
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Dalam dunia bisnis yang semakin berkembang seperti sekarang ini, 

manajemen diharapkan untuk selalu memandang dan merencanakan masa 

depannya. Para peneliti dalam bidang akuntansi telah lama berusaha untuk 

memahami hubungan antara partisipasi  penganggaran dengan kinerja manajer. 

Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh lingkungan persaingan bisnis global 

yang menyebabkan ketidakpastian lingkungan.  

  Perkembangan bisnis dan persaingan antar perusahaan semakin ketat 

khususnya pada perusahaan manufaktur. Sebagai seorang manajer harus 

menjalankan fungsi- fungsi manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi 

manajemen diantaranya adalah perencanaan pengorganisasian, penempatan 

sumber daya, kepemimpinan atau koordinasi, pengendalian (Welsch, Hilton dan 

Gordon 2000: 1).  

  Terwujudnya efisiensi dan efektifitas perusahaan merupakan hasil dari 

suatu proses perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian berbagai aktivitas 

dan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang salah satunya terefleksi dari 

anggaran. Sebuah organisasi membutuhkan anggaran untuk menterjemahkan 

keseluruhan strategi kedalam rencana dari tujuan jangka panjang dan jangka 

pendek (Hansen dan Mowen, 1997 dalam Hariyanti dan Nasir, 2002).  
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  Dalam menjalankan fungsinya, manajemen membutuhkan alat bantu. 

Salah satu alat bantu yang digunakan adalah anggaran, yang merupakan sebuah 

rencana tentang kegiatan dimasa datang yang mengindentifikasikan kegiatan 

untuk mencapai tujuan yang berfungsi sebagai alat pengendalian, 

pengkoordinasian, komunikasi, motivasi, dan evaluasi prestasi (Kenis, 1979 

dalam Hariyanti dan Nasir, 2002). Anggaran juga dituntut untuk mempunyai 

kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, memp unyai kemampuan untuk 

memberikan motivasi kepada anggota-anggotanya, dan mampu mendorong 

adanya partisipasi (Adisaputro dan Asri 1995:6). 

  Menurut Welsch, Hilton dan Gordon (2000:44) observasi menunjukkan 

bahwa tujuan, sasaran, kebijaksanaan, dan prosedur tidak akan tepat, konsisten, 

mudah dimengerti dan stabil jika hanya ada dikepala seorang individu atau 

beberapa manajer. Untuk itu diperlukan partisipasi atau keterlibatan manajer 

bawahan dalam penyusunan anggaran tetap ditangan manajer puncak. 

Keterlibatan manajer bawahan dalam penyusunan anggaran memungkinkan 

bawahan untuk bertukar informasi dan mencari informasi dari atasan mereka 

untuk mendukung terciptanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses 

penentuan anggaran dan permasalahan organisasi lainnya. Partisipasi anggaran 

menumbuhkan komitmen untuk mencapai tujuan karena mereka ikut aktif dalam 

proses penyusunannya. Komitmen tujuan merupakan penerimaan terhadap tujuan 

dan usaha untuk mencapai tujuan tersebut (Wentze l, 2002). 

  Keputusan yang berkualitas diperoleh dari pertimbangan  semua fakta dan 

memanfaatkan dengan baik informasi yang ada. Karena keputusan yang baik 
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merupakan pilihan yang logis untuk dukungan alasan yang kuat. Keputusan yang 

baik mungkin efektif dan inovatif, tetapi jika orang tidak memiliki komitmen 

untuk melaksanakannya, apapun alasannya keputusan tersebut menjadi keputusan 

yang tidak berguna. Sebaliknya, keputusan yang buruk meskipun semua orang 

mengimplementasikannya dengan senang hati, hanya akan buang-buang waktu 

dan kontra produktif. 

  Pembuatan keputusan yang efektif akan memudahkan manajer untuk 

mengkoordinasi dalam mencapai target yang diharapkan, karena dengan adanya 

saling pengertian antara atasan dan bawahan. Kinerja manajerial tidak lepas dari 

dukungan bawahannya, kerja sama yang efektif antar keduanya merupakan kunc i 

kelancaran perusahaan. Sehingga partisipasi anggaran diharapkan dapat mampu 

menumbuhkan komitmem tujuan perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja 

manajerial. 

