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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. LATAR BELAKANG 

Pada sebuah perusahaan, anggaran merupakan alat perencanaan dan 

pengendalian untuk mencapai kinerja yang baik mengenai kegiatan organisasi 

yang disusun dalam satuan moneter dan harus diwujudkan pada periode akan 

datang. Anggaran membantu manajemen dalam melakukan koordinasi dan 

penerapannya dalam upaya memperoleh tujuan yang tertuang di dalam 

anggaran. Anggaran memberikan gambaran kepada manajemen tentang 

sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan 

yang telah ditentukan dalam anggaran (Anastasia, 2012). Kemudian anggaran 

juga menjelasakan bagaimana koordinasi antar bagian dalam sebuah 

perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu tahun 

sebagai pedoman dalam merencanakan maupun melaksanakan kegiatan 

operasional. Anggaran tersebut bisa merupakan suatu rencana kerja jangka 

pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang dan 

ditetapkan dalam proses penyusunan anggaran. Tanpa anggaran, perusahaan 

akan berjalan tanpa arah dengan pengorbanan sumber daya yang tidak 

terkendali. Dengan adanya anggaran maka akan dapat diperbandingkan hasil 

realisasinya dengan rencana yang akan ditetapkan, sehingga dapat diketahui 

efektivitas program kerja. 
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Proses penyusunan anggaran tersebut memerlukan kerjasama yang baik 

antara atasan dan bawahan. Anggaran yang telah disusun secara partisipatif 

kemudian disahkan dengan para manajer dari setiap divisi dan pusat 

pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Manajemen puncak 

menciptakan berbagai divisi tanggungjawab atau dikenal dengan pusat 

pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban memainkan peran 

dalam mengukur kegiatan dan hasilnya termasuk dalam pelaksanaan 

anggaran yang telah disusun dengan pusat pertanggungjawaban lainnya. 

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja manajerial dalam 

organisasi adalah motivasi. Alasan dipilihnya motivasi sebagai variabel 

moderasi karena dengan dimilikinya motivasi kerja yang cukup tinggi 

diharapkan para manajer mempunyai keseriusan yang cukup tinggi ketika 

berpartisipasi dalam menentukan target anggaran. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja manajerial dalam organisasi 

selain motivasi adalah budaya organisasi. Menurut Utami (2013), semakin 

baik budaya organisasi ,semakin besar dorongan parapegawai untuk maju 

bersama dengan organisasi. Budaya organisasi dapat mempengaruhi perilaku 

kedisiplinan, sikap dan efektifitas pegawai dalam organisasi tersebut. 

Setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda, namun hendaknya 

perbedaan tersebut akan dapat menyatu dan memperkuat organisasi. Budaya 

organisasi ini membentuk suatu kelompok dan bekerjasama mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Perbedaan yang muncul dalam organisasi 
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adalah pegawai yang tidak bisa menerima pertentangan budaya yang 

dimilikinya. Hal ini bisa membawa akibat lemahnya organisasi dalam 

menurunnya kinerja manajerial. 

Putri (2012) meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

kinerja manajerial dengan pengetahuan manajemen biaya sebagai variabel 

moderasi menunjukan bahwa terdapat pengaruh dan hubugan positif antara 

partisipasi anggaran dan kinerja manajerial, sedangakan untuk pengetahuan 

manajemen biaya tidak moderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

kinerja manajerial. Hal ini sesuai dengan penelitian Sari (2013) yang berjudul 

pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap 

kinerja manajerial PT. POS Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja manajerial, partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh sedangkan akuntansi pertanggungjawaban memiliki pengaruh 

terhadap kinerja manajerial. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Utami (2013) yang berjudul pengaruh 

budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada badan 

ketahanan pangan provinsi Riau. Penelitian yang dilakukan menunjukan hasil 

bahwa budaya organisasi dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau. 

Penelitian dengan topic yang sama dilakukan oleh Hikmah (2015) yang 

berjudul Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 

manajerial dengan motivasi sebagai variabel moderating (Studi Kasus 
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Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial, dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi kerja 

terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 

manajerial. Sampel yang digunakan sebanyak 44 responden yang terdiri dari 

Ketua Program Studi di Perguruan Tinggi Swasta di Semarang. Analisis data 

digunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan  SPSS v.16. 

Berdasarkan hasil penelitian di simpulkan bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja manajerial. 

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan interaksi antara partisipasi 

penyusunan anggaran dan motivasi kerja dengan kinerja manajerial tidak 

signifikan. Hal ini berarti bahwa motivasi kerja tidak berperan sebagai 

variabel moderating terhadap pengaruh partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap kinerja manajerial. 

Dari fenomena dan teori yang diungkapkan diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang Kinerja Manajerial. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

manajerial antara lain partisipasi anggaran, motivasi dan budaya organisasi. 

Penelitian ini mengambil sampel dari BBKPM Surakarta, selanjutnya 

penelitian ini diberi judul “PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN 

TERHADAP KINERJA MANEJERIAL DENGAN MOTIVASI DAN 

BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi 
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Kasus pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) 

Surakarta)” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta? 

2. Apakah motivasi mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 

(BBKPM) Surakarta? 

3. Apakah budaya organisasi mempengaruhi hubungan antara partisipasi 

anggaran terhadap kinerja manajerial pada Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat (BBKPM) Surakarta? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji secara empiris apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) 

Surakarta. 

2. Menguji secara empiris apakah motivasi mempengaruhi hubungan antara 

partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. 
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3. Menguji secara empiris apakah budaya organisasi mempengaruhi 

hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat ataupun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan, membantu menentukan faktor yang dapat dijadikan 

pedoman untuk memproyeksi perkembangan kinerja manajerial. 

2. Mengukur efisiensi BBKPM Surakarta sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan kinerja 

manajerial. 

3. Bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan sebagai bukti empiris di 

dalam kinerja manajerial Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 

(BBKPM) Surakarta. 

4. Bagi pihak lainnya diharapkan menjadi bahan masukkan untuk penelitian 

selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang 

lainnya. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang 

terdiri dari: 
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BAB I: PENDAHULUAN 

 Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi mengenai landasan teori penunjang penelitian, peelitian terdahulu 

yang sejenis, kerangka pikir dan hipotesis yang dianjurkan dalam penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian dalam penulisan skripsi. 

Berisi tentang jenis penelitian, definisi oprasional serta pengumpulan variabel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel, 

dan metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini merupakan inti dari penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. 

Pada bab ini data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan 

menggunakan alat analisis yang telah disampaikan. 

BAB V: PENUTUP 

 Pada bab ini merupakan bagian penting yang berisi tentang kesimpulan 

dari penelitian yang dilakukan, hal tersebut diambil dari analalisis pembahasan 

dari bab sebelumnya yakni pada bab analisis data dan pembahasan. Selain itu 

dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran yang direkomendasikan kepada 
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pihak-pihak tertentu yang menjadi objek penelitian serta mengungkapkan 

keterbatasan penelitian. 


