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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga formal yang mengemban 

fungsi meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan. 

Dalam mengemban fungsi tersebut, perguruan tinggi harus merumuskan dan 

menetapkan anggaran pendapatan dan belanja tahunan sesuai Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (www.dikti.go.id). Perumusan dan penetapan 

anggaran bagi perguruan tinggi swasta sangat bergantung pada anggaran 

pendapatan yang diperoleh dari masyarakat melalui dana dari mahasiswa dan 

hibah. Dana yang diperoleh tersebut menjadi dasar untuk menetapkan anggaran 

belanja yang akan  dikelola oleh perguruan tinggi pada satu periode tahun 

akademik. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik, maka kinerja yaitu 

hasil kerja yang dicapai oleh perguruan tinggi dalam upayanya mencapai tujuan, 

harus baik dan terus mengalami peningkatan. 

Perguruan tinggi swasta merupakan lembaga pendidikan yang ada 

dibawah koordinasi Kopertis, yang aktivitasnya tidak terlepas dari masalah 

penganggaran dan partisipasi dari para manajer dalam penyusunan anggaran. 

Dengan semakin besar persaingan yang dihadapi setiap lembaga pendidikan maka 

perguruan tinggi swasta dituntut untuk mengembangkan organisasinya seefisien 

dan seefektip mungkin, sehingga mampu bersaing secara berkelanjutan. Hal ini 

http://www.dikti.go.id/
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mengharuskan pemimpin perguruan tinggi swasta untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas organisasinya agar tidak kehilangan eksistensinya dimasyarakat, 

selain itu perguruan tinggi swasta mempunyai otonomi sendiri-sendiri dalam 

menentukan sistem penganggarannya, sehingga mampu mengendalikan organisasi 

dengan lebih baik serta mampu berkiprah sebagai mitra masyarakat dalam 

menyelenggarakan program pendidikan di indonesia (Sinambela 2003). 

Universitas Widyatama adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kota 

Bandung, berdiri tanggal 2 Agustus 2001. Universitas Widyatama merupakan 

penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB) sekarang 

menjadi Fakultas Ekonomi dan Fakultas Bisnis & Manajemen, Sekolah Tinggi 

Ilmu Bahasa Bandung (STIBB) sekarang menjadi Fakultas Bahasa, Sekolah 

Tinggi Teknik Bandung Widyatama (STTBW) sekarang menjadi Fakultas Teknik, 

Sekolah Tinggi Desain Komunikasi Visual (STDKV) sekarang menjadi Fakultas 

Desain Komunikasi Visual. Penggabungan sekolah tinggi-sekolah tinggi ke dalam 

Universitas Widyatama agar lulusan-lulusannya dapat menjadi lulusan yang lebih 

memiliki daya saing yang tinggi (www.widyatama.ac.id). 

Kondisi persaingan yang semakin kompetitif memberikan dorongan yang 

sangat besar pada perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas out put yang 

dihasikan. Agar lulusan yang dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja, 

berbagai perguruan tinggi melakukan pembenahan disegala bidang, dan salah 

satunya peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen. Dalam bidang 

manajemen keberhasilan seorang manajer akan diukur antara lain dengan 

http://www.widyatama.ac.id/
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pengendalian administratif yang salah satunya dilakukan melalui proses 

penganggaran. 

Data persentase penyerapan anggaran di Universitas Widyatama Bandung 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.1. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Universitas Widyatama Bandung  

Triwulan IV tahun 2012/2013 

Nama Organisasi % Penyerapan Anggaran 

Fakultas Ekonomi 81,83% 

Fakultas Teknik 78,41% 

Fakultas Bahasa 80,75% 

Fakutas DKV 63,63% 

Fakultas Bisnis dan Manajemen 84,27% 

Biro,  Program, dan Lainnya Selain Fakultas 

(dalam rata-rata) 

66,84% 

Sumber : Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Triwulan IV tahun 2012/2013  

Universitas Widyatama Bandung (data diolah) 

 

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tingkat penyerapan anggaran Universitas 

Widyatama Bandung tidak mencapai target anggaran. Artinya prestasi kinerja 

manajerial di Universitas Widyatama tidak terlalu bagus, dikarenakan tidak 

sepenuhnya aktivitas yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan. 

