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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesulitan dalam proses perencaan dan pengendalian manajemen 

disebabkan adanya ketidakpastian lingkungan bisnis yang muncul akibat 

persaingan dunia usaha yang berkembang akhir-akhir ini. Persaingan dalam 

bisnis yang semakin ketat seiring dengan kemajuan jaman inilah yang 

menuntut manajemen dalam suatu organisasi untuk dapat berpikir bagaimana 

cara menciptakan masa depan. Semua keinginan organisasi tersebut dapat 

terjadi apabila ada lingkungan yang sepenuhnya mendukung baik dari tingkat 

atas maupun tingkat bawah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sumber 

daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan 

memberikan andil dalam meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. 

Sesuai pengelolaan manajemen yang ada didalam suatu organisasi, maka 

diperlukan alat bantu bagi manajemen untuk menjalankan fungsinya sesuai 

dengan tujuan organisasi dimana salah satu alat bantu manajemen adalah 

sistem penganggaran. 

Anggaran merupakan rencana yang diekspresikan secara kuantitatif 

dalam satuan uang untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan 

(Atkinson, 1997; dalam Lesmana 2011). Selain itu anggaran adalah 

komponen yang paling penting dalam suatu perusahaan. Pentingnya fungsi 

anggaran sebagai perencanaan dan pengendali perusahaan menjadikan 
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partisipasi penyusunan anggaran hal yang utama bagi keberhasilan suatu 

perusahaan. Penggunaan anggaran juga diperlukan sebagai alat untuk 

mendelegasikan wewenang atasan kepada bawahan. Proses dari penyusunan 

anggaran inilah yang sering disebut dengan penganggaran. 

Proses penyusunan anggaran merupakan proses penetapan peran 

dimana setiap manajer dalam suatu organisasi diberi peran untuk 

melaksanakan kegiatan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam 

anggaran untuk menghindari permasalahan yang kompleks dimana sering 

terjadi konflik kepentingan antara individu dengan organisasi. Agar sasaran 

dapat dicapai, manajer biasanya ikut berpartisipasi dalam perencanaan 

penyusunan anggaran. Islakuzzaman (2001) dalam Sarjana (2012) 

menyebutkan penyusunan anggaran perusahaan dapat dilakukan dengan dua 

pendekatan yaitu top down dan bottom up (participative). Dengan pendekatan 

secara partisipatif, anggaran disusun dengan melibatkan semua pihak mulai 

dari manajer tingkat bawah dan menengah smpai pada top management yang 

secara langsung memberikan kontribusi dalam penyusunan anggaran 

perusahaan. Sedangkan bawahan yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran 

akan mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi moral serta yang telah 

ditargetkan. Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh manajer tingkat atas 

ini sangat menentukan perilaku karyawan tingkat dibawahnya sehingga dalam 

penyusunan anggaran dibutuhkan perilaku dan sikap yang dapat memotivasi 

para manajer untuk mencapai tujuan organisasi melalui anggaran tersebut.  
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Hansen dan Mowen (2000) menyatakan bahwa proses penyusunan 

anggaran memotivasi manajer untuk mengembangkan arah bagi organisasi, 

meramalkan kesulitan, dan mengembangkan kebijakan masa depan, disisi lain 

bahwa proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan 

kompleks karena anggaran mempunyai kemungkinan dampak fungsional dan 

disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Sedangkan cara 

untuk mencegah terjadinya dampak disfungsional anggaran, baik manajer 

tingkat atas, menengah, dan bawah harus diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. 

Dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran, hal ini akan 

dapat meningkatkan kesadaran para manajer akan tugas dan tanggung jawab 

yang dibebabkan kepadanya berkaitan dengan pencapaian anggaran 

perusahaan. Partisipasi penyusunan anggaran biasanya dinilai dapat 

meningkatkan efektifitas organisasional melalui peningkatan kinerja setiap 

anggota organisasi baik secara individual atau kinerja manajerial. Sehingga 

partisipasi dapat diartikan sebagai pengaruh, pendelegasian prosedur-

prosedur, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan suatu 

pemberdayaan. Banyak penelitian yang memberi perhatian pada masalah 

keefektifan partisipasi anggaran, Brownell (1981) menyebutkan dua alasan 

penelitian ini menjadi menarik yaitu: 

1. Partisipasi dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat 

meningkatkan kinerja anggota organisasi. 
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2. Berbagai penelitian yang menguji hubungan antara partisipasi dan kinerja 

hasilnya saling beretentangan. 

Kinerja (performance) merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. Kinerja manajerial didefinisikan sebagai kecakapan 

manajer dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan manajerial antara lain 

perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi dan 

representasi (Mahoney et al, 1963; dalam Lesmana, 2011). Seseorang yang 

memegang posisi manajer diharapkan mampu menghasilkan suatu kinerja 

manajerial yang meliputi kegiatan perencanaan, investigasi, koordinasi, 

pengaturan staf, negosiasi, dan lain-lain. Sistem pengukuran kinerja ini 

diharapkan dapat mewujudkan tujuan suatu organisasi atau perusahaan yang 

dinilai mempengaruhi hasil kerja dari seorang manajer untuk dapat 

mengevaluasi kinerja manajer atau karyawan di bawahnya dengan 

penghargaan (reward), imbalan maupun hukuman. Berbeda dengan kinerja 

karyawan umumnya yang bersifat konkrit, kinerja manajerial adalah bersifat 

abstrak dan kompleks (Mulyadi dan Johny, 1999; dalam Lesmana 2011). 

