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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan dunia bisnis saat ini menunjukkan persaingan yang 

semakin ketat, dan menuntut  organisasi untuk mengevaluasi diri sehingga 

sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.  Evaluasi kinerja organisasi sangat  

penting dilakukan oleh organisasi, 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 tujuan. 

Pengendalian manajemen diperlukan sebagai upaya untuk 

mengarahkan strategi dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan. 

Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh manajemen 

untuk menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strateginya secara 

efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi (Anthony et al, 

1992).                                                                                                                                       

Salah satu proses dari pengendalian manajemen yang dapat dilakukan 

oleh manajemen sebagai upaya menjalankan bisnisnya secara efektif dan 

efisien adalah memiliki konsep kerja dengan sistem perencanaan yang matang 

dan terpadu. Salah satu alat yang dapat membantu perencanaan tersebut adalah 

anggaran. Anggaran adalah suatu rencana terperinci yang  dinyatakan  secara 
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formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber yang 

diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun 

(Supriono, 1999). 

Penyusunan anggaran sangat mendukung pencapaian tujuan yang 

terencana sehingga memberikan informasi sejauh mana tujuan tersebut telah 

tercapai dan menjadi dasar bagi manajer untuk mengukur efisiensi, 

mengindentifikasi masalah, dan pengendalian biaya. Penyusunan anggaran 

juga dapat membantu terciptanya koordinasi pada aktivitas organisasi. 

Penyusunan  anggaran tradisional sangat indentik  dengan anggaran 

yang  bersifat otoriter. Pada penetapan anggaran ini, manajer puncak 

menyusun anggaran untuk setiap divisinya. Pada pelaksanaan anggaran 

tersebut, manajer menengah dan bawah yang bertanggungjawab untuk 

mencapai anggaran yang ditetapkan oleh manajer puncak.  

Penyusunan anggaran moderen adalah alternatif dari penyusunan 

anggaran tradisional. Dalam penyusunan anggaran, peran manajer puncak 

diperlukan agar sistem penganggaran menjadi efektif. Partisipasi bawahan 

diperlukan  dalam penyusunan anggaran agar mereka dapat ikut serta dalam 

mengindentifikasi tujuan anggaran, menerima secara penuh, dan 

melaksanakannya untuk mencapai tujuan tersebut (Argrys dalam Riyadi, 

1999). 

Partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan 

keefektifan organisasi melalui peningkatan kinerja manajer (Supomo dan 

Indriantoro, 1998). Partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran 
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diharapkan mampu memberikan motivasi bagi manajer dalam melaksanakan 

tanggungjawabnya. Partisipasi merupakan salah satu teknik manajemen yang 

efektif, karena para manajer dapat  menerima dan melaksanakan secara penuh 

tanggungjawab atas anggaran yang telah disusun. Anggaran yang disusun 

secara partisipatif menjadi realistis.  

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil yang telah  dicapai dari berbagai 

aktivitas yang dilakukan dalam mendayagunakan sumberdaya yang  ada. 

Manajer akan dinilai berprestasi apabila dapat mewujudkan apa yang menjadi 

tujuan organisasi. Manajer puncak dapat mengevaluasi kinerja manajer 

bawahannya dengan memberikan penghargaan (reward), imbalan atau bahkan 

hukuman. 

Bukti empiris menunjukkan adanya ketidakjelasan pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap kinerja manajer. Penelitian yang  dilakukan oleh Brownell 

dan Melnes (1986) menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan 

antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajer. Namun, hasil 

penelitian Kennis (1979) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak 

signifikan diantara keduanya.  

Peneliti berpendapat bahwa kemungkinan ada variabel lain yang 

mempengaruhi hubungan antara kedua variabel tersebut. Untuk 

merekonsiliasikan hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut, penelitian ini 

memerlukan pendekatan kontingensi (contingensy approach) 

Pendekatan kontingensi secara sistematis mengindentifikasi berbagai 

kondisi atau faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi 
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penyusunan anggaran dengan kinerja manajer, sehingga  hubungan menjadi 

kuat dan jelas (Anthony dan Govindarajan, 1998).  

