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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk 

mencapai tujuan dan melaksanakan strategi organisasi yang telah ditetapkan. 

Untuk memastikan bahwa anggota organisasi telah melaksanakan tugas 

sebagaimana mestinya, maka dibutuhkan suatu cara yang cukup akurat. 

Pengendalian manajemen merupakan cara yang dapat dilakukan manajer 

untuk mempengaruhi anggota dalam menetapkan strategi sehingga program 

dan tujuan organisasi dapat dicapai dan tentunya sebuah organisasi 

membutuhkan anggaran dalam mewujudkan tujuan organisasi tersebut. 

Anggaran merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian 

manajemen yang berisi rencana tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, 

diukur dalam satuan moneter standar dan merupakan taksiran sumber daya 

yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja. Menurut Mulyadi (2001), 

anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan 

rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam penyusunan program 

(Programming). Untuk menjamin terlaksananya program tersebut, manajemen 

menyusun anggaran yang berisi rencana kerja tahunan dengan taksiran nilai 

sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut. 

Sistem penganggaran merupakan alat yang digunakan untuk 

perencanaan dan pengendalian manajerial. Penganggaran merupakan bagian 



penting dari siklus perencanaan, tindakan dan pengendalian manajemen atau 

secara lebih khusus sebagai bagian dari total management system. Dari posisi 

penganggaran sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian manajerial, 

anggaran sering dianggap merupakan suatu rencana jangka pendek yang 

disusun berdasarkan rencana jangka panjang yang ditetapkan dalam proses 

pemrograman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun anggaran 

harus dipikirkan semua biaya yang akan dikeluarkan selama bulan berjalan. 

Kenis (1979) mengindikasi bahwa ada lima karakteristik dalam sistem 

penganggaran. Dalam penelitiannya kelima karakteristik tersebut meliputi: 

partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, kesulitan 

sasaran anggaran, umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran. 

Aturan-aturan mengenai anggaran terkait dengan kinerja Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang diatur dalam beberapa Undang-Undang dan 

Peraturan-Peraturan. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tersebut 

diantaranya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 

Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah. 

Sebelum UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 terlebih 

dahulu telah terbit paket UU tentang Keuangan Negara dan daerah yaitu UU 

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, UU Nomor 1 tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Terbitnya beberapa aturan baru di atas diikuti dengan turunnya 

beberapa aturan tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu PP 58/2005 



tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang pada pertengahan tahun 2007 direvisi dengan Permendagri 

Nomor 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terbitnya 

aturan-aturan baru di atas beserta produk pelaksanaannya mengakibatkan 

perubahan yang sangat krusial di dalam proses pengelolaan keuangan daerah 

khususnya penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah dari mekanisme 

sentralistik ke dalam mekanisme desentralisasi di mana pertanggungjawaban 

keuangan daerah lebih ditekankan pada konsep penganggaran kinerja atau 

berdasarkan prestasi kerja. 

 Penganggaran kinerja atau berdasarkan prestasi kerja adalah 

penganggaran yang menekankan pada orientasi output (keluaran) dan outcome 

(hasil) yang memiliki konsekuensi pada mekanisme penyusunan anggaran 

yang lebih partisipatif dan dilaksanakan oleh manajer atau di tingkatan yang 

paling bawah atau setingkat di atasnya. Pejabat pada tingkatan paling bawah 

dalam tataran pemerintahan daerah adalah pejabat eselon IV atau pejabat 

setingkat kepala sub bagian, kepala sub bidang, dan kepala seksi, sedangkan 

pejabat setingkat di atasnya adalah pejabat eselon III atau atau pejabat 

setingkat sekretaris, kepala bagian dan kepala bidang. 

Partisipasi penganggaran adalah suatu proses yang didalamnya 

terdapat individu-individu yang terlibat dan mempunyai pengaruh terhadap 

penyusunan target anggaran yang akan dievaluasi dan perlunya penghargaan 

atas pencapaian target anggaran tersebut (Brownell, 1982 dalam Fitri, 2004).  



