan aspek perilaku manusia agar anggaran tersebut mampu 

memotivasi manajer pelaksana untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

dalam anggaran. Izzatin kennis (1979) dalam Trisnawati (2000) mengembangkan 

lima karakteristik anggaran yang mempertimbangkan aspek perilaku manusia. 

Kelima karakteristik tersebut adalah: 

1. Budgetary participation (tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran). 

2. Budget goal difficulty (tingkat kesulitan sasaran anggaran). 

3. Budgetary evaluation (evaluasi anggaran). 

4. Budgetary feedback (umpan balik anggaran). 

5. Budget goal clarity (kejelasan sasaran anggaran). 

Banyaknya penelitian mengenai proses penyusunan anggaran yang 

dikaitkan dengan kinerja manajerial, yaitu penyusunan anggaran yang melibatkan 

para manajer di level menengah atau bawah yang sering disebut anggaran 

partisipatif. Anggaran yang disusun secara partisipatif merupakan cara yang 

efektif untuk memotivasi kinerja bawahan (Hofstede, 1968) dalam Trisnawati 

(2000). Partisipasi dalam penyusunan anggaran lebih memungkinkan bagi 

bawahan untuk melakukan negosiasi mengenai target anggaran yang menurut 

mereka dapat dicapai (Brownell, 1986) dalam Trisnawati (2000). Namun 



penerapan partisipasi tidak selamanya memberikan hasil yang memuaskan bagi 

setiap organisasi. 

 Salah satu efek negatif dari partisipasi manajer dalam penyusunan 

anggaran adalah adanya Slack anggaran. Slack adalah perbedaan antara proyeksi 

pendapatan atau biaya yang diusulkan manajer dengan perkiraan realitas atas 

pendapatan atau biaya. Schiff dan Lewin (1970) dalam Kurniawan (2002) 

menyatakan bahwa slack anggaran merupakan upaya manajer untuk melakukan 

penyesuaian terhadap anggaran yang lebih didasarkan pada kepentingan 

pribadinya sendiri daripada didasarkan faktor-faktor nyata yang akan 

mempengaruhi pencapaian target anggaran.  

Banyaknya penelitian mengenai hubungan partisipasi dari manajer tingkat 

menengah terhadap anggaran akan berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

semakin menarik perhatian peneliti untuk mencari variabel lain yang dapat 

mempengaruhi hubungan antara keduanya, yaitu struktur organisasional dan 

ketidakpastian lingkungan. 

Birokrasi memberikan bentuk atau segi pembentuk pada suatu organisasi 

yaitu dengan jalan membuat strukturnya. Tugas atau kewajiban setiap posisi 

dengan jalan ini dapat digambarkan. Dalam hal ini terdapat hirarki pemimpin 

yang bertanggung jawab pada setiap tingkatan bagi kegiatan unit-unit bawahan. 

Penyusunan itu memberikan suatu hubungan kegiatan yang logis. Dan ini 



merupakan suatu sarana pemenuhan bagi keterbatasan individu pada jangkauan 

sesuatu pekerjaan pada rentangan kompetensinya. 

Ketidakpastian lingkungan adalah variabel lain yang diusulkan dalam 

penelitian. Ketidakpastian lingkungan yang tinggi didefinisikan sebagai rasa 

ketidakmampuan individu memprediksi lingkungan secara akurat. Sedangkan 

dikatakan ketidakpastian lingkungan yang rendah atau individu dapat 

memprediksi keadaan sehingga dapat menemukan langkah untuk membantu 

organisasi menyusun rencana yang akurat. 

Sistem penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, 

yaitu pendekatan dari atas kebawah (top down approach), pendekatan dari bawah 

keatas (bottom up approach), dan pendekatan partisipasi. Proses penyusunan 

anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari manajemen tingkat atas (top level 

management) sampai manajemen tingkat bawah (lower level management). 

Anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia (Siegel 1989) 

dalam Yuwono (1999), terutama bagi orang yang langsung terlibat dalam 

penyusunan anggaran. Untuk menghasilkan sebuah anggaran yang efektif, 

manajer membutuhkan kemampuan untuk memprediksi masa depan, dengan 

mempertimbangkan beberapa faktor. 