Dengan adanya pendekatan ini, sifat hubungan yang ada dalam 

partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajer kemungkinan 

berbeda untuk setiap kondisi. Penggunaan kerangka kontingensi 

memungkinkan faktor-faktor tersebut bertindak sebagai variabel moderating 

atau intervening yang akan mempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajer (Murray, 1990). 

Dalam penelitian ini, pendekatan kontingensi akan diadopsi untuk 

mengevaluasi keefektifan hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 

dan kinerja manajer. Hubungan kedua variabel tersebut dipengaruhi oleh 

faktor kontekstual organisasi, yang dihadapkan pada kondisi ketidakpastian 

lingkungan yang akan datang. Galbraith dalam Riyadi (1999) mengungkapkan 

bahwa perlu adanya pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi untuk 

mengantisipasi ketidakpastian tersebut.  

Dengan adanya pelimpahan wewenang yang bersifat desentralisasi, 

bawahan diberi wewenang dan tanggungjawab lebih besar dalam pengambilan 

keputusan dan melakukan kegiatannya daripada sentralisasi. Waterhouse dan 

Tiessen dalam Riyadi (1999) mendefinisikan desentralisasi sebagai 

pelimpahan wewenang pada tingkatan yang lebih rendah dalam organisasi. 

Jadi, pelimpahan wewenang berkaitan dengan wewenang yang diberikan 

atasan kepada bawahan apakah bersifat sentralisasi atau desentralisasi. 
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Desentralisasi ini terjadi sebagai akibat adanya tanggapan terhadap 

kondisi lingkungan dalam sub unit organisasi. Dengan demikian, 

desentralisasi dibutuhkan untuk mengantisipasi  ketidakpastian lingkungan 

yang  semakin kompleks. Tingkat  ketidakpastian yang tinggi dapat 

diantisipasi selain dengan sistem anggaran yang fleksibel, juga dengan 

pelimpahan wewenang.  

Partisipasi penyusunan anggaran menjadi semu (pseudoparticipation) 

dan kurang efektif apabila pelimpahan wewenang organisasi tersebut 

dilakukan secara sentralisasi. Oleh karena itu, interaksi partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajer dapat diperkuat dengan pelimpahan 

wewenang yang bersifat desentralisasi (Riyadi, 1999). 

Sesuai dengan saran Brownell (1982), yang juga menjadi dasar 

penelitian Supomo dan indriantoro (1998) dan riyadi (1999),  penelitian ini 

akan menguji pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajer dengan pelimpahan wewenang sebagai variabel moderating 

(studi empiris pada bank di Eks Karasidenan Surakarta) 

 

B. Perumusan Masalah 

Pertanyaan mengenai partisipasi dalam penyusunan anggaran akan 

menunjang hasil organisasi yang diinginkan menjadi perhatian peneliti dalam 

bidang akuntansi manajemen karena partisipasi telah dikenal secara umum, 

dan merupakan pendekatan manajerial untuk meningkatkan kinerja manajer 

dalam organisasi. 
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Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  apakah partisipasi penyusunan 

anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajer dengan dimoderasi oleh 

pelimpahan wewenang? 

 

C. Pembatasan Masalah   

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas 

maka masalah yang akan dijadikan bahan penelitian adalah seberapa jauh 

pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajer 

dapat dipengaruhi oleh pelimpahan wewenang yang berfungsi sebagai variabel 

moderating. Peneliti mengadakan studi empiris pada perusahaan jasa 

perbankan, karena bank memiliki struktur organisasi yang jelas dan 

menggunakan anggaran sebagai salah satu alat pengendalian. Data partisipasi 

manajer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari manajer menengah 

bank di Eks Karasidenan Surakarta. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris sejauh mana 

pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajer 

dapat dipengaruhi oleh pelimpahan wewenang yang berfungsi sebagai variabel 

moderating. 

 

E. Manfaat Penelitian 
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Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

 1. Untuk memperkuat penelitian sebelumnya yang  berkaitan dengan 

pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajer dan 

dapat pula dijadikan referensi untuk peneliti yang  berminat dalam 

masalah serupa. 

 2. Untuk memperjelas faktor kontingensi yang mempengaruhi hubungan  

antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajer. Faktor 

kontingensi yang  dibahas dalam penelitian ini adalah pelimpahan 

wewenang. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