Keadilan prosedural berhubungan dengan keadilan dan kelayakan 

prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengalokasikan keputusan-

keputusan dalam organisasi. McFarlin dan Sweeny (1992) menjelaskan bahwa 

keadilan prosedural berhubungan dengan persepsi bawahan mengenai seluruh 

proses yang diterapkan oleh atasan mereka, sebagai sarana untuk 

mengkomunikasikan feedback kinerja dan untuk menentukan reward bagi 

mereka seperti promosi atau kenaikan gaji. Pengaruh keadilan prosedural juga 

disebut sebagai pengaruh proses yang adil karena persepsi mengenai keadilan 

dari proses dapat berpengaruh dalam meningkatkan outcome bahkan ketika 

outcome tersebut mempunyai implikasi yang tidak diinginkan (Saunders et al 

2002). 

Adil tidaknya proses dan prosedur yang diterapkan menunjukkan 

tinggi rendahnya keadilan menurut bawahan. Libby (2001) mengemukakan 

apabila target anggaran dan proses penganggaran tidak adil, maka kinerja 

bawahan menjadi rendah dalam setiap situasi dan dalam kondisi keadilan yang 

tinggi, kinerja selama proses anggaran dapat diperbaiki. 

Persepsi akan suatu keadilan prosedur dalam perusahaan (keadilan 

prosedural) sangatlah penting dalam riset efektifitas organisasi, karena efek 

dari keadilan prosedural akan berdampak pada perilaku anggota perusahaan 

dan kinerja anggota perusahaan tesebut. Menurut Lind dan Tyler (1998), 

pemahaman tentang keadilan prosedural sangat penting karena hal ini 

mempengaruhi beragam sikap dan perilaku yang berbeda. Keragaman 



kensekuensi dengan diterapkannya keadilan prosedural akan mengarah pada 

nilai yang disetujui oleh individu. (Ahmad Badarudin Latif, Maksi) 

Conlon (1993) dalam Mulyasari dan Sugiri (2004) menyebutkan 

bahwa keadilan prosedural berhubungan dengan keadilan dan kelayakan 

prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengalokasikan keputusan-

keputusan dalam organisasi. Dipandang dari persepsi bawahan keadilan 

prosedural berhubungan dengan seluruh proses yang diterapkan oleh atasan 

mereka untuk mengevaluasi kinerja mereka, sebagai sarana untuk 

mengkomunikasikan umpan balik kinerja dan untuk menentukan reward bagi 

mereka seperti promosi atau kenaikan gaji (McFarlin & Sweeny, 1992 dalam 

Wasisto & Sholihin, 2004).  

Beberapa studi tentang pembuatan prosedur yang adil (keadilan 

prosedural) banyak dikaitkan dengan kinerja manajerial (misal: Milani,1975; 

Kenis, 1979; Early & Lind, 1987; Lindquist, 1995; Libby, 2001; Pareke, 2003; 

Mulyasari & Sugiri, 2004; dan Wasisto & Sholohin, 2004). Beberapa peneliti 

menempatkan pola hubungan yang beragam antara keadilan prosedural 

dengan kinerja manajeral. Diantaranya ada yang menempatkan keadilan 

prosedural sebagai variable yang memediasi hubungan kinerja manajerial 

dengan variable-variabel lain (misal: Lindquist, 1995; Libby, 2001; Pareke, 

2003; Mulyasari & Sugiri, 2004). Hasil penelitian Mulyasari dan Sugiri (2004) 

menyebutkan bahwa pengaruh langsung antara penganggaran partisipatif dan 

kinerja manajerial akan lebih kuat jika dimediasi oleh keadilan prosedural dan 

job relevants.  