Penyusunan anggaran dengan pendekatan dari atas kebawah, anggaran 

disusun oleh manajer tingkat atas dan kemudian manajer pelaksana (manajer 

tingkat menengah dan bawah) melaksanakan anggaran yang telah dibuat, 



penyusunan anggaran dengan pendekatan dari bawah keatas, anggaran disususun 

oleh manajer perusahaan dengan informasi dari staf manajemen mengenai 

keadaan perusahaan secara keseluruhan dan manajer tingkat atas akan menilai 

sekaligus mengesahkan anggaran yang dibuat oleh manajer tingkat bawah. 

Pada sistem partisipasi dalam penyusunan anggaran, persiapan skedul 

anggaran akan dimulai dari hirarkhi yang lebih rendah. Partisipasi manajer dalam 

penetapan anggaran adalah pengikutsertaan manajer dalam penyusunan anggaran. 

Penyusunan anggaran dengan pendekatan partisipasi, anggaran disusun oleh 

manajer tingkat atas dengan mengikutsertakan manajer tingkat menengah dan 

manajer tingkat bawah. Partisipasi manajer tingkat bawah diharapkan mampu 

memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Partisipasi 

merupakan tehnik manajemen yang efektif karena para manajer dapat menerima 

dan melaksanakan secara penuh tanggung jawab atas anggaran yang telah 

disusun. Anggaran yang disusun secara partisipasi cenderung akan lebih realitas. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “ PENGARUH SRUKTUR ORGANISASI 

DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN TERHADAP PENGANGGARAN 

PARTISIPATIF DENGAN KINERJA MANAJERIAL (Studi Empiris pada 

Perusahaan Tekstil di Wilayah Kabupaten Sukoharjo)”. 



B.  Perumusan masalah 

Suatu sistem yang mampu mencakup semua kepentingan (terutama bagi 

perusahaan) sangat diperlukan dalam usaha peningkatan kinerja manajerial. 

Pertanyaan mengenai struktur organisasional dan ketidakpastian lingkungan 

terhadap keefektifan anggaran partisipatif dalam peningkatan kerja manajerial 

menjadi perhatian peneliti dalam bidang Akuntansi Manajemen. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok 

permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi yaitu: 

1. Apakah partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran akan 

meningkatkan kinerja manajerial? 

2. Apakah struktur organisasi mempengaruhi hubungan antara penganggaran 

partisipatif dengan kinerja manajerial? 

3. Apakah ketidakpastian lingkungan mempengaruhi hubungan antara 

penganggaran partisipatif dengan kinerja manajerial? 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi: 

1. Penelitian ini merupakan studi empiris pada perusahaan tekstil yang ada di 

wilayah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Penelitian ini mengambil manajer menengah pada perusahaan tekstil 

sebagai responden. 



D.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji secara empiris apakah penganggaran partisipatif 

mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja manajerial. 

2. Untuk menguji secara empiris apakah struktur organisasi (desentralisasi) 

mempengaruhi hubungan antara penganggaran partisipatif dengan kinerja 

manajerial. 

3. Untuk menguji secara empiris apakah ketidakpastian lingkungan 

mempengaruhi hubungan antara penganggaran partisipatif dengan kinerja 

manajerial. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi peneliti 

Dapat membantu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan baik 

secara teori maupun praktik mengenai partisipasi penyusunan anggaran. 

2. Bagi pihak manajemen Perusahaan tekstil 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan penilaian dan bahan 

pertimbangan dalam penentuan kebijakan sistem penyusunan anggaran 

sehingga dapat meningkatkan kinerja manajerial dan. Dan memberikan 



bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh struktur organisasi dan 

ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara penganggaran 

partisipatif dengan kinerja manajerial dan kepuasan kerja. 

3. Bagi pembaca 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan 

untuk penelitian selanjutnya. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB  I  PENDAHULUAN. Bab ini berisi mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini mencakup segala konsep yang 

mendasari penelitian, mengenai definisi anggaran, partisipasi dalam penyusunan 

anggaran, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teoritik dan hipotesis. 

BAB  III  METODE PENELITIAN. Bab ini memuat penjelasan mengenai 

ruang lingkup penelitian, populasi, sampel penelitian dan pengaturannya, sumber 

daya, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB  IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi 

analisis data penelitian dan pembahasan dari hasil analisis penelitian. 



BAB  V  PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

analisis data penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran pengembangan 

bagi penelitian berikut. 


