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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Menurut pidato rektor pada disnatalis Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS) tahun 2011, UMS merupakan  satu dari 170 Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah (PTM) dan satu diantara lebih dari 2000 perguruan Tinggi di 

Indonesia. Amal usaha dibidang pendidikan ini bertekad mewujudkan kampus 

sebagai Wacana Keilmuan dan Keislaman yaitu mampu menumbuhkan budaya 

Islami yang menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang  dilandasi nilai-

nilai Islam sesuai program Muhammadiyah. Era globalisasi dan informasi 

menimbulkan interdependensi, oleh karena itu perguruan tinggi memainkan peran 

penting yang menentukan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia 

suatu bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan informasi, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS) tidak terlepas dari tuntutan tersebut dan merasa 

perlu menata diri dalam meningkatkan keberlangsungan daya juang dan daya 

saing dimasa mendatang (sustainable competitve advantage), untuk menjadi 

universitas yang besar telah menuntut Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS) dapat bersaing dalam lingkungan perguruan tinggi di penjuru dunia, 

dengan semakin cepatnya perkembangan ilmu terutama yang mengatur tentang 

anggaran keuangan, dan memperbaiki manajemen anggaran yang baik guna 

kemajuan sekarang dan yang akan datang, program anggaran yang kuat menjadi 

faktor kunci dalam kemajuan sebuah perguruan tinggi, oleh karena itu Universitas 
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Muhammadiyah Surakarta memutuskan untuk melakukan perencanaaan anggaran 

secara berkelanjutan dan terencana yang dikenal dengan Rencana Pengembangan 

Program Studi (RPPS) dan Rencana Pengembangan Fakultas (RPF).  

Menurut panduan  Rencana Pengembangan Program Studi  (RPPS) 

Universitas Muhammadiyah Surakarta  Mei 2010, sebelum membuat Rencana 

Pengembangan  Program Studi atau Fakultas, seluruh program studi dan fakultas 

melakukan  aktivitas evaluasi diri  sebagai bagian dari proses perencanaan  dan 

pengembangan program studi atau fakultas. Sebagai acuan program rencana 

anggaran, setiap program studi dan fakultas berpartisipasi mengajukan rencana 

pengembangan program selama 1 (satu) tahun.  

Menurut Mulyadi (2001:488) mendifinisikan anggaran (budget) sebagai 

suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kualitatif yang diukur dalam satuan 

ukuran lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Sedangkan menurut 

Anthony dan Govindarajan (2005:90) mendifinisikan anggaran sebagai suatu 

rencana keuangan, biasanya mencakup periode satu tahun dan merupakan alat - 

alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian perusahaan. 

Oleh karena pentingnya anggaran dalam suatu organisasi, dibutuhkan 

penyusunan anggaran yang baik. Anggaran yang disusun hendaknya dapat 

mengakomodir kepentingan setiap rencana kegiatan yang terkait dalam 

pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan partisipasi dalam menyusun anggaran oleh 

berbagai fihak, baik dari tingkat atas   (top level management) dalam hal ini di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta diwakili Dekan dan Kaprodi, maupun 

manajemen tingkat bawah (lower level management) diwakili oleh KTU dan 
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Bendahara. Pihak – pihak inilah yang akan memainkan peranan penting dalam 

mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dari partisipasi dalam proses 

penyusunan anggaran. Kurangnya pelimpahan wewenang juga berperan terhadap 

middle manajemen sehingga mengurangi ruang gerak midlle managemen lebih 

kreatif, Inovatif. Adanya pemindahan staf harusnya sesuai dengan dengan 

keahliannya, pengalokasian anggaran dan keputusan top manajemen yang sesuai 

dengan kebutuhan memberikan hasil dan bermanfaat untuk organisasi 

Pada saat realisasi  anggaran yang telah direncanakan meleset dari rencana 

yang dianggarkan, ketidak sesuaian anggaran tersebut akan mengganggu dan 

berpengaruh terhadap anggaran yang lain. Fenomena itu terjadi yang pertama kali 

menghadapi kendala tentu saja manajer bawah dalam hal ini bendahara, karena 

seorang bendahara dalam melaporkan Surat laporan pertanggungjawaban (SPJ) 

merasa kesulitan dengan anggaran yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan 

rencana anggaran yang telah disepakati. Bendahara harusnya diajak bicara dalam 

menentukan anggaran. Karena paling tidak dapat memberi masukan mengenai 

anggaran rutin yang dilakukan. Namun apakah mereka secara individu ikut 

bertanggungjawab? Untuk itu saat anggaran berikutnya dibuat, partisipasi mereka 

tentu sangat dibutuhkan agar dapat menghasilkan anggaran yang tepat. 

