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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama-

sama untuk mencapai tujuan bersama (dalam suatu organisasi bisnis tujuan 

utamanya adalah memperoleh tingkatan laba yang memuaskan). Organisasi 

dipimpin oleh satu hierarki manajer, dengan chief exeutive officer (CEO) pada 

posisi puncak, dan para manajer unit bisnis, departemen, bagian (section), dan 

sub unit  lainnya berada di bawah CEO dalam bagan organisasi (Anthony dan 

Govindarajan, 2009: 5). Terwujudnya tujuan bersama dalam organisasi 

sangatlah bergantung pada kemampuan manajemen dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemen, yaitu membuat perencanaan, mengorganisasikan, 

mengarahkan dan memecahkan masalah (Octavia, 2009: 1). Selain 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen keberhasilan untuk mencapai tujuan 

organisasi bisnis yang berupa tingkat laba yang memuaskan tegantung juga 

pada kinerja manajerial. Kegiatan-kegiatan manajerial meliputi, perencanaan, 

investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, 

negosiasi, dan perwakilan (Mahoney 1963 dalam sumarmo, 2005). 

Kegiatan manajerial yang paling utama adalah perencanaan (Hafiz, 

2007). Menurut Hansen dan Mowen (2004) perencanaan adalah pandangan 

ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat 

mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Komponen penting dalam kegiatan 
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perencanaan adalah dengan membuat anggaran. Anggaran adalah suatu 

rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun nonmoneter yang 

digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan 

operasi. 

Sistem anggaran memberikan beberapa kelebihan untuk suatu organisasi, 

diantaranya anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan 

arahan umum bagi organisasi, mengantisipasi masalah, dan mengembangkan 

kebijakan untuk masa depan. Kelebihan lain adalah anggaran dapat 

memperbaiki pembuatan keputusan. Anggaran juga memberikan standar yang 

dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya organisasi dan 

memotivasi karyawan. Selain itu, anggaran dapat membantu komunikasi dan 

koordinasi (Hansen dan Mowen, 2004: 355). Oleh karena pentingnya 

anggaran dalam suatu perusahaan, dibutuhkan penyusunaan anggaran yang 

baik. Anggaran yang disusun hendaknya dapat mengakomodir kepentingan 

setiap departemen yang terkait dalam pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan 

partisipasi dalam penyusunan anggaran oleh berbagai pihak dalam 

perusahaan. Baik dari manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah. 

Pihak-pihak inilah yang akan memainkan peranan penting dalam 

mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dari partisipasi dalam 

proses penyusunan anggaran (Hansen dan Mowen, 2004: 354). 

Menurut Anthony dan Govindaraja (2005: 86) terdapat tiga pendekatan 

yang digunakan dalam penyusunan anggaran, yaitu top – down (pendekatan 

dari atas ke bawah), bottom – up (pendekatan dari bawah ke atas) dan 
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pendekatan lain yang merupakan gabungan dari kedua pendekatan tersebut, 

yaitu pendekatan partisipasi. Inti dari partisipasi dalam penyusunan anggaran 

adalah di perlukan kerjasama antara seluruh tingkat organisasi. Manajer 

puncak biasanya kurang mengetahui bagian sehari-hari, sehingga harus 

mengandalkan informasi anggaran yang lebih rinci dari bawahannya. Dari sisi 

lain, manajer puncak mempunyai perspektif yang lebih luas atas perusahaan 

secara umum.  

Partisipasi dalam penyusunan anggaran secara formal 

mengkomunikasikan rencana organisasi pada tiap pegawai. Jadi, semua 

pegawai dapat menyadari peranannya dalam pencapaian tujuan tersebut. Oleh 

karena anggaran untuk berbagai area dan aktivitas organisasi harus bekerja 

bersama untuk mencapai tujuan organisasi, maka dibutuhkan adanya 

komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi 

(Hansen dan Mowen, 2004: 356).  

Komitmen organisasi, didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana 

seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-

tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu (Rivai, 

2003 dalam Octavia). Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong 

individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi (Angel dan Perry, 1981; 

Porter, 1974) dalam Sumarno (2005). Keterlibatan kerja yang tinggi berarti 

orang tersebut akan melakukan pekerjaannya secara khusus dan komitmen 

pada organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada organisasi yang 

mempekerjakannya. Apabila seseorang telah memiliki komitmen yang tinggi 
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terhadap suatu organisasi, maka orang tersebut tentu akan berusaha sebaik 

mungkin melakukan setiap aktivitasnya demi kepentingan organisasi. 

Terutama bagi manajer, sebagai bagian penting dalam organisasi, komitmen 

terhadap organisasi sangatlah dibutuhkan agar setiap tugas manajerial yang 

dilakukan memberikan hasil yang baik sehingga dapat membantu tercapainya 

tujuan organisasi. Manajer yang memiliki tingkat komitmen organisasi tinggi 

akan memiliki pandangan positif dan berusaha berbuat yang terbaik demi 

kepentingan organisasi (Porter dalam Ritonga, 2008). 

