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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia bisnis saat ini menunjukkan persaingan yang 

semakin dekat, dan menuntut organisasi untuk mengevaluasi diri sehingga 

sasaran yang ditetapkan dapat tercapai, evaluasi kinerja organisasi sangat 

penting dilakukan perusahaan, sehingga mereka dapat mengetahui seberapa 

baik aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan sesuai dengan tujuan strategis, 

dan mampu menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan 

penyempurnaan. Berbagai upaya dilakukan agar strategi organisasi yang telah 

ditetapkan dapat dilakukan dengan baik dan mencapai sasaran.  

Salah satu komponen penting dalam perencanaan perusahaan adalah 

anggaran. Anggaran adalah sebuah rencana tentang kegiatan di masa datang, 

yang mengidentifikasi kegiatan untuk mencapai tujuan. Sebuah organisasi 

membutuhkan anggaran untuk menerjemahkan keseluruhan strategi ke dalam 

rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang (Hasen dan Mowen, 

1997) yang dikutip Riswan dan Imam. 

Suatu organisasi baik yang bersifat profit oriented maupun non profit 

oriented akan berhadapan dengan masalah tersebut. Rumah sakit sebagai suatu 

bentuk usaha penyediaan jasa layanan kesehatan yang tidak mengutamakan 

perolehan laba sebagai tujuan utamanya, namun lebih bersifat sosial 

kemasyarakatan, akan berhadapan dengan masalah pengelolaan kegiatan 
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usaha seperti layaknya organisasi lain yang bersifat oriented. Rumah sakit 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan jasa lain yaitu bahwa 

manajemen rumah sakit pada umumnya dipegang oleh para profesional yang 

terdiri dari para dokter, perawat dan para ahli kesehatan. Selain dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang bermutu, para profesional tersebut diharapkan 

mampu menyusun anggaran yang digunakan sebagai alat perencanaan, 

koordinasi dan pengendalian sesuai dengan sasaran dan tujuan usahanya serta 

penilaian prestasi manajer dalam merealisasikan anggaran. Untuk itu perlu 

adanya suatu sistem penyusunan anggaran yang dapat mendukung realisasi 

anggaran tersebut, yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran.  

Hubungan antara partisipasi dalam proses penyusunan anggaran dengan 

kinerja manajerial dalam empat dasawarsa belakangan ini merupakan bidang 

penelitian yang banyak mengalami perdebatan, sehingga menarik minat para 

peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap hubungan tersebut 

(Argyris, 1952; milani, 1975; Kenis, 1979; Brownell, 1981, 1982b; Brownell 

dan Mclnnes, 1986; dan Birnberg et al., 1990) yang dikutip oleh Slamet 

Riyadi menyatakan bahwa hasil yang diperoleh dari penelitian mereka 

menunjukkan bahwa hubungan diantara keduanya tidak dapat disimpulkan 

secara konklusif. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bass dan Leavitt (1963); 

Schuler dan Kim (1976); Brownell (1982b); Brownell dan Melnnes (1986); 

dan Indriantoro (1993) yang dikutip oleh Slamet Riyadi mengemukakan 

bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan 



 

 

 

anggaran dengan kinerja manajerial. Sementara hasil penelitian Milani (1975); 

Kenis (1979); dan Riyanto (1996) yang dikutip oleh Slamet Riyadi 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan diantara 

keduanya, sedangkan beberapa penelitian yang lain melaporkan bahwa 

hubungan kedua variable tersebut bertolak belakang atau negatif (Sterdy, 

1960; Bryan dan Locke, 1967) yang dikutip Slamet Riyadi. 

Govindarajan (dalam Suparwati) mengemukakan bahwa untuk 

menyelesaikan perbedaan dari berbagai hasil penelitian tersebut, bisa 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontijensi (contingency 

approach). Pendekatan ini secara sistematis mengevaluasi berbagai kondisi 

atau variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.  

Dalam penelitian ini, pendekatan kontijensi akan diadopsi untuk 

mengevaluasi keefektifan hubungan antara kedua variabel, yang mana kedua 

variabel tersebut bisa dipengaruhi oleh sifat individu seperti locus of control 

(Brownell, 1981, 1982b dalam Riyadi ), motivasi (Brownell dan Melnnes, 

1986; mia, 1988 dalam Riyadi), dan sikap terhadap pekerjaan dan perusahaan 

(milani, 1975; mia, 1988 dalam Riyadi). Sedangkan untuk faktor kontekstual 

organisasional akan dihadapkan pada kondisi ketidakpastian lingkungan 

dimasa yang akan datang. Untuk mengantisipasi ketidakpastian lingkungan 

ini, Galbraith (1973) yang dikutip oleh Slamet Riyadi mengungkapkan bahwa 

perlu adanya pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi, karena dalam 

struktur yang terdesentralisasi para manajer atau bawahan diberikan 



 

 

 

wewenang dan tanggungjawab yang lebih besar dalam pengambilan keputusan 

dan melakukan kegiatan daripada dalam struktur yang tersentralisasi. 

