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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen 

yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer 

dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien 

(Schief dan Lewin, 1970; Welsch, Hilton dan Gordon, 1996 dalam Ikhsan, 

2007). 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 bentuk anggaran. 

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 merupakan 
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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. Namun demikian, bukti empiris menunjukkan adanya 

ketidakjelasan hubungan antara anggaran partisipatif dengan peningkatan 

kinerja manajerial.(Sutapa dan Soni, 2010). 

Brownell dan mc. Innes ( 1986); dan Indriantoro (1993) dalam 

Sardjito (2007) menemukan hubungan positif dan signifikan antara 

partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Sementara hasil 

penelitian dari Supomo dan Indriantoro (1998) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang  tidak signifikan antara keduanya.  

Govindarajan (1986) dalam Nor (2007) mengemukakan bahwa 

untuk menyelesaikan perbedaan hasil penelitian dapat dilakukan dengan 

pendekatan kontijennsi (contingency approach). Pendekatan ini secara 

sistematis mengevalusi berbagai kondisi atau variabel yang dapat 

mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan 

kinerja manajerial. 

Dengan adanya pendekatan ini, sifat hubungan yang ada dalam 

kinerja manajer dan partisipasi penyusunan anggaran kemungkinan 

berbeda untuk setiap kondisi. Pengaruh kedua variabel tersebut  

dipengaruhi oleh beberapa variabel moderating diantaranya yaitu variabel 

organisasi. Salah satu variabel organisasi yang berpengaruh terhadap 
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partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manjerial adalah gaya 

kepemimpinan dan motivasi. 

Nor (2007) menerangkan bahwa partisipasi dalam penyusunan 

anggaran yang lebih tinggi dapat meningkatkan kinerja manajerial, namun 

hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan faktor kontijensi 

(disentralisasi dan gaya kepemimpinan, tidak menunjukkan hubungan 

yang signifikan. Hal ini mengidentifikasi bahwa kombinasi kesesuaian 

antara partisipasi dengan faktor kontijensi (desentralisasi dan gaya 

kepemimpinan) terhadap kinerja manajerial merupakan kesesuaian yang 

tepat. 

Keberhasilan dalam mengelola suatu organisasi tidak lepas dari 

faktor kepemimpinan dan sikap bawahan dalam melaksanakan tugas untuk 

mencapai tujuan organisasi. Menurut Decoster dan Fertakis (1968) dalam 

Nor (2007) kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan 

terhadap usaha-usaha dalam mencapai tujuan organisasi. Brownell (1983) 

dalam Nor (2007) menguji pengaruh gaya kepemimpinan dalam konteks 

sistem penganggaran dan menemukan bahwa interaksi antara structure dan 

consideration memiliki efek yang signifikan terhadap kinerja. Fertakis 

(1976) dalam Nor (2007) menemukan adanya hubungan yang positif 

antara gaya kepemimpinan dengan partisipasi anggaran, sedangkan 

penelitian Muslimah (1996) dalam Nor (2007)  menunjukkan adanya 
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hubungan yang tidak signifikan antara gaya kepemimpinan dengan 

partisipasi anggaran. 

Suatu organisasi yang berhasil atau bahkan akan gagal sebagian 

ditentukan oleh kepemimpinan. Suatu ungkapan mulia yang mengatakan 

bahwa pemimpinlah yang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan 

suatu pekerjaan, merupakan ungkapan yang mendudukkan posisi 

pemimpin dalam suatu organisasi (Thoha, 2006). 

Motivasi yang timbul pada setiap manajer akan mendorong para 

manajer berperan aktif atau berpartisipasi didalam aktifitas perencanaan 

baik sebagai penyusun rencana, pelaksana maupun evaluasi terhadap 

rencana atau anggaran yang disusun. 

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba membahas mengenai 

pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial, 

dengan melakukan pengujian terhadap gaya kepemimpinan dan motivasi  

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 Gaya Kepemimpinan dan 

Motivasi Sebagai Variabel Moderating Di Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Se Karesidenan Surakarta” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, sehingga  permasalahan 

tersebut sebagai berikut :  

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial? 

2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial? 

3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dan kinerja manajerial? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari permasalahan dalam penelitian ini, yang menjadi 

tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji secara empiris partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja manjerial. 

2. Untuk menguji secara empiris gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial  

3. Untuk menguji secara empiris motivasi berpengaruh terhadap hubungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial 
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan 

serta menambah pembendaharaan teori untuk memperkuat penelitian-

penelitian sebelumnya khususnya tentang pengaruh partisipasi 

penganggaran terhadap kinerja manajerial dengan gaya kepemimpinan dan 

motivasi sebagai variabel moderating. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran 

kepada perusahaan akan pentingnya peranan setiap individu dalam 

pencapaian tujuan organisasi dan memberikan sumbangan gagasan sebagai 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini yang merupakan laporan dari hasil penelitian 

direncanakan terdiri dari lima bab, yang masing-masing berisi tentang: 

BAB I.        PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,  

sistematika penulisan skripsi. 

 



7 

 

 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

    Bab ini memuat teori-teori antara lain pengertian partisipasi 

penyusunan anggaran, kinerja manajerial, gaya 

kepemimpinan dan motivasi, kerangka teoritis, penelitian 

terdahulu dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai jenis 

penelitian, populasi, sampel dan metode pengambilan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

variabel penelitian dan pengukuran variabel operasional 

dan metode analisis. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

    Berisi tentang analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu pelaksanaan penelitian, deskripsi data, statistik 

deskriptif, pengujian instrument penelitian, pengujian 

hipotesis dan pembahasan 

BAB V PENUTUP 

    Bab ini merupakan kesimpulan, keterbatasan penulisan dan 

saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat.    

  