Selain memiliki komitmen organisasi yang tinggi faktor internal yang 

barangkali memiliki dampak yang paling kuat terhadap kinerja manajerial 

adalah gaya manajemen. Gaya kepemimpinan adalah derajat hubungan antara 

seseorang dan teman sekerjanya, dengan siapa ia paling tidak ingin bekerja 

atau yang diukur dengan instrumen tes yang disebut skala teman sekerja 

paling kurang disukai (Fiedler & Chemers dalam sumarno, 2005). Unsur 

kunci dari kepemimpinan adalah pengaruh yang dimiliki seseorang pada 

gilirannya akibat pengaruh itu bagi orang yang hendak dipengaruhinya 

(Dharma, 2004: 42). Biasanya, sikap-sikap bawahannya mencerminkan apa 

yang mereka anggapsebagai sikap atasan mereka. Para manajer memiliki 

kualitas dan gaya kepemimpinan yang beragam. Beberapa di antaranya 

memiliki kharisma dan ramah, sementara yang lain ada yang bergaya agak 

santai (Anthony dan Govindaraja, 2005: 112). Hubungan pekerjan antara 

karyawan dan manajemen juga dapat membuat dampak penting untuk 

mencapai keefektifan organisasi (Sunarto, 2005: 105). 
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Banyak penelitian yang menguji hubungan antara partisipasi dan kinerja 

hasilnya saling bertentangan, Sumarno (2005) melaporkan Brownell dan 

Mcinnes (1986) menemukan bahwa partisipasi yang tinggi dalam penyusunan 

anggaran meningkatkan kinerja manajerial. Sementara itu Indriantoro (1993) 

menemukan bahwa hubungan yang positif dan signifikan antara partisipasi 

anggaran dan kinerja manajerial. Selanjutnya Indriantoro (2000) melaporkan 

bahwa Argyris, 1952; Becker dan Green, 1962; Bass dan Leavitt, 1963; 

Brownell, 1982c, Brownell dan Mcinnes, 1986, menemukan bahwa 

partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

manajerial. Cherrington dan Cherrington, 1973; Milani,1975; Kenis, 1979; 

Brownell dan Hirst, 1986 dan Morse dan Reimer, 1956, menemukan bahwa 

partisipasi anggaran mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

kinerja manajerial. Sementara itu Stedry,1960; Bryan dan Locke, 1967, 

menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif antara partisipasi anggaran dan 

kinerja manajerial. Sedangkan Steers (1976) dan Ivancevich (1976) 

mengindikasikan hubungan yang signifikan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial. 

Octavi dan Sinaga (2009) menemukan bahawa partisipasi anggaran 

tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sedangkan komitmen 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. 

Hafiz (2007) menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial. Sementara itu, Nurcahyani (2010) menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh langsung partisipasi anggaran terhadap kinerja 
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manajerial. Partisipasi anggaran juga berpengaruh secara signifikan terhadap 

komitmen organisasi dan persepsi inovasi. Namun, partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja manajerial melalui 

variabel intervening komitmen organisasi dan persepsi inovasi. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH 

KOMITMEN ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN 

TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI DALAM 

PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KINERJA MANAJERIAL (Survei 

pada Kantor Cabang PT. Telkom Indonesia di Surakarta)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan partisipasi 

dalam penyusunan anggaran dan kinerja manajerial? 

3. Apakah gaya kepemimpinan berpengarh terhadap hubungan partisipasi 

dalam penyusunan anggaran dan kinerja manajerial? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran 

terhadap kinerja manajerial. 

2. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan 

partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 

3. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap hubungan 

partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan penelitian sehubungan dengan pengaruh komitmen organisasi 

dan gaya kepemimpinan terhadap hubungan antara partisipasi dalam 

penyusunan anggaran dan kinerja manajerial pada Kantor Cabang PT. 

Telkom Indonesia di kota Surakarta. 

2. Bagi PT. Telkom Indonesia di kota Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan dalam penyusunan anggaran agar lebih memperhatikan 

implikasi atau keterlibatan aspek perilaku manusia, khususnya dalam hal 

partisipas dalam penyusunan anggaran. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama bagi peneliti yang 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan partisipasi dalam penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial yang lebih sempurna dan komperehensif. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar dalam penulisan penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis, 

maka disusunlah sebuah sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini merupakan gambaran singkat mengenai isi 

penelitian, yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan membahas mengenai kinerja manajerial, 

partisipasi dalam penyusunan anggaran, komitmen organisasi, 

gaya kepemimpian, tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini disebutkan ruang lingkup penelitian, populasi, 

sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, 



9 

 

 

metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi data, analisis data, hasil pengujian 

hipotesis, dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini dijelaskan kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