Yenti (2003) dalam Sarjana (2012) mengemukakan bahwa diperlukan 

upaya mengevaluasi faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi 

hubungan antara anggaran partisipatif dan kinerja manajerial dengan 

pendekatan kontijensi. Pendekatan kontijensi tersebut diperlukan dalam 

penelitian-penelitian untuk menyatukan hasil yang tidak konsisten dari 
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penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kontinjensi untuk mengevaluasi keefektifan partisipasi anggaran dengan 

kinerja manajerial dipengaruhi oleh beberapa variabel moderating. 

Variabel yang berpengaruh terhadap partisipasi anggaran dan kinerja 

manajerial adalah motivasi. Motivasi adalah pemberian dorongan individu 

maupun kelompok untuk seseorang berperilaku dengan cara tertentu untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Motivasi timbul dari suatu kekuatan atau 

potensi yang ada didalam diri seseorang yang dapat dikembangkannya sendiri 

atau dikembangkan oleh lingkungan dari luar yang dapat mempengaruhi hasil 

kinerjanya baik secara positif atau secara negatif, hal mana tergantung pada 

situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan. Motivasi yang 

timbul atas dasar dari diri sendri tersebut mengakibatkan seseorang rela 

mengerahkan semua kemampuannya dalam bentuk keahlian maupun 

ketrampilan, tenaga dan juga waktunya untuk menyelenggaran berbagai 

kegiatan yang menjadi kewajiban serta tanggung jawabnya dalam rangka 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya. Motivasi yang timbul pada setiap manajer akan mendorong para 

manajer berperan aktif atau berpartisipasi di dalam aktifitas perencanaan baik 

sebagai penyusun rencana, pelaksana maupun evaluasi terhadap rencana atau 

anggaran yang diusulkan.  

Variabel lain yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah 

komitmen organisasional. Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam 

diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan 
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organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan 

organisasi (Darlis, 2002; dalam Ika 2011). Komitmen yang tinggi menjadikan 

seseorang lebih mementingkan organisasi daripada kebentingan pribadi dan 

berusaha menjadikan organisasi tempat mereka bekerja menjadi lebih baik. 

Namun lain halnya apabila komitmen seseorang rendah akan membuat 

individu berbuat sesuai kepentingan pribadinya. 

Penelitian tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial sebelumnya telah dilakukan oleh Minan (2009). Penelitian ini 

menggunakan populasi manajer pusat pertanggungjawaban yang bekerja pada 

perusahaan manufaktur yang berada di kota Medan. Dalam penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran tidak mempunyai pengaruh yang 

siginfikan terhadap kinerja manajerial, hasil pengujian hipotesis dua 

menyimpulkan bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap 

hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial. 

Suatu organisasi baik bersifat profit oriented maupun non profit 

oriented akan dihadapkan pada masalah tersebut. Rumah Sakit sebagai 

organisasi yang termasuk ke dalam organisasi yang bersifat profit oriented. 

Rumah Sakit umumnya dipegang oleh para profesional yang menduduki 

sebagai direktur, manajer, dan para staf. Selain lokasi Rumah Sakit yang 

umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan, untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik, para manajer tersebut diharapkan 

mampu menyusun anggaran yang digunakan sebagai alat perencanaan, 

koordinasi dan pengendalian sesuai dengan sasaran dan tujuan organisasi 
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serta penilaian prestasi manajer dalam penyusunan anggaran. Untuk itu 

diperlukan adanya suatu sistem penyusunan anggaran yang tepat dan efektif 

yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran.  

Dengan mempertimbangkan penelitian Minan (2009), maka penulis 

bermaksud mengembangkan penelitian apakah motivasi dan komitmen 

organisasional mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 

anggaran dengan kinerja manajerial. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah dengan menambah variabel motivasi. Karena 

variabel motivasi dinilai sebagai variabel yang kemungkinan adanya interaksi 

antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajeral yang lebih tinggi. 

Sehingga peneliti lebih tertarik menggunakan dua variabel tersebut, yaitu 

variabel motivasi dan variabel komitmen organisasional. Penelitian ini akan 

dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah, sebagai salah satu bentuk 

organisasi yang melakukan penyusunan anggaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti terdorong untuk 

mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul 

“PENGARUH MOTIVASI DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL 

TERHADAP KEEFEKTIFAN ANGGARAN PARTISIPATIF DALAM 

PENINGKATAN KINERJA MANAJERIAL”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah partisipasi anggaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

manajerial? 

2. Apakah motivasi mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial? 

3. Apakah komitmen organisasional mempunyai pengaruh terhadap 

hubungan antara partispasi anggaran dengan kinerja manajerial? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menemukan bukti empiris partisipasi anggaran mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja manajerial. 

2. Untuk menemukan bukti empiris motivasi mempunyai pengaruh terhadap 

hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial. 

3. Untuk menemukan bukti empiris komitmen organisasional mempunyai 

pengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja 

manajerial. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak 

manajemen perusahaan khususnya manajer perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja manajerial melalui motivasi dan komitmen 

organisasional terhadap keefektifan penyusunan anggaran. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

gambaran tentang perlunya partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial dengan motivasi dan komitmen organisasional sebagai 

variabel moderating. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan akan melengkapi bahan penelitian 

selanjutnya dalam rangka menambah khasanah akademik sehingga 

berguna untuk pengembangan ilmu. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian, 

penulis mencantumkan sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi uraian yang meliputi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan anggaran, anggaran partisipatif, motivasi, komitmen 

organisasional, kinerja manajerial, pendekatan kontijensi, struktur 

organisasi desentralisasi, tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, metode 

pengambilan sampel, data dan sumber data, variabel dan 

pengukurannya, dan teknik analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi uraian tentang gambaran umum penelitian, 

pengujian data dan interpretasi hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

 Pada bab ini menguraikan tentang simpulan yang diperoleh, 

keterbatasan penelitian yang dilakukan, serta saran-saran yang 

perlu disampaikan bagi penelitian yang akan datang. 

 


