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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 

manajerial pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari pembahasan 

dalam akuntansi keperilakuan (behavioual accounting). Partisipasi 

penyusunan anggaran secara umum sering digunakan sebagai pendekatan 

dalam meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat digunakan untuk 

meningkatkan efektivitas organisasi.  

 Menurut Argyris (1996), partisipasi dapat digunakan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan, partisipasi juga dapat digunakan untuk 

mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka partisipasi dapat diartikan sebagai pengaruh, pendelegasian 

prosedur-prosedur, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan suatu 

pemberdayaan. Keuntungan penerapan partisipasi yang baik diantaranya yaitu: 

1. Memberi pengaruh yang sehat terhadap adanya inisiatif, moralisme dan 

antusiasme. 

2. Memberikan suatu hasil yang lebih baik dari sebuah rencana karena 

adanya kombinasi pengetahuan dari beberapa individu.  

3. Dapat meningkatkan kerjasama antar departemen.  
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4. Para karyawan dapat lebih menyadari situasi di masa yang akan datang 

yang berkaitan dengan sasaran dan pertimbangan lain. (Irvine, 1978 dalam 

Indriani, 1993).  

 Pendapat lain yang berkaitan dengan pengaruh partisipasi terhadap 

kinerja manajerial dinyatakan oleh Milani (1975), yang menerangkan bahwa 

penyusunan anggaran secara partisipatif dapat meningkatkan kinerja manajer, 

yaitu ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui, maka 

karyawan akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa 

tanggung jawab pribadi untuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam 

penyusunan anggaran.  

 Meskipun terdapat banyak pendapat yang menyatakan bahwa 

partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara umum terhadap 

peningkatan kinerja manajerial, tetapi realitanya masih terdapat banyak 

permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi anggaran dan kinerja. Hal ini 

secara luas telah dilakukan penelitian dan menemukan banyak bukti-bukti 

empiris yang memberikan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Kenis (1979), Brownell (1982), Brownell dan 

Mc Innes (1989), Frucot dan Shearon (1991), dan Indriantoro (1995). Dari 

beberapa penelitian yang telah mereka lakukan ditemukan bahwa partisipasi 

penganggaran dan kinerja memiliki hubungan yang sangat positif. Berbeda 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sterdy (1960), Bryan dan Kocke 

(1967), Chanhall dan Brownell (1988), Milani (1975), dalam penelitian 



 3

mereka menemukan bahwa partisipasi penganggaran tidak meningkatkan 

kinerja.  

 Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut 

menunjukkan terdapat ketidakkonsistennya hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Berdasarkan perbedaan 

pendapat tersebut, maka terdapat suatu pendekatan yang dapat digunakan 

untuk mengatasi adanya perbedaan pendapat tersebut, yaitu dengan 

menggunakan pendekatan kontigensi (contygency approach). Pendekatan ini 

memberikan gagasan bahwa sifat hubungan yang ada dalam partisipasi 

anggaran dengan kinerja mungkin berbeda dari satu situasi dengan situasi 

yang lain. Untuk itu pendekatan kontigensi memungkinkan adanya variabel-

variabel lain yang dapat berperan sebagai moderating atau intervening yang 

mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggara dengan kinerja manajerial  

 Menurut Galbraith (1973), menerangkan bahwa struktur organisasi 

yang terdesentralisasi diperlukan pada kondisi administratif, tugas dan 

tanggung jawab yang semakin kompleks yang selanjutnya memerlukan 

pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih rendah. Pelimpahan 

wewenang yang terdesentralisasi diperlukan karena dalam struktur yang 

terdesentralisasi para manajer/bawahan diberikan wewenang dan tanggung 

jawab yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Partisipasi anggaran 

terhadap kinerja akan berpengaruh positif dalam organisasi yang pelimpahan 

wewenangnya bersifat desentralisasi (Gull, dkk. 1995).  
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 Menurut Riyanto (1999),k menerangkan bahwa desentralisasi tidak 

mempunyai hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja. Dalam 

pengelolaan suatu organisasi tidak akan lepas dari faktor kepemimpinan dan 

sikap bawahan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. 

Kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap usaha-

usaha dalam mencapai tujuan organisasi (Decoster dan Fertakis, 1968). Gaya 

kepemimpinan dalam konteks sistem penganggaran, interaksi structure dan 

consideration memiliki efek yang signifikan terhadap kinerja (Brownell, 

1983). Sedangkan menurut Fertakis (1976) menerangkan bahwa adanya 

hubungan yang positif antara gaya kepemimpinan dan partisipasi anggaran. 

Selain itu penelitian Muslimah (1996) menunjukkan bahwa adanya hubungan 

yang tidak signifikan antara gaya kepemimpinan dengan partisipasi anggaran.  

 Menurut Riyanto (2001) metodologi yang memungkinkan para peneliti 

mempergunakan beberapa faktor kondisional dalam model kontigensi dengan 

pendekatan residual dan deviasi. Untuk itu dalam penelitian digunakan 

pendekatan residual. Dalam penelitian ini peneliti memberikan judul 

penelitian “Analisis Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja 

Manajerial dengan Desentralisasi dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel 

Moderating di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta”. 
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B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam 

penelitian ini peneliti mencoba memunculkan permasalahan yang berkaitan 

dengan : 

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja manajerial di Kantor Pemerintah Daerah Kota 

Surakarta ?  

2. Apakah tingkat kesesuaian antara partisipasi penyusunan anggaran dengan 

faktor kontijensi desentralisasi akan meningkatkan kinerja manajerial di 

Kantor Pemerintah Daerah Kota Surakarta ?  

3. Apakah tingkat kesesuaian antara partisipasi penyusunan anggaran dengan 

faktor kontijensi gaya kepemimpinan akan meningkatkan kinerja 

manajerial di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dimunculkan dalam 

penelitian ini, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 

manajerial di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surakarta. 

2. Menganalisis tingkat .kesesuaian antara partisipasi penyusunan anggaran 

dengan faktor kontijensi desentralisasi akan meningkatkan kinerja 

manajerial di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surakarta 
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3. Menganalisis tingkat .kesesuaian antara partisipasi penyusunan anggaran 

dengan faktor kontijensi gaya kepemimpinan akan meningkatkan kinerja 

manajerial di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat diantaranya:  

1. Manfaat Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana kepustakaan dan 

sekaligus dapar memberikan referensi bagi penelitian yang sejenis yang 

relevan dengan penelitian ini.  

2. Manfaat Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

masukan kepada pihak pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja 

manajerial pegawainya. 

3. Manfaat bagi Kebijakan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar dalam 

pengambilan kebijakan, khususnya yang terkait dengan peningkatan 

kinerja manajerial yang ada di Pemerintah Kota Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian  

E. Sistematika Penulisan 

BAB II :  KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori  

B. Kerangka Berpikir  

C. Penelitian Terdahulu 

D. Hipotesis Penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

B. Teknik Pengumpulan Data  

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  

D. Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian 

E. Uji Instrumen Penelitian  

F. Teknk Analisis Data 

BAB IV  :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data  

B. Pembahasan 

BAB V :  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 


