
BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penyusunan  anggaran 

partisipatif terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini juga menguji pengaruh 

ketidakpastian lingkungan terhadap kuat lemahnya hubungan antara penyusunan  

anggaran partisipatif dengan kinerja manajerial.  

Persaingan usaha yang semakin ketat dewasa ini menuntut perusahaan 

untuk beroperasi lebih efisien dan efektif. Untuk itu pihak manajemen harus 

mampu melaksanakan fungsinya sebaik mungkin. Salah satu komponen penting 

untuk membantu pihak manajemen melaksanakan fungsinya adalah anggaran. 

Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen untuk melaksanakan aktifitasnya 

antara lain komunikasi, perencanaan, koordinasi, serta pengendalian. Penyusunan 

anggaran diharapkan mampu meningkatkan kinerja manajerial di perusahaan. 

Penelitian terdahulu mengenai proses penyusunan anggaran yang dikaitkan dengan 

kinerja manajerial, sudah sering dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bass dan Leavitt (1963); Schuler 

dan Kim (1976); Brownell (1982); Brownell dan McInnes (1986); dan Indriantoro 

(1993) menemukan bahwa ada hubungan positif dan signifikan  antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Sementara hasil penelitian Milani 

(1975); Kenis (1979); dan Riyanto (1996) menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang tidak signifikan diantara keduanya, sedangkan beberapa penelitian yang lain 
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melaporkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut bertolak belakang atau 

negatif (dalam Riyadi, 2000 : 135). 

Hariyanti dan Nasir (2002: 698) menyimpulkan dari hasil penelitiannya, 

bahwa kecukupan anggaran dan komitmen organisasi  merupakan variabel 

intervening dalam hubungannya antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial, dan kecukupan anggaran, komitmen organisasi dan partisipasi 

anggaran mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja manajerial.  

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan Amrul dan Nasir (2002: 396) 

menguji pengaruh gaya kepemimpinan dan ketidakpastian lingkungan yang 

berfungsi sebagai variabel moderating dalam hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran dengan menggunakan alternatif 

pendekatan lain selain pendekatan interaksi, seperti yang disarankan Riyanto 

(2001), yaitu pendekatan residual (residual approach). Hasil uji hipotesis 

menunjukkan bahwa hubungan partisipasi terhadap senjangan anggaran positif dan 

signifikan berarti partisipasi  yang tinggi dalam penyusunan anggaran akan 

meningkatkan senjangan anggaran, hasil penelitian ini mendukung temuan Lukka 

(1988). Kesesuaian antara partisipasi penyusunan anggaran dengan ketidakpastian 

lingkungan (faktor kontinjensi) berpengaruh terhadap senjangan anggaran, dalam 

penelitian ini juga signifikan dan sejalan dengan temuan Govindarajan (1986). Hal 

ini mengindikasikan bahwa hubungan antara partisipasi dengan senjangan 

anggaran adalah positif dalam kondisi ketidakpastian lingkungan yang rendah, 

sedangkan hubungan menjadi negatif dalam  kondisi ketidakpastian lingkungan 

yang tinggi.  
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Hasil penelitian yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa hasil 

temuan mereka tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, maka peneliti 

menyelesaikan perbedaan dari berbagai hasil penelitian tersebut menggunakan 

pendekatan kontijensi (contingency approach).  Pendekatan ini secara sistematis 

mengevaluasi berbagai kondisi atau variabel yang dapat mempengaruhi hubungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. 

Salah satu variabel kontijensi yaitu organisasional, faktor-faktor 

organisasional mengarah pada kontribusi anggaran dalam meningkatkan kinerja 

manajerial perusahaan karena dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian dalam 

perusahaan yaitu ketidakpastian lingkungan, tugas, teknologi dan desentralisasi. 

Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut akan digunakan sebagai alat analisis 

untuk menguji secara empiris pengaruh variabel kontijensi ketidakpastian 

lingkungan sebagai moderating variable terdapat hubungan antara partisipasi 

dalam penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Dipilihnya ketidakpastian 

lingkungan sebagai moderating variable karena dengan adanya ketidakpastian 

lingkungan menjadikan perusahaan sulit melakukan prediksi dan lebih sulit 

membuat perencanaan dan pengendalian manajerial. Menurut Otley (dalam 

Mardiyah dan Gudono, 2002) ketidakpastian lingkungan adalah kondisi 

lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi operasionalisasi perusahaan. 

Ketidakpastian lingkungan ini merupakan teori kontijensi yang dipelopori oleh 

Brun dan Stalker.  

Selama ini, banyak penelitian menggunakan perusahaan manufaktur 

sebagai obyek penelitiannya, tetapi masih jarang penelitian yang menggunakan 

perusahaan jasa sebagai obyek penelitian. Penelitian ini akan menguji pengaruh 
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ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajerial dengan menggunakan perusahaan jasa sebagai 

obyek penelitian.  

Perusahaan jasa merupakan suatu perusahaan yang kegiatan usahanya 

memberikan pelayanan kepada konsumen. Memilih perusahaan jasa sebagai obyek 

penelitian, karena perusahaan jasa dalam kegiatan usahanya juga melibatkan 

karyawan dalam proses penyusunan anggaran, sehingga akan memotivasi 

karyawan untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan 

Marwanto (2004), mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Pada penelitian ini diberlakukan 

variabel tambahan yaitu ketidakpastian lingkungan sebagai moderating variable. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul: 

KETIDAKPASTIAN  LINGKUNGAN  SEBAGAI  VARIABEL 

PEMODERASI HUBUNGAN ANTARA PENYUSUNAN ANGGARAN 

PARTISIPATIP DENGAN KINERJA MANAJERIAL (Studi Pada 

Universitas Slamet Riyadi Surakarta). 

 
B. Perumusan Masalah  

Suatu sistem yang mampu mencakup semua kepentingan (terutama bagi 

perusahaan) sangat diperlukan dalam usaha peningkatan kinerja manajerial dan 

karyawan. Pertanyaan mengenai keberadaan partisipasi dalam penyusunan 

anggaran menunjang kinerja manajerial dalam kondisi ketidakpastian lingkungan 
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menjadi perhatian para peneliti dalam bidang akuntansi manajemen. Masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara penyusunan  anggaran partisipatif 

dengan kinerja manajerial? 

2. Apakah faktor ketidakpastian lingkungan mempengaruhi hubungan antara 

penyusunan  anggaran partisipatif dan kinerja manajerial? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk menguji ada tidaknya hubungan yang signifikan antara penyusunan  

anggaran partisipatif dengan kinerja manajerial; 

2. Untuk menguji pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap kuat lemahnya 

hubungan antara penyusunan  anggaran partisipatif dengan kinerja manajerial.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kebijakan bagi pihak 

akademi khususnya Universitas Slamet Riyadi Surakarta mengenai pengaruh 

ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara penyusunan  anggaran 

partisipatif dan kinerja manajerial; 

2. Bagi Praktisi  

Sebagai salah satu upaya untuk memperbayak referensi atau acuan dalam 

pengambilan keputusan di dunia usaha. 
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