Sebaliknya sebagian peneliti ada yang menempatkan keadilan 

prosedural sebagai variabel yang memiliki hubungan langsung dengan kinerja 

manajerial maupun tidak langsung melalui variable-variabel intervening 

(Misal: Locke, 1976; Kanfer et al, 1987; Lind & Tyler, 1988; Libby, 1999; 

Lau & Lim, 2002 dan Waskito & Sholihin, 2004). Beberapa peneliti 

menemukan hubungan yang tidak konsisten antara keadilan prosedural dengan 

kinerja manajerial. Misal, Early dan Lind (1987) dalam Wasisto dan Sholihin 

(2004) menemukan bahwa keadilan prosedural berkorelasi positif dengan 

kinerja. Sementara Kanfer et al. (1987) menemukan korelasi yang sebaliknya. 

Hasil penelitian Wasisto dan Sholihin (2004) yang merupakan replikasi dari 

penelitian Lau dan Lim (2002) meyebutkan bahwa hubungan positif antara 

keadilan prosedural dengan kinerja manajerial bersifat tidak langsung dan 

dimediasi penuh oleh partisipasi penganggaran. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang ”Peran Partisipasi Anggaran Sebagai Variabel Intervening 

dalam Hubungan antara Keadilan Prosedural dan Kinerja Manajerial”. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wasisto dan Sholihin (2004) 

dan Lau dan Lim (2002).  Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah: 

pengambilan obyek penelitian dari bidang sektor publik yaitu pemerintahan. 

Di samping itu penelitian ini juga menguji hubungan langsung antara kinerja 

manajerial dan keadilan prosedural. 

 

 



 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah beberapa temuan penelitian 

sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga menjadi 

agenda penting dalam penelitian ini sekaligus motivasi penulis, pertanyaan 

penelitian yang akan dirumuskan adalah: 

1. Apakah keadilan prosedural berpengaruh secara langsung terhadap kinerja 

manajerial. 

2. Apakah terdapat hubungan tidak langsung antara keadilan prosedural 

dengan kinerja manajerial melalui partisipasi anggaran pada pejabat eselon 

III dan IV se-Eks Karesidenan Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisi pengaruh langsung keadilan prosedural terhadap 

kinerja manajerial. 

2. Untuk menganalisi pengaruh tidak langsung antara keadilan prosedural 

terhadap kinerja manajerial melalui partisipasi anggaran sebagai variabel 

intervening. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 



1. Pengembangan teori akuntansi manajemen kontemporer dalam hal 

penerapan keadilan prosedural dalam hubungannya dengan kinerja 

manajerial perusahaan. 

2. Memberikan kontribusi bagi atasan langsung (pejabat eselon diatasnya) 

pada kabupaten dan kota se-eks Karesidenan Surakarta untuk menelaah 

lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan 

keputusan yang terkait dengan evaluasi kinerja pejabat eselon III dan IV. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disampaikan dalam lima 

bab, yaitu: 

Bab  I  Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan akan disampaikan tentang : latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab  II  Tinjauan Pustaka 

Bab kedua ini memuat tinjauan teoritis dan pengembangan hipotesis 

yang akan menguraikan tentang: konsep keadilan prosedural, konsep 

partisipasi anggaran, hubungan antara partisipasi anggaran dan 

kinerja manajerial, hubungan antara keadilan prosedural dan kinerja 

manajerial, hubungan antara kedilan prosedural dan partisipasi 

anggaran. 

 

 



Bab  III  Metoda Penelitian  

Pada bab ini akan dijelaskan metoda penelitian yang akan digunakan 

yang meliputi: desain penelitian, pemilihan sampel dan teknik 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

teknik pengujian kualitas data, uji asumsi multivariat dan teknik 

pengujian hipotesis. 

Bab  IV  Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab keempat akan menyajikan hasil empiris yang meliputi: hasil 

pengumpulan data, pengujian kualitas data, uji asumís multivariat, 

pengujian hipotesis dan pembahasan. 

Bab  V  Penutup 

Pada bab ini penutup akan disampaikan tentang: simpulan, implikasi 

dan keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


