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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Persaingan usaha yang semakin ketat dewasa ini menuntut perusahaan 

untuk beroperasi seefisien dan seefektif mungkin. Dalam dunia bisnis yang 

semakin berkembang akhir-akhir ini menciptakan suatu ketidakpastian 

lingkungan bisnis yang akan menimbulkan kesulitan dalam proses 

perencanaan dan pengendalian manajerial. Oleh karena itu manajemen itu 

selalu diharapkan untuk dapat memandang dan merencanakan masa depan 

dengan sungguh-sungguh agar perusahaan dapat bertahan dan berkompetensi 

dalam persaingan yang semakin ketat. Perencanaan dan pengendalian adalah 

fungsi utamanya, dimana sistem penganggaran adalah salah satu alatnya. 

Penyusunan anggaran diharapkan mampu meningkatkan kinerja manajerial di 

perusahaan. Banyak penelitian mengenai proses penyusunan anggaran itu 

sendiri yang dikaitkan dengan kinerja manajerial, yaitu penyusunan anggaran 

yang melibatkan para manajer di level menengah atau bawah atau sering 

disebut dengan partisipasi dalam penyusunan anggaran. Namun penerapan 

partisipasi tidak selamanya memberikan hasil yang memuaskan bagi setiap 

organisasi. 
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Suatu organisasi baik yang bersifat profit oriented maupun nonprofit 

oriented akan dihadapkan pada masalah tersebut. Penelitian tentang pengaruh 

partisipasi anggaran pada kinerja manajerial dan kepuasan kerja sebagian 

besar mengambil lokasi pada perusahaan manufaktur dan rumah sakit. 

Penelitian ini mencoba meneliti perusahaan kontraktor sebagai objek 

penelitian. Perusahaan sebagai bentuk usaha penyediaan layanan jasa kepada 

masyarakat yang mengutamakan  perolehan laba sebagai tujuan utamanya, 

namun lebih bersifat sosial kemasyarakatan akan dihadapkan pada masalah 

pengelolaan kegiatan usaha seperti layaknya organisasi lain yang bersifat 

profit oriented. Itu semua dikarenakan adanya persaingan usaha antar 

perusahaan yang mendorong seluruh perusahaan untuk meningkatkan dan 

memperhatikan fasilitas-fasilitas pelayanan yang ditawarkan. Hal ini yang 

memicu adanya usaha peningkatan kualitas dimana peranan kinerja manajer 

perusahaan sangat diperhatikan. Anggaran sebagai alat manajemen dalam 

peningkatan kerja manajemen dan kepuasan kerja sangatlah diharapkan dapat 

membantu dalam upaya pemberian kualitas jasa yang terbaik bagi para 

pemakainya. 

Dasar penelitian ini adalah bahwa partisipasi dari manajer tingkat 

menengah akan berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Banyaknya 

penelitian mengenai hubungan tersebut semakin menarik perhatian para 

peneliti untuk mencari variabel lain yang dapat mempengaruhi hubungan 

antara keduanya. Salah satunya adalah variabel ketidakpastian lingkungan. 
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Beberapa penelitian yang pernah dilakukan, menunjukkan bahwa 

partisipasi anggaran akan berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

apabila ketidakpastian lingkungan tinggi. Miliken (dalam Muslimah, 1998: 

225) menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan sebagai  rasa 

ketidakmampuan individu dalam memprediksi sesuatu secara tepat. 

Ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai persepsi individu atas 

ketidakpastian lingkungan dari lingkungan organisasi. 

Dimensi karakteristik anggaran telah banyak dilakukan penelitian 

sebelumnya. Filosofi manajerial dan gaya kepemimpinan manajer tingkat atas 

berpengaruh positif pada karakteristik anggaran. Steers (1975) dalam 

Trisnawati (2000) menemukan adanya hubungan yang positif antara 

participation on task-goal (partisipasi dalam penyusunan anggaran) dan job 

satisfaction (kepuasan kerja). Studi lain mengemukakan adanya hubungan 

positif antara partisipasi dan kinerja manajerial (Yulk, Ivancevic 1976) dalam 

Trisnawati (2000). 

Sementara penelitian yang telah dilakukan baik disektor swasta 

maupun sektor publik menunjukkan adanya ketidakjelasan pengaruh anggaran 

partisipatif terhadap peningkatan kinerja manajerial. Penelitian disektor 

swasta seperti yang dilakukan oleh Indriantoro dan Supomo (1998) dalam 

Falikhatun (2005) menemukan bahwa ada hubungan positif dan signifikan 

antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Berbeda 

dengan penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak 

signifikan diantara keduanya, Riyanto (1996) dalam Falikhatun (2005). 
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Menurut Hopwood dan Govindarajan dalam Falikhatun (2005), 

ketidakkonsistenan dalam penelitian-penelitian terdahulu tersebut 

kemungkinan belum adanya kesatuan hasil penelitian anggaran karena 

hubungan antara anggaran dengan kinerja manajerial tergantung faktor-faktor 

tertentu (situational factors) atau yang lebih dikenal dengan istilah variabel 

kontinjensi atau contingency variable. 

          Beberapa hal yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengambil judul penelitian “ Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan 

Dan Penganggaran Partisipatif Terhadap Peningkatan Kinerja 

Manajerial Dan Kepuasan Kerja “. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

 Pertanyaan mengenai keberadaan patisipasi dalam penyusunan 

anggaran dan kondisi ketidakpastian lingkungan menjadi perhatian para 

peneliti dalam bidang akuntansi manajemen. Adapun masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah ketidakpastian lingkungan dan penganggaran partisipatif 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial? 

2. Apakah ketidakpastian lingkungan dan penganggaran partisipatif 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja? 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

  Tujuan diadakan penelitian ini, adalah: 

1. Untuk menguji secara empiris apakah ketidakpastian lingkungan dan 

penganggaran partisipatif mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 

2. Untuk menguji secara empiris apakah ketidakpastian lingkungan dan 

penganggaran partisipatif mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

  Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Perusahaan 

 Perusahaan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dan pertimbangan dalam penentuan kebijakan sistem 

penyusunan anggaran sehingga diharapkan kinerja manajerial dan 

kepuasan kerja dapat meningkat. 

b. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Untuk memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh 

ketidakpastian lingkungan terhadap peningkatan kerja manajerial dan 

kepuasan kerja. 
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1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

 BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini mencakup segala konsep yang mendasari penelitian, 

mengenai anggaran, partisipasi dalam penyusunan anggaran, 

kinerja manajerial, penganggaran partisipatif dan kinerja 

manajerial, penganggaran partisipatif dan kepuasan kerja, 

penganggaran partisipatif dan ketidakpastian lingkungan, kerangka 

pemikiran, dan kajian terdahulu. 

 BAB III. METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi mengenai jenis penelitian, populasi, sampel, 

dan sampling, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel dan pengukurannya, dan metode 

analisis data. 

 BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini berisi pelaksanaan penelitian dan analisis data. 

 BAB V. PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan laporan penelitian 

yang menyajikan simpulan, saran-saran yang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas perusahaan, dan batasan penelitian. 


