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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi saat ini, persaingan dunia usaha semakin ketat 

menuntut para pelaku dunia usaha menjalankan kegiatan usaha secara efisien 

dan efektif. Perusahaan harus benar -benar menyusun anggaran yang 

berhubungan dengan perubahan srategik agar perusahaan tersebut dapat 

melangsungkan hidupnya dengan baik. Strategi merupakan pola keputusan 

dan tindakan tertentu yang memungkinkan manajer mencapai tujuan 

organisasi (Nani Asmoro dan Osmad Muthaher,2005:158).  

Perusahaan kadangkala melakukan perubahan strategi bisnis yang telah 

dijalankan untuk beradaptasi dengan lingkungan industrinya. Salah satu 

pemicu perubahan strategi adalah kesenjangan kinerja yaitu ketika kinerja 

perusahaan tidak memenuhi harapan. Kesenjangan kinerja biasanya terjadi 

ketika penjualan dan laba menurun atau ketika tidak ada kemajuan penjualan 

sedangkan para pesaing mengalami peningkatan.  

Kemampuan manajemen untuk mengantisipasi dan merespon peluang 

dan tekanan untuk perubahan merupakan hal yang sangat penting bagi 

kelangsungan perusahaan, tanggungjawab dan kinerja para manajer puncak 

secara perorangan maupun kelompok kerja sangat penting, terutama pada 

waktu perubahan strategi diperlukan kepemimpinan yang kuat, jelas, 

berlandaskan asas dan memiliki pandangan yang jernih, tidak memihak juga 
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kemampuan untuk menjelaskan peran dan arah (Nani Asmoro dan Osmad 

Muthaher,2005:158). Keberadaan pemimpin dalam perusahaan adalah sangat 

penting karena ia memiliki peranan yang strategis dalam mencapai tujuan 

perusahaan.  Pemimpin yang baik harus dengan sadar melaksanakan 

kepemimpinan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan dan 

digariskan di dalam sebuah organisasi.   

Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi 

karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan 

organisasi. Seorang pemimpin harus mempunyai kapasitas untuk membaca 

situasi yang dihadapinya dan menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai 

dengan situasi dan kondisi perusahaan.  Oleh karena itu, kepemimpinan sangat 

diperlukan bila suatu organisasi ingin sukses. 

Anggaran merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian 

manajemen yang berisi rencana tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, 

diukur dalam satuan moneter standar dan merupakan taksiran sumber daya 

yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja (Mulyadi,2001:488). 

Anggaran disusun oleh manajemen untuk dalam jangka waktu satu tahun 

membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber 

daya tertentu yang diperhitungkan. Dengan anggaran, manajemen 

mengarahkan jalannya perusahaan ke suatu kondisi tertentu dengan 

pengorbanan sumber daya tertentu. 

Penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku 

manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan didalam organisasi, 
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karena pada dasarnya organisasi dijalankan oleh manusia. Menurut Mulyadi 

dalam Veronika   ( 2004:6 ), penilaian kinerja adalah penentuan secara 

periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan 

karyawannya berdasarkan sasaran, standar  dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu 

organisasi perlu adanya penilaian kinerja yang dapat digunakan sebagai alat 

evaluasi bagi perkembangan organisasi itu. Efektifitas organisasi berperan 

penting bagi organisasi untuk dapat bertahan hidup maupun untuk dapat 

berkompetisi dalam menghadapi perubahan yang cepat. Pada era globalisasi 

dan pasar bebas hanya perusahaan yang mampu melakukan perbaikan terus-

menerus dalam pembentukan keunggulan kompetitif yang mampu 

berkembang.  

Pegadaian sebagai perusahaan umum adalah lembaga keuangan non 

bank milik pemerintah yang mempunyai tujuan turut meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui 

penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa dibidang keuangan lainnya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak 

wajar lainnya. Pegadaian dari awal berdiri hingga saat sekarang telah 

mengalami perubahan baik dari strategi, anggaran, maupun produk yang 

dihasilkan dan sebagainya. Pegadaian selalu memberikan inovasi-inovasi baru.  
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Beberapa penelitian di Indonesia misalnya Bambang Riyanto ( 1999 ) 

yang meneliti pengaruh sikap, strategi dan desentralisasi pada efektivitas 

partisipasi anggaran. Penelitian mengambil objek peneliti diperusahaan 

keuangan Amerika yang menyimpulkan bahwa efektifitas partisipasi anggaran 

dikondisikan pada Strategi Abdul Hamid dan Jogiyanto ( 2000 ) dalam 

penelitian Nani Asmoro dan Osmad Muthaher ( 2005 ) menemukan bahwa 

rata-rata pertumbuhan laba dan reaksi pasar perusahaan bertipologi prospector 

lebih tinggi dibanding perusahaan bertipologi defenders.  

Penelitian Bambang Nolo kresno, Purbayu Budi Santosa dan Agung 

Riya di ( 2005 ) yang menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi 

kinerja perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa kinerja perusahaan 

dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu kualitas sistem informasi, orientasi 

teknologi, budaya inovasi, kualitas pelayanan dan kepemimpinan.  

