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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi, persaingan usaha semakin ketat. Hal ini menuntut 

perusahaan untuk dapat beroperasi seefektif dan seefisien mungkin. 

Terwujudnya efisiensi bagi perusahaan sangat bergantung pada kemampuan 

manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yaitu perencanaan, 

pengkoordinasian dan pengendalian berbagai aktivitas dan sumber daya yang 

dimiliki. 

Hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja 

manajerial merupakan salah satu bagian dari Behavioral Accounting. Salah 

satu fungsi manajer yaitu mengendalikan organisasi yaitu dengan membuat 

perencanaan yang matang dalam pencapaian tujuan perusahaan.  

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang 

berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat 

melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien (Schief dan 

Lewin, 1970; Welsch, Hilton dan Gordon, 1996 dalam  Ikhsan dan Ane, 

2007). Sebagai alat perencanaan, angaran merupakan rencana kegiatan yang 

terdiri dari sejumlah target yang akan dicapai oleh para manajer suatu 

perusahaan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu pada masa 

yang akan datang. Anggaran digunakan oleh manajer tingkat atas sebagai alat 

untuk melaksanakan tujuan-tujuan organisasi kedalam dimensi kuantitatif dan 
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waktu, serta mengkomunikasikannya kepada manajer-manajer tingkat bawah  

sebagai  rencana kerja jangka panjang maupun jangka pendek. Sasaran 

anggaran dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian aktifitas yang telah 

ditetapkan sebelumnya dalam bentuk anggaran. 

Didalam penyusunan anggaran keterlibatan berbagai komponen unit 

kerja didalam suatu perusahaan sangat diperlukan. Dahulu penganggaran 

dilakukan dengan sistem top-down, dimana rencana dan jumlah anggaran telah 

ditetapkan oleh atasan atau pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan atau 

pelaksana anggaran hanya melalakukan apa yang telah disusun (Omposunggu 

dan Bawono, 2006). Dalam hal ini jika penyusunan anggaran hanya 

berdasarkan kehendak atasan tanpa melibatkan partisipasi bawahan maka 

dapat menimbulkan kesulitan bagi bawahan untuk mencapainya sebaiknya 

jika penyusunan anggaran hanya disusun sesuai kehendak bawahan maka juga 

dapat menimbulkan rendahnya motivasi baawahan dalam mencapai target-

target yang optimal. Keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran akan 

sangat memungkinkan mereka untuk memberi informasi lokal yang diketahui. 

Dengan cara ini, bawahan dapat mengkomunikasikan atau mengungkapkan 

beberapa informasi pribadi yang mungkin dapat dimasukkan dalam standar 

atau anggaran sebagai dasar penilaian. 

Partisipasi penyusunan anggaran yaitu suatu proses kerjasama dalam 

pembuatan keputusan yang melibatkan dua kelompok atau lebih yang 

berpengaruh pada pembuatan keputusan di masa yang akan dating. Disini 

partisipasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting yang menekankan 
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pada proses kerjasama dari berbagai pihak, baik bawahan maupun manajer 

level atas (French et al,1960 dalam Omposunggu dan Bawono, 2006). 

Patisipasi penyusunan anggaran merupakan sebuah pendekatan manjerial yang 

umumnya dapat meningkatkan kinerja manjerial. 

Tidak luput pula partisipasi karyawan dan kondisi lingkungan dalam 

penyusunan anggaran kemungkinan dapat mempengaruhi kinerja manajerial. 

Kepuasan kerja merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Seseorang 

yang berpositif terhadap kerja, berarti mengalami kepuasan kerja. Job 

Relevant Information juga diidentifikasi sebagai salah satu yang membantu 

manajer untuk memperbaiki pemilihan tindakannya melalui upaya yang 

diinformasikan dengan baik, baik bersumber dari lingkungan eksternal 

maupun internal perusahaan. Dalam hal ini informasi job relevant membantu 

memberikan pengetahuan yang lebih baik bagi manajer mengenai alternative 

keputusan dan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Tersedianya 

informasi job relevant akan membantu manajer dalam membuat keputusan-

keputusan penting serta dapat membantu manajer untuk memprediksi keadaan 

lingkungan organisasi secara tepat (Kren, 1992 dalam Sinuraya, 2009).Oleh 

karena itu, efektivitas dalam penyusunan staf, penciptaan iklim kerja yang 

baik, dan pemberian motivasi secara positif bisa membawa sukses bagi 

kebanyakan perusahaan.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sinuraya 

(2009). Pada penelitian tersebut menggunakan variabel job relevant 



 

 

 

 

4 

information dan variabel kecukupan anggaran terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa informasi yang relevant tentang tugas yang ada 

tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kecukupan anggaran. Dan 

kecukupan anggaran dengan kinerja manjerial tidak memilik hubungan, 

artinya bahwa sumber-sumber yang dianggarkan untuk unit organisasinya 

untuk mencukupi aktivitas–aktivitas yang dilakukan tidak memiliki hubungan 

signifikan terhadap peningkatan kinerja manjerial.  