  Penganggaran partisipatif merupakan dimensi dalam karakteristik yang 

dikembangkan oleh Kenis (1997) dengan mempertimbangkan aspek perilaku 

manusia. Wentzel (2002), Wasito (2004), Windu (2004), Sugiyanto (2005), R.A. 

Supriyono (2004) telah melakukan penelitian tentang karakteristik anggaran 

dengan kinerja manajerial dengan hasil yang bervariasi. Para peneliti 

menempatkan  pola yang beragan antara partisipasi anggaran dan kinerja 

manajerial. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti komitmen tujuan sebagai 

variabel mediasi antara partisipasi anggaran dan kinerja manajer. 

  Sugiyanto (2005) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang 

signifikan dari hasil penelitiannya tentang penganggaran partisipasi dan kinerja 
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manajerial dengan mediasi komitmen tujuan. Penelitian tersebut dilakukan pada 

rumah sakit yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oleh karena itu peneliti 

mencoba meneliti kembali hubungan partisipasi anggaran dan kinerja manajerial 

dengan komitmen tujuan dengan mengambil sampel pada perusahaan manufaktur 

di Kabupaten Sukoharjo. Berdasar acuan di atas peneliti mengambil judul 

penelitian “PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA 

MANAJERIAL KOMITMEN TUJUAN SEBAGAI VARIABEL 

INTERVENING” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Kabupaten 

Sukoharjo).  

 

B. Perumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dala m penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut ini :  

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh secara langsung terhadap kinerja 

manajerial ? 

2. Apakah partisipasi penyusunan penganggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial melalui komitmen tujuan sebaga i variabel intervening ? 

 

C. Pembatasan Masalah  

  Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi pembatasan pada 

perusahaan-perusahaan yang dipilih. Perusahaan yang menjadi objek penelitian 

merupakan perusahaan swasta. Mengingat luasnya cakupan materi serta sifat 

penyusunan Anggaran yang berlaku, maka penelitian ini dibatasi pada: 



 5 

1.  Perusahaan manufaktur swasta, karena pengelolaan anggaran dilakukan 

secara  mandiri, sedangkan pada perusahaan manufaktur negeri, pengelolaan 

anggaran masih dikontrol oleh pemerintah. 

2. Perusahaan manufaktur yang dipilih merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang  tekstil, garmen, furniture, mebel. Karena merupakan industri yang 

terbanyak saat ini. 

3.  Perusahaan manufaktur terdapat di Kabuapten Sukoharjo, yang mempunyai 

struktur organisasi yang besar dan sudah terdaftar pada Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan. 

4.  Responden dari perusahaan manufaktur terdiri atas manajer, manajer divisi, 

dan staff yang bekerja pada perusahaan tersebut. 

 

D. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris, bahwa: 

1. Partisipasai anggaran berpengaruh secara langsung terhadap kinerja 

manajerial. 

2. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

melalui komitmen tujuan sebagai variabel intervening.  

 

E. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat penelitian yang dapat dipelajari dari penelitian ini 

adalah: 

1. Dapat memberikan kontribusi pada manajemen perusahaan. Mereka dapat 

memahami bahwa untuk meningkatkan kinerja para manajer pusat 
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pertanggung jawaban perlu meningkatkan partisipasi mereka dalam 

penganggaran. 

2.  Bagi mahasiswa dapat dijadikan sebagai salah satu sumber acuan penelitian. 

3.  Bagi peneliti dapat digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen tujuan. 

 

F.  Sistematika Penulisan 

 BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

   Bab ini berisi landasan teori penelelitian yang mencakup hal-hal 

yang berhubungan dengan partisipasi anggaran, kinerja manajerial, 

penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

   Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, populasi dan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis data. 

 BAB IV : ANALISIS DATA 

   Bab ini berisi gambaran secara umum analisis data yang digunakan 

dari mulai gambaran umum subyek penelitian , uji instrumen, uji 

asumsi klasik serta pengujian hipotesis. 
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 BAB V : PENUTUP 

   Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian serta saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




