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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang 

hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran 

finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk 

mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009:61). Anggaran merupakan 

elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat 

perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat menjalankan kegiatan 

organisasi secara lebih efektif dan efisien. Sebagai alat perencanaan, anggaran 

merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah target yang akan 

dicapai oleh para manajer departemen suatu perusahaan dalam melaksanakan 

serangkaian kegiatan tertentu pada masa yang akan datang. Anggaran 

digunakan oleh manajer tingkat atas sebagai suatu alat untuk melaksanakan 

tujuan-tujuan organisasi kedalam dimensi kuantitatif dan waktu, serta 

mengkomunikasikannya kepada manajer-manajer tingkat bawah sebagai 

rencana kerja jangka panjang maupun jangka pendek. Sasaran anggaran dapat 

dicapai melalui pelaksanaan serangkaian aktifitas yang telah ditetapkan 

sebelumnya dalam bantuk angggaran.  

Proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari 

manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Anggaran 

mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia (Siegel, 1989 dalam 
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Ikhsan, 2007), terutama bagi orang yang langsung terlibat dalam penyusunan 

anggaran. Untuk menghasilkan sebuah aggaran yang efektif, manajer 

membutuhkan kemampuan untuk memprediksi masa depan, dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor, seperti faktor lingkungan, partisipasi dan 

gaya penyusunan. Pada saat bawahan memberikan perkiraan yang bias kepada 

atasan, timbul senjangan anggaran (budgetary slack).  

Anggaran partisipatif merupakan pendekatan manajerial yang 

umumnya dinilai dapat meningkatkan efektifitas organisasional melalui 

peningkatan kinerja setiap anggota organisasi secara individual atau kinerja 

manajerial. Kinerja manajerial yang diperoleh manajer merupa kan salah satu 

faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektifitas organisasi. Penilaian 

kerja organisasi sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia 

dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan didalam organisasi. 

Sistem penganggaran merupakan suatu kombinasi dari arus informasi 

dengan prosedur dan proses administrative yang umumnya merupakan bagian 

integral dari perencanaan jangka pendek dan pengendalian dari organisasi 

(Merchant, 1981 dalam Zaenuri, 2009). 

Komitmen organisasi juga dapat dihubungkan baik dengan usaha 

maupun kinerja. Tetapi, bukan berarti bahwa komitmen organisasi tidak dapat 

menimbulkan cost  yang potensial. Semakin tinggi komitmen karyawan 

kepada perusahaan mereka, semakin besar usaha yang diberikan karyawan 

untuk kepentingan perusahaan. Komitmen organisasi juga merupakan alat 
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bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja 

yang diharapkan (Chong & Chong, 2002 dalam Sutopo, 2010) 

Latar belakang dipilihnya variabel komitmen organisasi di dalam 

penelitian ini karena komitmen organisasi menunjukkan keyakinan dan 

dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal) yang ingin dicapai oleh 

organisasi (Mowday et al., 1979 dalam Kartika, 2010). Variabel komitmen 

organisasi merupakan salah satu variabel yang dapat memoderasi hubungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Komitmen 

organisasi yang kuat akan mendorong manajer bawahan berusaha keras 

mencapai tujuan organisasi (Angel dan Perry, 1981; Porter et al., 1974 dalam 

Ika et al., 2011). Kecukupan anggaran tidak hanya secara langsung 

meningkatkan prestasi kerja, tetapi juga melalui komitmen organisasi. 

Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi 

daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi 

lebih baik (Darlis, 2002 dalam Ika et al.,  2011). 

Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi dalam proses 

penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial telah banyak dilakukan. 

Namun hasil-hasil penelitian tersebut kebanyakan memberikan hasil yang 

tidak konsisten dan bervariasi antara partisipasi dalam penyusunan anggran 

dengan kinerja manajerial. Sutopo dan Soni (2010) menemukan bahwa 

komitmen organisasi tidak mempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja manajerial. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan Sumarno (2005), Ika et al., (2011) menemukan bahwa terdapat 
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pengaruh dan hubungan negatif yang kuat antara partisipasi anggaran dan 

kinerja manajerial. 

Pentingnya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komitmen 

organisasi sebagai variabel moderating terhadap hubungan partisipasi 

penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi praktis untuk organisasi yang menerapkan 

partisipasi penyusunan anggaran para manajer dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba membahas mengenai 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial, 

dengan melakukan pengujian terhadap komitmen organisasi yang berfungsi 

sebagai variabel moderating. Berdasar latar belakang tersebut, sehingga 

peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian 

dengan judul: “PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN 

TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN KOMITMEN 

ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SE KARESIDENAN 

SURAKARTA” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sehingga 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial? 

2. Apakah hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen 

organisasi  berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitin ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial. 

2. Untuk menganalisis hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yangdapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan dalam hal penyusunan 

anggaran serta keikutsertaan pihak-pihak yang terkait dalam suatu 

perusahaan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

perbandingan bagi para peneliti dalam bidang akuntansi tentang pengaruh 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini mencakup segala konsep yang mendasari penelitian 

meliputi teori anggaran, partisipasi dalam penyusunan anggaran, 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 

manajer, kinerja manajer, komitmen organisasi, kajian penelitian 

terdahulu, kerangka teoritis, hipotesis.  

BAB III. METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini menguraikan obyek yang diteliti tentang jenis 

penelitian, populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, data 

dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data. 

BAB IV. ANALISIS DATA 

 Bab ini berisi tentang pengujian data dan pembahasan yang berisi 

deskripsi hasil penelitian, hasil pengujian instrument dan pengujian 

asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB V. PENUTUP 

 Bab ini membahas kesimpulan atas hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan pembahasan yang dilakukan serta memberikan 

saran-saran yang mungkin bisa bermanfaat. 