Somadiah dan Suranta (2004), menurut penelitiannya yang 

menggunakan job relevant information dan ketidakpastian lingkungan 

mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja manjerial. Penelitian tersebut membuktikan bahwa 

partisipasi penyusunan anggaran job relevant information mempengaruhi 

kinerja manjerial. Sedangkan ketidakpastian lingkungan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial. 

Ompusunggu dan Bawono (2006), menguji apakah pengaruh partisipasi 

anggaran dan job relevant information terhadap informasi asimetris. Hasilnya 

membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari partisipasi 

anggaran dan job relevant information terhadap informasi asimetris artinya 

proses penyusunan anggaran dengan melibatkan partisipasi 

bawahan/pelaksana anggaran yang mempunyai informasi berkenaan dengan 

tugas tidak mengakibatkan turunnya informasi asimetris. 
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Puspaningsih (2002), menguji apakah partisipasi penyusunan anggaran 

dan kepuasan kerja memberikan pengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Hasilnya membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari partisipasi 

anggaran dan kepuasan kerja terhadap kinerja manajerial. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, 

maka penelitian ini membahas mengenai variabel kepuasan kerja dan 

informasi job relevan sebagai variabel moderating terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Alasan dipilihnya 

variabel kupuasan sebagai variabel moderating adalah kepuasan kerja 

merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Sedangkan job relevant 

information  dipilih adalah informasi yang memfasilitasi kegiatan yang 

berhubungan dengan tugas (Kren, 1992 dalam Somadiah dan Suranta, 2004). 

Penelitian ini mengambil sampel dan lokasi yang berbeda dari penelitian 

terdahulu. Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul “JOB 

RELEVANT INFORMATION DAN KEPUASAN KERJA DALAM 

HUBUNGAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN 

KINERJA MANAJERIAL” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja manajerial? 

2. Apakah kepuasan kerja yang berfungsi sebagai variabel moderating 

mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial? 

3. Apakah job relevant information yang berfungsi sebagai variabel 

moderating  mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja manajerial? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial. 

2. Untuk menganalisis kepuasan kerja yang berfungsi sebagai variabel 

moderating mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap peningkatan kinerja manajerial. 

3. Untuk menganalisis pengaruh job relevant information yang berfungsi 

sebagai variabel moderating  mempengaruhi hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap peningkatan kinerja manajerial. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1. Pengembangan Teori Kontijensi (Contingency Aproach), dalam hal Job 

Relevant Information dan Kepuasan Kerja dalam hubungan partisipasi 

penyusunan anggaran dan kinerja manjerial dalam sebuah perusahaan. 

2. Bagi manajemen atau pejabat struktural (seperti Pemerintah dan PT. KAI), 

penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan 

dalam penyusunan anggaran suatu instansi pemerintahan sehingga 

diharapkan kinerja manajerial meningkat. 

3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai solusi 

alternative dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan job relevant 

information, kepusan kerja, penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Penelitian skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dengan perincian 

sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

   Berisi tentang konsep dan tujuan anggaran, kepuasan kerja, dan job 

relevant information. Kemudian diikuti kerangka pemikiran secara 

teoritis yang dikembangkan dalam mendukung hipotesis penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

   Berisi tentang penjelasan tentang kriteria responden dan penentuan 

sample, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, teknik 

pengujian data serta diakhiri dengan penjelasan tentang metode 

analisis data yang digunakan.  

BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

   Berisi tentang hasil pengumpulan data, kemudian diikuti dengan 

pengujian data dengan melakukan uji validitas dan realibilitas data, 

dan analisis data melalui uji asumsi klasik, uji kesesuaian model 

diakhiri dengan uji hipotesis. 

 BAB V : PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian 

serupa di masa yang akan datang. 

 


