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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi sebagai suatu unit kesatuan yang terintegrasi, dengan tujuan 

menghasilkan laba dewasa ini dituntut untuk dapat bersaing dalam lingkungan bisnis. 

Agar dapat bersaing, koperasi harus melaksanakan fungsi-fungsi dalam manajemen, 

tentang fungsi perencanaan. Menurut Nafarin (2004:5), perencanaan merupakan 

tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang 

dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Komponen penting dalam fungsi perencanaan adalah dengan membuat anggaran. 

Mulyadi (2001:488) mendefinisikan anggaran (budget) sebagai suatu rencana 

kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan 

satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anthony dan 

Govindarajan (2005:90) mendefinisikan anggaran sebagai sebuah rencana keuangan, 

biasanya mencakup periode satu tahun dan merupakan alat-alat untuk perencanaan 

jangka pendek dan pengendalian dalam organisasi. Hansen dan Mowen (2004:354) 

menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter 

maupun nonmoneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi 

perusahaan dalam satuan operasional. 

Oleh karena pentingnya anggaran dalam suatu perusahaan, dibutuhkan 

penyusunan anggaran yang baik. Anggaran yang disusun hendaknya dapat 

mengakomodir kepentingan setiap departemen yang terkait dalam pelaksanaannya. 

Untuk itu diperlukan partisipasi dalam penyustuian anggaran oleh berbagi pihak dalam 

perusahaan. Baik dari manajemen tingkat atas (top level management) maupun 
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manajemen tingkat bawah (lower level management). Pihak-pihak inilah yang akan 

memainkan peranan penting dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai 

alternatif dari partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:86) terdapat tiga pendekatan yang 

digunakan dalam penyusunan anggaran, yaitu top-donw (pendekatan dari atas ke 

bawah), bottom-up (pendekatan dari bawah ke atas) 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 bagian sehari-hari, 

sehingga harus mengandalkan informasi anggaran yang lebih rinci dari bawahnya. Dari 

sisi lain, manajer puncak mempunyai perspektif yang lebih luas atas perusahaan secara 

keseluruhan yang sangat vital dalam pembuatan anggaran secara umum. Menurut 

(Garrison dan Noreen, 2000:409) setiap tingkatan tanggung jawab dalam suatu 

organisasi harus memberikan masukan terbaik sesuai dengan bidangnya dalam suatu 

sistem kerjasama penyusunan anggaran.  

Partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran kemungkinan juga dapat 

mempengaruhi kinerja manajerial, karena dengan adanya partisipasi bawahan dalam 

menyusun anggaran, maka bawahan merasa terlibat dan harus bertanggung jawab pada 

pelaksanaan anggaran. Dengan demikian diharapkan bawahan dapat melaksanakan 

anggaran dengan lebih baik dan pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja 

manajerialnya. 

Untuk itu diperlukan suatu pengujian terhadap pengaruh partisipasi dalam 

penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Apakah partisipasi dalam 

penyusunan anggaran memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial atau tidak. 

Penelitian tentang hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan 



 
 
 

3 
 

kinerja manajerial dalam beberapa dasawarsa belakangan ini mengalami 

ketidakkonsistensian. 

Anggaran merupakan komponen utama dalam perencanaan. Munandar (2001:1) 

mengungkapkan pengertian anggaran adalah sebagai berikut: Suatu rencana  yang  

disusun  secara  sistematis  yang  meliputi  seluruh  kegiatan perusahaan, yang 

dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) 

tertentu yang akan datang. Anggaran   disusun   oleh   manajemen   dalam   jangka   

waktu   satu   tahun   untuk membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang 

diperhitungkan. Dengan anggaran, manajemen  mengarahkan  jalannya  kondisi  

perusahaan.  Tanpa  anggaran,  dalam jangka pendek perusahaan akan berjalan tanpa 

arah, dengan pengorbanan sumber daya yang tidak terkendali. 

Sebelum   anggaran   disiapkan,   organisasi   seharusnya   mengembangkan 

suatu rencana strategis. Rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi untuk 

aktivitas dan operasi di masa depan, umumnya mencakup setidaknya untuk lima 

tahun ke depan. Organisasi dapat menerjemahkan strategi umum ke dalam tujuan 

jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan-tujuan ini membentuk dasar anggaran. 

Hubungan erat antara anggaran dan rencana strategis membantu manajemen untuk 

memastikan  bahwa  semua  perhatian  tidak  terfokus  pada  operasional  jangka 

pendek. Hal ini penting karena anggaran, sebagai rencana satu periode, memiliki 

sifat untuk jangka pendek (Hansen dan Mowen, 2004:1). 

Memperhatikan betapa pentingnya partisipasi dalam penyusunan anggaran, dan 

bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja manajerial, peneliti menetapkan judul 

penelitian: PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP 

KINERJA MANAJERIAL PADA KOPERASI UNIT DESA KECAMATAN 

JATINOM. 



 
 
 

4 
 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka permasalahan  

yang  menjadi  pusat  perhatian  dalam  penelitian  ini  dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  Apakah ada pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja 

manajerial? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah 

partisipasi perencanaan dalam penyusunan anggaran kinerja manajerial berpengaruh 

secara signifikan dengan latar belakang yang peneliti kemukakan dan peneliti 

rumuskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah partisipasi perencanaan 

dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Koperasi Unit 

Desa Kecamatan Jatinom. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan 

penelitian di bidang akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen, 

khususnya mengenai pengaruh partisipasi penyusunan perencanaan anggaran dan 

kinerja manajerial. 

2. Bagi Koperasi Unit Desa Kecamatan Jatinom khususnya untuk pihak manajemen, 

penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan informasi sebagai bahan 

pertimbangan untuk menerapkan partisipasi perencanaan penyusunan anggaran 

lebih efektif untuk meningkatkan kinerja manajerial. 
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3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dalam 

penelitian-penelitian yang akan datang. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab yang berurutan 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

pengertian dan fungsi anggaran, partisipasi dalam penyusunan 

anggaran, kinerja manajerial, penelitian terdahulu, kerangka 

konseptual, hipotesis penelitian,  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, defenisi operasional dan pengukuran variabel, lokasi 

dan waktu penelitian, jenis dan teknik pengambilan data, pengujian 

kualitas data, uji asumsi klasik, model dan teknik analisis data, 

pengujian hipotesis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada  bab  ini  menguraikan  tentang  simpulan,  keterbatasan  
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penelitian yang dilakukan, serta memberikan implikasi penelitian 

dan saran untuk penelitian yang akan datang. 

 