 Riswan, Imam (2002) Menyatakan dalam penelitiannya hubungan 

partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja dari manajer dan mendistribusikan penghargaan 

(reward) dan hukuman (Punishment). Dalam konteks ini, keberadaan anggaran 

sebagai bagian penting dari perancangan sistem motivasi organisasi untuk 

meningkatkan sikap dan kinerja manajerial (Kennis, 1997 dalam Riswan, 

Imam). Menurut Mahoney et al. (1963) yang dikutip oleh Suparwati Kinerja 

manajerial adalah dalam kegiatan-kegiatan manajerial yang meliputi: 

perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan 

staff (staffing), dan perwakilan/representasi.  Sedangkan partisipasi 

penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh 

individu (manajer) dalam proses penyusunan anggaran (Brownell, 1982a 

dalam Riyadi). Mitchell, (1982) yang dikutip oleh Suparwati menyatakan 

bahwa motivasi didefinisikan sebagai derajat sampai dimana seorang individu 

ingin, dan berusaha untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan dengan 

baik. Bruns dan Waterhouse (1975) yang dikutip oleh Riyadi menunjukkan 

bahwa manajer atau bawahan dalam organisasi yang tingkat desentralisasinya 

tinggi merasa dirinya orang yang lebih berpengaruh, lebih berpartisipasi dalam 

perencanaan anggaran dan merasa dipuaskan dengan kegiatan yang 

berhubungan dengan anggaran. sebaliknya dalam organisasi dengan tingkat 

desentralisasi rendah (sentralisasi), manajer merasa dirinya dianggap kurang 



 

 

 

bertanggungjawab, sedikit terlibat dalam perencanaan anggaran dan 

mengalami tekanan dari atasan, mereka merasa anggaran sebagai suatu yang 

kurang berguna dan membatasi keleluasaan mereka (Brownell, 1982 dalam 

Riyadi)  

Riyadi (2000) Mengemukakan partisipasi dalam proses penyusunan 

anggaran terhadap kinerja manajerial akan tinggi apabila motivasi kerja yang 

dimiliki manajer tinggi, dan partisipasi dalam proses penyusunan anggaran 

terhadap kinerja manajerial akan rendah apabila motivasi kerja yang dimiliki 

manajer rendah. partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial akan tinggi apabila pelimpahan wewenang yang diberikan 

pada tingkat desentralisasi yang tinggi. Sebaliknya partisipasi dalam proses 

penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan rendah apabila 

pelimpahan wewenang yang diberikan pada tingkat desentralisasi yang rendah 

(sentralisasi). 

Motivasi dan derajat pelimpahan wewenang memoderasi hubungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial Riyadi 

(2000). Selanjutnya dalam penelitiannya menyimpulkan interaksi antara 

partisipasi  penyusunan anggaran dengan motivasi tidak signifikan, dan 

interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan pelimpahan 

wewenang yang terdesentralisasi signifikan. Hasil penelitian Riyadi berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Suparwati yang menghasilkan 

partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial secara tidak 



 

 

 

langsung melalui pelimpahan wewenang mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja manajerial. 

Karena dari dua hasil penelitian dari penelitian sebelumnya tidak 

konsisten maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang sama. Untuk 

menguji kembali apakah motivasi dan pelimpahan wewenang memoderasi 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial di 

Rumah Sakit Umum Surakarta. Alasan pemilihan rumah sakit sebagai obyek 

penelitian adalah karena rumah sakit merupakan organisasi jasa yang setiap 

tahunnya membuat anggaran oprasional dalam Rumah Sakit. Selain alasan 

tersebut, rumah sakit dianggap sebagai organisasi jasa yang memiliki 

karakteristik tersendiri artinya manajemen rumah sakit umumnya dipegang 

oleh para professional, memiliki struktur organisasi yang jelas dan dipimpin 

oleh individu yang beragam pula sehingga cocok untuk penyusunan anggaran 

secara partisipasi (Welch, 1996 dalam Suparwati). 

Dan berbagai uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul: 

“Motivasi dan Pelimpahan Wewenang sebagai Variabel Moderating 

dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja 

Manajerial (Survey Pada Rumah Sakit Di Surakarta)” 

 
B. Perumusan Masalah 

Yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 

1 Apakah partisipasi penyusunan anggaran mempunyai hubungan yang 

positif dengan kinerja manajerial? 



 

 

 

2 Apakah interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan motivasi 

akan mempengaruhi kinerja manajerial? 

3 Apakah interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan 

pelimpahan wewenang akan mempengaruhi kinerja manajerial? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini yang menjadi responden manajer menengah di 

Rumah Sakit Umum Surakarta. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini, sebagai berikut: 

1 Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang positif antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. 

2 Untuk mengetahui apakah interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran 

dengan motivasi yang berfungsi sebagai variabel moderating 

mempengaruhi kinerja manajerial. 

3 Untuk mengetahui apakah interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran 

dengan derajat pelimpahan wewenang dalam organisasi yang berfungsi 

sebagai variabel moderating mempengaruhi kinerja manajerial. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1 Untuk memperkuat penelitian sebelumnya berkenaan dengan adanya 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 

manajerial. 

2 Untuk memperjelas beberapa faktor kontijensi yang mempengaruhi 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 

manajerial. 

 

F. Sistematika Penelitian  

Sistematika penulisan bab-bab berikut ini adalah sebagai berikut:  

Bab I   PENDAHULUAN. Berisi mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II  TINJAUAN PUSTAKA. Berisi landasan teori diantaranya, 

pengertian anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, kinerja manajerial, 

motivasi dan pelimpahan wewenang yang diperoleh dengan studi kepustakaan 

dan literatur, kerangka teoritis, serta hipotesis. 

Bab III  METODE PENELITIAN. Berisi mengenai jenis penelitian, 

populasi dan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan alat analisis 

data.  



 

 

 

Bab IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Berisi mengenai 

gambaran umum subyek penelitian, hasil analisis data dan pembahasannya 

(merupakan penerapan dari bab II)  

Bab V    PENUTUP. Berisi mengenai kesimpulan dan implikasi yang 

didapatkan dari hasil data yang dilakukan, saran-saran yang diharapkan dapat 

membangun untuk penelitian selanjutnya dan juga tentang keterbatasan 

penelitian.   