Menurut penelitian   Sya’ban  ( 2004 ) tentang pengaruh sistem 

penganggaran dan komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi anggaran 

dan keefektifan anggaran pada koperasi di  Surabaya. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa dengan berjalannya sistem penganggaran yang baik akan 

berpengaruh positif pada hubungan antara partisipasi anggaran dengan keefektifan 
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anggaran.  Menurut penelitian Suardana dan Suryanawa (2009) yang meneliti 

pengaruh partisipasi penyusunan anggaran pada kinerja manajerial dengan 

komitmen organisasi sebagai variabel moderasi hasil penelitiannya bahwa 

partisipasi penyusunan anggaran terbukti berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja manajerial. Sedangkan penelitian Sinaga dan Siregar (2009) yang 

meneliti pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja 

manajerial pada PT. Perkebunan Nusantara III Sei Sikambing Medan hasil 

penelitiannya bahwa secara simultan partisipasi anggaran dan komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja pada PT Perkebunan Nusantara III Sei 

Sikambing Medan, namun secara parsial ditemukan partisipasi anggaran tidak 

memberikan pengaruh terhadap kinerja manajerial. Demikian juga   penelitian  

Musyarofah ( 2003 ) yang meneliti pengaruh penggunaan anggaran dan gaya 

manajemen terhadap hubungan antara perubahan strategik dan kinerja organisasi. 

Hasil penelitiannya menghasilkan bahwa penggunaan anggaran tidak memoderasi 

hubungan antara perubahan strategik dan kinerja organisasi,dan perubahan 

strategik gaya manajemen tidak bisa dijadikan indikator untuk mengetahui adanya 

pengaruh interaksi antara perubahan strategik dan gaya manajemen terhadap 

kinerja organisasi.  

Sebagaimana hasil penelitian Gull (1995) menyimpulkan bahwa pelimpahan 

wewenang yang bersifat desentralisasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh 

positif terhadap kinerja manajerial, tetapi temuan ini tidak didukung oleh Riyanto 

(1996) yang menemukan sebaliknya yaitu pelimpahan wewenang yang bersifat 



 5

desentralisasi dalam penyusunan anggaran tidak berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial. 

Memperhatikan penelitian terdahulu tentang hubungan antara penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial dengan pelimpahan wewenang sebagai variabel 

moderating dalam beberapa dasawarsa belakangan ini mengalami ketidak 

konsistensian, untuk itu diperlukan suatu pengujian ulang mengenai pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap kinerja manjerial. Memperhatikan betapa 

pentingnya partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan pelimpahan wewenang 

dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja menejerial, peneliti menetapkan 

judul : Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan 

pelimpahan wewenang sebagai varibel moderating di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

a.  Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

b.  Apakah pelimpahan wewenang berpengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dengan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penelitan ini adalah : 

a.  Menganalisis partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Menganalisis pelimpahan wewenang berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

c.  Menganalisis apakah pelimpahan wewenang berpengaruh terhadap hubungan 

antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat di bidang akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen, mengenai hubungan partisipasi anggaran dan 

kinerja manajerial dengan pelimpahan wewenang sebagai variabel 

moderating. 

b. Menjadi bahan referensi dalam penelitian – penelitian berikutnya. 

2. Aspek Praktis (unit keuangan) khususnya untuk pihak manajemen, penelitian 

ini diharapkan menjadi bahan referensi dan informasi sebagai bahan pertimbangan 

untuk menerapkan partisipasi anggaran dengan pelimpahan wewenang lebih 

efektif untuk meningkatkan kinerja manajerial. 

3. Bagi pihak pengambil kebijakan   

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan anggaran. 


