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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha pada saat ini menunjukkan persaingan yang 

semakin ketat dan menuntut suatu organisasi untuk mengevaluasi diri sehingga 

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, evaluasi kinerja dalam 

suatu organisasi sangat penting dilakukan sehingga mereka dapat mengetahui 

seberapa baik aktivitas - aktivitas organisasi yang telah dilakukan agar sesuai 

dengan tujuan strategis dan mampu menyajikan informasi tepat waktu. 

Perubahan yang dinamis dan cepat dalam dunia usaha tersebut membawa 

dampak bagi dunia pendidikan khususnya Peguruan Tinggi (PT). Sebagai 

lembaga nirlaba, Perguruan Tinggi perlu terus meningkatkan keunggulan 

bersaing dan melakukan penyesuaian yang tepat dalam menyusun strategi untuk 

mempersiapkan lulusan yang siap pakai dan mampu dalam dunia kompetitif ini. 

Strategi yang dipilih oleh salah satu organisasi pendidikan ini tentunya telah 

direncanakan secara matang sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.  

Salah satu komponen penting dalam perencanaan suatu organisasi adalah 

penyusunan anggaran. Anthony dan Govindarajan (2005:73) menyebutkan 

bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian 

jangka pendek yang efektif dalam organisasi.   Organisasi termasuk Perguruan 

Tinggi memerlukan anggaran sebagai salah satu komponen penting, untuk 

menerjemahkan keseluruhan kegiatan dan strategi kedalam rencana jangka 
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pendek maupun jangka panjang (Hansen dan Mowen, 1997 dalam Ryninta dan 

Zulfikar, 2005: 157). Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai 

kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu (Nafarin, 2004:12).  

Penentuan anggaran merupakan bagian penting dari siklus perencanaan, 

tindakan (kegiatan-kegiatan yang dilakukan) dan pengendalian manajemen. 

Penggunaan anggaran untuk melakukan pengendalian, evaluasi kinerja, 

komunikasi dan meningkatkan koordinasi menyiratkan bahwa penganggaran 

merupakan aktivitas manusia. Agar pelaksanaannya berjalan efektif, maka para 

pelaksana anggaran dapat berpartisipasi untuk merencanakan anggaran, karena 

mereka harus benar-benar memahami tanggungjawab masing-masing dalam 

mengusahakan agar anggaran dapat tercapai hingga proses pelaporan atau 

pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran tersebut. 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:86) dapat disimpulkan bahwa 

terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran, yaitu 

pendekatan dari atas ke bawah (top – down), pendekatan dari bawah ke atas 

(bottom – up) dan pendekatan lain yang  merupakan  gabungan  dari  kedua  

pendekatan  tersebut,  yaitu  pendekatan partisipasi.  Inti  dari  partisipasi  dalam  

penyusunan  anggaran  adalah  diperlukan kerjasama  antara  seluruh  tingkatan 

organisasi.  Manajer puncak  biasanya kurang mengetahui kondisi di bagian/unit 

sehari-hari, sehingga harus mengandalkan informasi anggaran yang  lebih  rinci  

dari  bawahannya.  Di  sisi  lain,  manajer  puncak  mempunyai perspektif  yang 

lebih  luas  atas perusahaan  secara keseluruhan yang  sangat vital dalam  
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pembuatan  anggaran  secara  umum.  Setiap  tingkatan  tanggung  jawab dalam  

suatu  organisasi  harus  memberikan  masukan  terbaik  sesuai  dengan 

bidangnya  dalam  suatu  sistem  kerjasama  penyusunan  anggaran (Garrison  

dan Noreen, 2000:409). 

Adanya partisipasi penyusunan anggaran dari bawahan menurut beberapa 

peneliti misalnya Falikhatun (2005), Ratri (2010) berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial, karena anggaran yang disusun dengan partisipasi bawahan 

akan menghasilkan pertukaran informasi yang efektif. Partisipasi bawahan 

dalam menyusun anggaran juga dapat mempengaruhi kinerja, karena dengan 

adanya partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran, maka bawahan merasa 

terlibat dan mereka merasa bertanggung jawab pada pelaksanaan anggaran 

tersebut. 

 Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai salah 

satu lembaga pendidikan yang terus berkembang selalu mencoba untuk 

meningkatkan kinerja organisasinya. Hal ini dilakukan agar proses pelayanan 

kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta semakin 

meningkat. Upaya yang diambil manajemen Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dalam hal keuangan diantaranya adalah rencana anggaran yang secara 

berkelanjutan dan terencana yang biasa disebut dengan Rencana Pengembangan 

Program Studi (RPPS) dan Rencana Pengembangan Fakultas (RPF) untuk setiap 

Program Studi atau Fakultas yang digulirkan mulai tahun ajaran 2010/2011 serta 

Rencana Pengembangan Unit (RPU) untuk unit – unit yang dijadwalkan dapat 

dimulai pada awal semester gasal 2011/2012.  Namun dalam perjalanannya yang 
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masih baru ini (misalnya pelaksanaan anggaran RPU online) dirasa masih 

banyak hambatan dalam pelaksanaannya yakni belum berjalannya RPU online 

sampai dengan pertengahan semester gasal 2011/2012 ataupun berbagai program 

kerja lain yang belum masuk dalam anggaran periode RPU.  

Dari uraian tersebut, maka penulis mengambil judul “PENGARUH 

PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, EVALUASI ANGGARAN 

DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1.  Apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial di Universitas Muhammadiyah Surakarta ? 

2.  Apakah evaluasi anggaran  berpengaruh terhadap kinerja manajerial di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta ? 

3. Apakah locus of control berpengaruh terhadap kinerja manajerial di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta ?   

 

C. Pembatasan 

Dalam penelitian ini, pengertian manajerial di UMS pada judul penelitian 

hanya dibatasi pada manajer atau pimpinan di tingkat menengah (middle 

management) saja. 
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D. Tujuan Penelitian   

1.  Untuk menganalisa pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Untuk menganalisa pengaruh evaluasi anggaran  terhadap kinerja manajerial 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta.   

3. Untuk menganalisa pengaruh locus of control terhadap kinerja manajerial di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta ?   

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1.  Bagi organisasi, khususnya manajemen Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan atau 

bahan pertimbangan dalam menemukan kebijakan organisasi. 

2.  Bagi peneliti, mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat dalam 

memperdalam pengetahuan peneliti dibidang akuntansi manajemen dan 

sistem pengendalian manajemen, khususnya mengenai hubungannya dengan 

partisipasi penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja 

suatu organisasi. 

3.  Bagi pihak lain,  sebagai masukan untuk mengembangkan penelitian lebih 

lanjut pada waktu yang akan datang dibidang yang sejenis. 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas mengenai pengertian anggaran, tujuan dan manfaat 

anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, evaluasi anggaran, locus 

of control, kinerja manajerial, kerangka pemikiran, Perumusan 

Hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai populasi dan pengambilan sampel, 

metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, uji 

instrumen, teknik analisis. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN   

Bab ini membahas isi pokok penelitian yang memuat gambaran 

umum, mekanisme implementasi pelaksanaan program anggaran,  

statistik deskriptif, hasil pengujian kualitas data (uji validitas, uji 

reliabilitas), uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji 

heteroskedatisitas), uji normalitas, uji hipotesis (analisis regresi, uji F, 

uji R
2
), uji t beserta pembahasannya. 
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BAB V PENUTUP 

 Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilaksanakan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran. 


