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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia bisnis saat ini telah dihadapkan dengan adanya globalisasi yang 

membuat teknologi berkembang dengan sangat cepat, sehingga konsumen 

dengan leluasa mendapatkan info pasar, memiliki banyak referensi produk dan 

bisa menentukan pilihan produk yang berkualitas sesuai yang diharapkan. 

Agar dapat bertahan dalam lingkungan yang seperti ini, perusahaan harus 

menciptakan value bagi konsumen dalam bentuk produk dan jasa pelayanan 

yang berkualitas. Terwujudnya mutu produk yang baik bagi perusahaan 

sangatlah tergantung pada kemampuan manajemen dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemen, yaitu membuat perencanaan, mengorganisasikan, 

mengarahkan dan memecahkan masalah. (Sinaga dan Siregar, 2009).  

Perusahaan memerlukan anggaran sebagai salah satu komponen yang 

penting agar tetap survive dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah seperti 

sekarang ini. Sebuah organisasi memerlukan anggaran untuk menerjemahkan 

seluruh strategi menjadi rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang. (Hansen dan Mowen, 2004 dalam Wirjono dan Raharjono, 2007). 

Anggaran merupakan upaya manajer untuk mencapai sasaran, tujuan, 

visi, dan misi perusahaan. Keterlibatan lebih tinggi yang diberikan oleh setiap 

manajer dalam proses penyusunan anggaran akan berorientasi pada organisasi 

sebagai perwujudan kemampuan manajer dalam upaya mencapai target/tujuan 
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perusahaan. Selanjutnya pencapaian nilai dalam anggaran adalah sebagai 

perwujudan nilai atau hubungan dari interaksi indikator-indikator yang 

digunakan dalam menilai kinerja manajer. (Listiawati, Sam dan Yudi, 2009).  

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara 

umum dapat  meningkatkan kinerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan 

efektifitas organisasi. Tujuan anggaran akan menjadi tujuan setiap manajer 

juga sehingga menghasilkan goal congruence yang lebih besar. Anggaran 

merupakan upaya manajer untuk mencapai sasaran, tujuan, dan misi 

perusahaan. Hal ini dapat memotivasi para manajer untuk melaksanakan apa 

yang sudah menjadi komitmen dalam anggaran dan memiliki tanggungjawab 

terhadap apa yang sudah dianggarkan (Listiawati, Sam dan Yudi, 2009).  

Partisipasi penyusunan anggaran diharapkan 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 (Milani, 1975  dalam Listiawati, Sam 

dan Yudi, 2009). Penelitian mengenai anggaran sebagian besar membahas 

mengenai penyusunan anggaran partisipasif. Beberapa peneliti menemukan 

bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja dan motivasi kerja manajerial. (Govindarajan, 1986 dan 

Leslie, 1992 dalam Wirjono dan Raharjono, 2007). 

Selain partisipasi anggaran, komitmen terhadap organisasi juga 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Komitmen organisasi yang tinggi 
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akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula (Ramdall, 1990 dalam Sumarno, 

2005). Manajer yang memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi akan 

memiliki pandangan yang positif dan berusaha berbuat yang terbaik demi 

kepentingan organisasi (Porter, 1974 dalam Sinaga dan Siregar, 2009).  

 Parker dan Kyj, 2006 dalam Lestari dan Retna, (2009) menjelaskan 

bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran dan komitmen terhadap 

perusahaan akan meningkatkan komunikasi informasi dari pihak bawahan ke 

pihak atasan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dari pihak 

bawahan tersebut. Partisipasi dalam penyusunan anggaran memungkinkan 

pihak bawahan untuk mengkomunikasikan informasi pribadi yang mereka 

miliki kepada pihak atasan dan akan menciptakan suatu bentuk anggaran yang 

lebih baik sekaligus pengambilan keputusan yang lebih baik (Magner, Welker 

dan Campbell, 1996; Nouri dan Parker, 1998; Shileds dan Shileds, 1998 dalam 

Lestari dan Retna, 2009). 

Partisipasi anggaran menggambarkan keterlibatan manajer dalam 

menyusun anggaran pada pusat pertanggungjawaban. Organisasi sering 

mengikutkan manajer tingkat menengah dan bawah dalam proses penyusunan 

anggaran. Keikutsertaan para manajer ini sangat penting dalam memotivasi 

bawahan untuk turut serta mencapai tujuan perusahaan. Partisipasi 

memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama 

lain serta bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan organisasi. (Sinaga 

dan Siregar, 2009). 
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Pada dasarnya penelitian ini replikasi dari yang telah dilakukan oleh 

Sumarno (2005) dengan populasi dan variabel moderasi yang berbeda. 

Sumarno (2005) memilih variabel moderasi komitmen organisasi dan gaya 

kepemimpinan dan memilih populasi pada Kantor Cabang Perbankan 

Indonesia di Jakarta. Sedangkan penelitian ini memilih variabel moderasi 

komitmen organisasi dan information sharing dan memilih populasi pada 

Perusahaan Manufaktur di Kabupaten Sukoharjo. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul 

“ANALISIS PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN 

INFORMATION SHARING TERHADAP HUBUNGAN PARTISIPASI 

PENYUSUNAN ANGGARAN DENGAN KINERJA MANAJERIAL 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Kabupaten Sukoharjo)” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 

manajerial pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Sukoharjo ? 

2. Apakah Komitmen organisasi dan information sharing berpengaruh 

terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja 

manajerial pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Sukoharjo ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui secara empiris : 

1. Untuk menganalisis  pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan  

kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Sukoharjo. 

2. Untuk menganalisis pengaruh komitmen  organisasi dan information 

sharing terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran  dan kinerja 

manajerial pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Sukoharjo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

  Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan para akademis, dosen, dan 

mahasiswa dalam bidang akuntansi, serta memberikan sumbangan 

pemikiran dan referensi bagi  penelitian yang akan datang. 

b. Manfaat Praktek 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan agar perusahaan 

dapat memaksimalkan sistem komitmen organisasi dan information 

sharing pada perusahaan yang diukur dengan penyusunan anggaran dan 

kinerja manajerial, juga dapat dijadikan evaluasi bagi perusahaan yang 

dijalankan. 
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c. Manfaat Kebijakan 

Bagi pegawai Pemerintahan, Departemen perusahaan dan pemakai 

lainnya dapat memperoleh informasi sebagai bahan pertimbangan untuk 

membuat kebijaksanaan tentang komitmen organisasi dan information 

sharing terhadap penyusunan anggaran sehingga diharapkan kinerja 

pegawai meningkat. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan dalam memahami skripsi ini, penulis menggunakan 

sistematika sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian, yaitu 

mengenai komitmen organisasi, information sharing, 

partisipasi penyusunan anggaran, dan kinerja manajerial. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan 

pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisis data yang diuraikan dalam deskripsi 

data, analisis data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan 

penelitian dan saran untuk pengembangan bagi peneliti 

selanjutnya. 


