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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam organisasi perusahaan terdapat pimpinan puncak yang 

bertanggungjawab langsung kepada pemilik perusahaan. Pimpinan ini 

mempunyai kekuasaan yang besar dan dapat mengatur segala sesuatu untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Pemimpin ini pula yang mengangkat pembantu-

pembantu utamanya. Semua tenaga kerja yang diangkat oleh pemimpin hanya 

bertanggungjawab pada pemimpin. Besarnya tanggung jawab pimpinan puncak 

tidak sama dengan manajer menengah dan tidak sama dengan manajer bawah. 

Pertanggungjawaban para pemimpin diwujudkan dalam bentuk hasil kerja 

(prestasi) masing-masing. Bentuk prestasi tidak sama. Evaluasi pekerjaan atau 

disebut juga dengan  penilaian kinerja adalah sebagai prosedur sistematik untuk 

menentukan nilai relatif pekerjaan beserta besarnya kompensasi masing-masing 

pegawai. Semua karyawan dinilai berdasarkan prestasi kerja mereka agar upaya 

perusahaan didalam program pelatihan dan pendidikan tidak berjalan lambat.  

Evaluasi pekerjaan biasanya dilakukan sesudah beberapa waktu 

penempatan atau pada waktu promosi akan dilakukan, ataupun pada saat 

pemberhentian hubungan kerja akan berlaku pada seoarang pegawai. Penilaian 

pekerjaan juga bisa dialaksanakan apabila pekerjaaan pegawai yang dinilai akan 

ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penilaian prestasi kerja pada 

dasarnya mempunyai dua kepentingan yaitu kepentingan bagi pegawai yang 

bersangkutan dan kepentingan bagi organisasi. Bagi pegawai dimaksudkan 



 

 
 

untuk memberikan motivasi yang kuat bagi pegawai yang bersangkutan, untuk 

lebih berprestasi lagi dimasa yang akan datang untuk meniti karier lebih terbuka 

baginya. Sedangkan bagi organisasi hasil penilaian prestasi kerja pada pegawai 

sangat penting artinya perannya di dalam pengambilan keputusan, seperti 

identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi 

promosi, dan berbagai aspek lain dari keseluruhan proes manajemen Sumber 

Daya Manusia secara efektif.  

Untuk menjamin agar keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak 

tidak menyimpang dari kegiatan yang dilaksanakan oleh para manajer, 

diperlukan kegiatan pengendalian. Di samping itu diperlukan komunikasi yang 

baik antara manajer puncak dengan para manajer tingkat menengah  dan bawah, 

sehingga para manajer merasa diikutsertakan dalam penetapan anggaran. 

Partisipasi manajer dalam penetapan anggaran adalah pengikuitsertaan manajer 

dalam menyusun anggaran. Keterkaitan antara prestasi anggaran dengan sistem 

pemberian rewards dalam organisasi dapat meningkatkan efektivitas organisasi.  

Anggaran sebagai kerangka acuan penilaian prestasi manajer.  Melalui penelitian 

ini peneliti bermaksud meneliti apakah memang benar ada keterkaitan antara 

keikutsertaan (partisipasi) dalam menyusun anggaran dengan penilaian kinerja 

prestasi manajer. Dalam hal ini penulis mengambil obyek penelitian CV. Istana 

Jaya Alummunium Salatiga. 

Berdasarkan uaraian di atas peran anggaran sangat penting dalam 

pengukuran dan penilaian prestasi manajer. Dalam penelitian ini penulis 

mengangkat judul “PERAN ANGGARAN DALAM PENGUKURAN DAN 



 

 
 

PENILAIAN KINERJA PRESTASI MANAJER STUDI KASUS PADA 

CV.ISTANA JAYA “.  

 

B. Perumusan Masalah 

Dari berbagai uaraian latar belakang masalah tersebut penelitian ini 

mengemukakan pokok permasalahan “ apakah anggaran berperan dalam 

pengukuran dan penilaian prestasi manajer ?“. 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini obyek penelitian ini adalah CV. Istana Jaya 

Aluminium. Sedangkan yang dimaksud dengan pengukuran prestasi manajer 

dalam penelitian ini adalah pengukuran prestasi kepala bagian dengan 

menggunakan informasi berupa anggaran. Untuk lebih membatasi pokok 

bahasan, pengukuran prestasi hanya dilakukan terhadap manajer pusat biaya 

pada bagian produksi. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui proses penyusunan anggaran pada CV. Istana Jaya Aluminium  

2. Mengetahui peran anggaran dalam pengukuran dan penilaian prestasi manajer 

pada CV. Istana Jaya Aluminium 

3. Mengetahui kebijaksanaan perusahaan dalam upaya meningkatkan prestasi 

kerja. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 



 

 
 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi manajemen mengenai 

anggaran dalam pengukuran dan penilaian prestasi manajer sehingga 

diharapkan dapat lebih meningkatkan motivasi dan prestasi kerja manajer. 

2. Bagi peneliti dapat mengetahui kegunaan teori-teori yang sudah dipelajari 

untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan. Dalam hal 

ini tentang penerapan anggaran guna meningkatkan motivasi. 

 
E. Sistematika Pembahasan 

Dalam  pembahasannya skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab 

diantaranya: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori yang relevan dengan permasalahan. Dalam bab ini 

diungkapkan pembahasan tentang ruang lingkup sistem manajemen, 

ruang lingkup anggaran serta proses perumusan anggaran. Juga 

dibahas pengukuran prestasi dengan pendekatan anggaran, evaluasi 

prestasi kuantitaif dan kualitatif serta menguraikan mengenai tentang 

teori motivas serta analisis selisih. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, data yang dibutuhkan, 

sumber dan teknik pengumpulan data. 



 

 
 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Mengungkapkan mengenai gambaran umum perusahaan yang 

meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi , dan bidang 

usaha,lokasi perusahaan, proses produksi serta hasil analisis meliputi 

prosedur penyusunan anggaran, kebijaksanaan pengukuran dan 

evaluasi prestasi dalam perusahaan, fungsi pengukuran prestasi, 

kebijaksanaan pemberian imbalan dalam upaya meningkatkan prestasi 

kerja dan pengukuran prestasi dengan menggunakan anggaran. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran yang berguna bagi perusahaan. 

 


