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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Persaingan dunia usaha yang semakin ketat ini menuntut para pelaku 

dunia usaha menjalankan kegiatan usaha secara efisien dan efektif. Evaluasi 

kinerja organisasi sangat penting dilakukan perusahaan, sehingga mereka dapat 

mengetahui seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan sesuai 

dengan tujuan strategis, dan mampu menyajikan informasi tepat waktu untuk 

melaksanakan penyempurnaan.  

Pengendalian manajemen diperlukan sebagai upaya untuk mengarahkan 

strategi dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan. Pengendalian 

manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh manajemen untuk 

menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strateginya secara efektif dan 

efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi (Anthony et al, 1992). 

Salah satu proses dari pengendalian manajemen yang dapat dilakukan 

oleh manajemen sebagai upaya menjalankan bisnisnya secara efektif dan efisien 

adalah memiliki konsep kerja dengan sistem perencanaan itu adalah anggaran. 

Anggaran adalah suatu rencna terinci yang dinyatakan secara formal dalam 

ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber yang diperoleh dan 

digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun (Supriyono, 

1999). Anggaran dapat disusun oleh berbagai pihak, antara lain mulai 

manajemen tingkat atas (top level management) sampai manajemen tingkat 

bawah.  



2 

Anggaran (Budget) sebagai alat bantu manajemen merupakan suatu 

perencanaan formal dari seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu 

tertentu yang dinyatakan dalam satuan angka. Pada dasarnya bahwa anggaran 

berfungsi sebagai alat manajemen untuk melaksanakan aktivitas-aktivitasnya, 

antara lain komunikasi, perencanaan, koordinasi, serta pengendalian. 

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. 

Penyusunan anggaran sangat mendukung pencapaian tujuan yang 

terencana sehingga memberikan informasi sejauh mana tujuan tersebut telah 

tercapai dan menjadi dasar bagi manajer untuk mengukur efisiensi, 

mengidentifikasi masalah, dan pengendalian biaya. Penyusunan anggaran dapat 

membantu terciptanya koordinasi pada aktivitas organisasi.  

Penyusunan anggaran tradisional sangat identik dengan anggaran yang 

bersifat otoriter. Pada penetapan anggaran ini, manajer puncak menyusun 

anggaran untuk setiap divisinya. Pada pelaksanaan anggaran tersebut, manajer 

menengah dan bawah yang bertanggung jawab untuk mencapai anggaran yang 

ditetapkan oleh manajer puncak.  

Penyusunan anggaran modern adalah alternatif dari anggaran tradisional. 

Dalam penyusunan anggaran, peran manajer puncak diperlukan agar sistem 

penganggaran menjadi efektif. Partisipasi bawahan diperlukan dalam 
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penyusunan anggaran agar mereka dapat ikut serta dalam mengidentifikasi 

tujuan anggaran, menerima secara penuh dan melaksanakannya untuk mencapai 

tujuan tersebut (Riyadi, 1999).  

Partisipasi dalam penyusunan anggaran ada dua pendekatan yaitu Bottom 

Up Approach  (pendekatan dari atasan atau principal ke bawahan atau agent) 

dan Top Down Approach (pendekatan dari bawah atau agent ke atasan). Top 

Down Approach adalah manajemen puncak membuat atau menata anggara-

anggaran dibawahnya, sedangkan Bottom Up Approach merupakan partisipasi 

manajer lini bawah untuk menyusun anggarannya sendiri. 

Prestasi kerja dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai dari 

berbagai aktivitas yang dilakukan dalam mendayagunakan sumber daya yang 

ada. manajer akan dinilai berprestasi apabila dapat mewujudkan apa yang 

menjadi tujuan perusahaan. Manajer puncak dapat mengevaluasi prestasi kerja 

manajer bawahannya dan memberi penghargaan (reward), imbalan atau bahkan 

hukuman.  

Motivasi yang mendasari perlunya peningkatan partisipasi dalam 

penyusunan anggaran adalah agar efektifitas kinerja organisasi dapat meningkat 

seirng dengan peningkatan prestasi kerja manajer. Partisipasi manajer dalam 

penyusunan anggaran diharapkan mampu memberikan motivasi bagi manajer 

dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Partisipasi merupakan salah satu 

teknik manajemen yang efektif karena para manajer dapat menerima dan 

melaksanakan secara penuh tanggung jawab atas anggaran yang telah disusun. 

Anggaran yang disusun secara partisipatif menjadi realistis.  
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Motivasi yang mendasari dilakukannya penelitian ini adalah bukti 

empiris yang menunjukkan adanya ketidakjelasan pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap peningkatan prestasi kerja manajer. Penelitian 

yang dilakukan oleh Brownell dan Mc Innes (1986) menemukan adanya 

pengaruh positif yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan 

prestasi kerja. Namun, hasil penelitian Kemis (1979) menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang tidak signifikan di antaranya keduanya.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Leavitt (1963); Brownell (1982); 

dan Indrianto (1993) menemukan bahwa ada hubungan positif dan signifikan 

antara partisipasi penyusunan anggaran dengan prestasi kerja manajer. 

Sementara penelitian Milani (1975) dan Riyanto (1996) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang tidak signifikan diantara keduanya. Hubungan antara 

partisipasi terhadap kepuasan kerja dengan prestasi kerja manajer berbeda-

beda, hal ini bisa saja terjadi karena penelitian ini dilakukan di lokasi yang 

berbeda, obyek penelitian dan metode pemilihan sampel juga berbeda. Selain 

itu juga tergantung pada budaya yang berlaku di daerah perusahaan dan faktor-

faktor lainnya. 

Penelitian ini bermaksud menguji kembali apakah ada keterkaitan antara 

prestasi kerja manajer dengan partisipasi penyusunan anggaran. Oleh karena itu 

penelitian ini diberi judul: “PENGARUH PARTISIPASI DALAM 

PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP PRESTASI KERJA MANAJER 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI SURAKARTA” 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

“Apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap 

prestasi kerja manajer?”.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:  

1. Penelitian ini merupakan studi empiris pada perusahaan jenis manufaktur 

yang berada di wilayah Surakarta. 

2. Penelitian ini hanya mengambil manajer tingkat menengah atau manajer 

dengan jabatan setingkat kepala bagian.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui menguji secara 

empiris pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap prestasi kerja 

manajer. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai   

berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat membantu menambah wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori 

maupun praktik mengenai partisipasi penyusunan anggaran.  



6 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Untuk memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh 

partisipasi penyusunan anggaran dan prestasi kerja manajer.  

3. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan atau sumbangan 

pemikiran dalam penentuan kebijakan sistem penyusunan anggaran yang 

baik.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat 

menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat mempelajari 

masalah serupa. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan terbagi dalam lima pokok bahasan sebagai berikut:  

BAB  I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi keterangan yang secara teoritis berkaitan dengan anggaran, 

partisipasi penyusunan anggaran, prestasi kerja manajer dalam 

organisasi, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.  
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BAB  III  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini berisi tentang sifat penelitian, penentuan 

populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional 

variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.  

BAB  IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang pelaksanaan penelitian, analisis data yang diperoleh 

dari pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.  

BAB  V  PENUTUP  

Bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran. 
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