Penelitian Abernethy dan Brownell ( 1999 ) dalam Nani Asmoro Dan 

Osmad Muthaher ( 2005 ) tentang peran anggaran dalam perubahan strategik. 

Penelitian tersebut berhasil mengkonfirmasi bahwa perubahan lebih positif 

terhadap kinerja ketika perusahaan menggunakan anggaran secara interaktif. 

Penelitian Supriyanto ( 2002 ) tentang konsep kepemimpinan dalam 

organisasi koperasi. Hasil dari penelitian tersebut bahwa pemimpin 

mempunyai kedudukan yang sentral dan strategis dalam suatu organisasi. 

Pemimpin sebagai inti dari manajemen, organisasi dan administrasi. 

Penelitian Vera Parlinda dan M. Wahyuddin ( 2003 ) tentang pengaruh 

kepemimpinan, motivasi, pelatihan dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
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karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum kota Surakarta. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah variabel pelatihan dan lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan, sedangkan variabel 

kepemimpinan dan motivasi tidak berpengaruh pada kinerja karyawan.  

Penelitian Ma’ruf  Sya’ban ( 2004 ) tentang pengaruh sistem 

penganggaran dan komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi 

anggaran dan keefektifan anggaran pada koperasi di Surabaya. Hasil 

penelitiannya antara sistem penganggaran dengan partisipasi anggaran adalah 

positif yang menjelaskan bahwa dengan berjalannya sistem penganggaran 

dengan baik akan berpengaruh positif pada hubungan antara partisipasi 

anggaran dengan keefektifan anggaran. Serta semakin besar komitmen 

organisasi akan menyebabkan semakin meningkatnya individu yang terlibat di 

dalam penyusunan anggaran untuk mengefektifkan anggaran.  

Penelitian Triyono Budiwibowo dan Arfan Ikhsan ( 2003 ) tentang 

pengaruh strategik kompetitif, motivasi dan budaya kerja terhadap hubungan 

antara komitmen organisasi kepada karyawan dengan kinerja perusahaan. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesesuaian hubungan antara 

komitmen organisasi kepada karyawan, strategi kompetitif dan pengendalian 

manajemen untuk menciptakan budaya kerja akan meningkatkan kinerja 

perusahaan.  

Penelitian Siti Musyarofah ( 2003 ) yang meneliti pengaruh 

penggunaan anggaran dan gaya manajemen terhadap hubungan antara 

perubahan strategik dan kinerja organisasi. Hasil penelitiannya menghasilkan 
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bahwa penggunaan anggaran tidak memoderasi hubungan antara perubahan 

strategik dan kinerja organisasi ,dan perubahan strategik dan gaya manajemen 

tidak bisa dijadikan indikator untuk mengetahui adanya pengaruh interaksi 

antara perubahan strategik dan gaya manajemen terhadap kinerja organisasi.  

Penelitian Nani Asmoro dan Osmad Muthaher  ( 2005 ) yang meneliti 

pengaruh hubungan perubahan strategik, penggunaan anggaran dan gaya 

manajemen terhadap kinerja perusahaan. Temuan mereka menghasilkan 

bahwa variabel perubahan strategik, penggunaan anggaran dan gaya 

manajemen mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja perusahaan.   

Dengan pertimbangan diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul : “ PENGARUH HUBUNGAN PERUBAHAN 

STRATEGIK, PENGGUNAAN ANGGARAN DAN GAYA 

MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN  (Studi Kasus 

pada Perum Pegadaian di Kota Surakarta). 

 

B.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : 

1.  Apakah terdapat pengaruh hubungan antara perubahan strategik dan 

penggunaan anggaran terhadap kinerja Perum Pegadaian di Kota 

Surakarta? 

2.  Apakah terdapat pengaruh hubungan antara perubahan strategik dan gaya 

manajemen terhadap kinerja Perum Pegadaian di Kota Surakarta? 
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C.  Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui pengaruh hubungan antara perubahan strategik dan 

penggunaan anggaran terhadap kinerja Perum Pegadaian di Kota 

Surakarta. 

2.  Untuk mengetahui pengaruh hubungan antara perubahan strategik dan 

gaya manajemen terhadap kinerja Perum Pegadaian di Kota Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat bagi : 

1.  Bagi Perum Pegadaian   

Penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan 

sebagai bahan evaluasi terhadap anggaran, perubahan strategik dan gaya 

manajemen di Perum Pegadaian sehingga bisa meningkatkan kinerja 

perusahaannya. 

2.  Untuk Penelitian Lain 

Penelitian ini dapat memperluas wacana pengetahuan , menambah 

informasi dan dapat dijadikan masukan untuk penelitian sejenis. 

3.  Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan si peneliti. 
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 E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab akan sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian tentang deskripsi teoritis variabel penelitian 

yang meliputi strategik, anggaran, gaya manajemen dan kinerja, 

kerangka berpikir, penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat pembahasan tentang jenis penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan 

pengukurannya, dan metode analisis data. 

BAB 4 GAMBARAN UMUM PERUM PEGADAIAN DAN ANALISIS 

DATA 

Bab ini memba has tentang gambaran umum perusahaan, analisis 

data dan pembahasan hasil penelitian.  

BAB5 PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan atas analisis data yang telah dilakukan, 

dan saran dari penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 
 