Berdasarkan masalah tersebut diperlukan suatu perbaikan terhadap kinerja 

manajerial sehingga diharapkan periode selanjutnya kinerja manajerial yang tidak 

terlalu bagus tersebut tidak terulang kembali. Kinerja manajerial dapat tercapai 

secara efektif dan efisien apabila fungsi dari manajemen dilaksanakan dengan 

baik mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengendalian 
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manajemennya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat perencanaan dan 

pengendalian agar tercapainya tujuan. 

Salah satu alat pengendalian yang mempunyai ukuran-ukuran akuntansi 

adalah anggaran. Menurut Hansen dan Mowen (2004), anggaran adalah suatu 

rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun nonmoneter yang digunakan 

untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan operasi. 

Anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja para manajer. Bonus, kenaikan 

gaji, dan promosi adalah semua hal yang dipengaruhi oleh kemampuan seorang 

manajer untuk mencapai atau melampaui tujuan yang direncanakan (Hansen dan 

Mowen, 2004).   

Suatu anggaran disusun untuk membantu manajemen mengkomunikasikan 

tujuan organisasi semua manajer pada unit organisasi dibawahnya, untuk 

mengkoordinasi kegiatan, dan untuk mengevaluasi prestasi para manajer tersebut 

(Supriyono, 1999). Organisasi sering mengikutkan manajer tingkat menengah dan 

bawah dalam proses penyusunan anggaran. Keikutsertaan para manajer ini sangat 

penting dalam upaya memotivasi bawahan untuk turut serta mencapai tujuan 

perusahaan. Dengan menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja 

para manajer akan meningkat (Sinaga 2009).  

Tanggungjawab serta kinerja manajerial level bawah dan menengah akan 

meningkat dengan adanya partisipasi anggaran. Manajer dapat menyampaikan 

ide-ide kreatif yang dimilikinya kepada manajer atas, ide tersebut mempunyai 

tujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari adanya keikutsertaaan para 

manajer level menengah dan bawah dalam penentuan anggaran, maka akan 
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didapatkan keputusan yang lebih realistis sehingga tercipta kesesuaian tujuan 

perusahaan yang lebih besar (Nor dalam Pramesthiningtyas, 2011). 

Menurut Hansen dan Mowen (2004: 552): 

“Partisipasi anggaran (budgeting partisipation) adalah pendekatan 

penganggaran yang memungkinkan para manajer yang akan 

bertanggungjawab atas kinerja anggaran, untuk berpartisipasi dalam 

pengembangan anggaran, partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa 

tanggung jawab pada para manajer tingkat bawah dan mendorong 

kreatifitas”. 

 

Selain partisipasi anggaran, komitmen terhadap organisasi juga 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Komitmen organisasi yang tinggi akan 

meningkatkan kinerja yang tinggi pula (Randall dalam Sumarno, 2005). 

Komitmen organisasi yang tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib 

organisasi dan berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi. 

Manajer yang memiliki tingkat komitmen organisasi tinggi akan memiliki 

pandangan positif dan berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi 

(Porter, et al. 1974 dalam Setyageng 2012). 

Menurut Mowday et al. (1979) dalam Soejoso (2004), komitmen 

organisasi menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap sasaran dan 

nilai yang ingin dicapai oleh organisasi. Komitmen organisasi yang kuat yaitu 

sebagai kesesuaian dengan tujuan organisasi dan kemauan berusaha keras untuk 

kepentingan organisasi (Angle dan Perry, Porter et al dalam Setyageng 2012). 

Komitmen organisasi berkaitan dengan keterlibatan, identifikasi serta loyalitas 

individu pada organisasi dan tujuan-tujuannya. Komitmen organisasi yang ada 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja para karyawan karena dengan adanya 

komitmen organisasi dapat meningkatkan kesadaran karyawan untuk menjalankan 
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kerjanya dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

Veronica (2010) yang menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan 

antara komitmen organisasi dengan kinerja manajerial, bahwa komitmen 

organisasi dapat meningkatkan kinerja manajerial. 

Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan 

kinerja manajerial menunjukkan bukti yang tidak konklusif. Dari penelitian-

penelitian tersebut, terdapat hasil yang tidak konsisten. Penelitian Bass dan Leavi 

(1963); Schuler dan Kim (1976); Brownell dan McInnes (1986); Brownell 

(1982b); Indriantoro (1993); Sinambela (2003); dan Prasetyaningtyas (2006); 

semuanya dalam Hafiz (2011) menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara partisipasi anggaran dengan kinerja, namun di penelitian yang 

lain seperti Milani (1975); Kenis (1979); Brownell dan Hirst (1986) dalam 

Soejoso (2004) menunjukan hubungan yang tidak signifikan. Sementara itu 

terdapat hubungan yang negatif antara dua variabel tersebut menurut Bryan dan 

Locke (1967); Chenhall dan Brownell (1988) dalam Pramesthiningtyas (2011). 

Penelitian mengenai partisipasi anggaran dan pengaruhnya terhadap 

kinerja manajerial merupakan salah satu bidang penelitian yang banyak 

mengalami perdebatan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut terhadap hubungan tersebut. Hasil penelitian-penelitan terdahulu 

memberikan hasil yang tidak konsisten, sebagian penelitian menemukan pengaruh 

positif signifikan, bahkan pengaruh negatif antara partisipasi dalam penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajerial. Untuk itu banyak penelitian yang kemudian 

dilakukan dengan berbagai modifikasi untuk mendukung hasil-hasil penelitian 
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sebelumnya. Selain itu objek penelitian juga beragam tidak hanya perusahaan 

manufaktur yang bertujuan menghasilkan laba tetapi juga pada perusahaan jasa 

yang bersifat non profit motif seperti pada perguruan tinggi.  

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang berorientasi tidak mencari 

keuntungan yaitu perguruan tinggi swasta/PTS. Menurut peneliti penilaian kinerja 

manajerial tidak hanya dapat diterapkan di perusahaan yang berorientasi mencari 

laba, tetapi juga diterapkan di perusahaan yang berorientasi tidak mencari laba. 

Hasil penelitian dengan sampel pada perusahaan yang borerientasi mencari 

keuntungan kemungkinan akan menunjukan hasil yang berbeda jika diterapkan 

pada perusahaan yang berorientasi tidak mencari keuntungan. 

Atas dasar latar belakang permasalahan diatas timbul ketertarikan peneliti 

untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Pengaruh Partisipasi Anggaran 

dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus pada 

Universitas Widyatama Bandung)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, 

maka dalam penelitian ini adalah belum baiknya kinerja manajerial. Berdasarkan 

hal tersebut maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut : :  

1. Apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial 

pada Universitas Widyatama Bandung? 

2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial 

pada Universitas Widyatama Bandung? 



8 
 

 
 

3. Apakah Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi berpengaruh 

terhadap Kinerja Manajerial pada Universitas Widyatama Bandung? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data maupun 

informasi yang relevan dengan masalah yang diidentifikasikan, kemudian 

dianalisis dan ditarik kesimpulan serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sarjana pada Universitas Widyatama.   

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja 

Manajerial pada Universitas Widyatama Bandung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 

Manajerial pada Universitas Widyatama Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen 

Organisasi terhadap Kinerja Manajerial pada Universitas Widyatama 

Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berikut adalah beberapa kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari 

penelitian ini : 

a. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori – teori yang 

telah diperoleh selama masa studi serta dapat memperluas wawasan ilmiah 
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dibidang akuntansi dan hal ini akan sangat berguna bila kelak terjun ke 

masyarakat. 

b. Bagi Organisasi  

Sebagai bahan masukan untuk organisasi khususnya tentang pengaruh 

partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial 

yang diberikan di masa mendatang. 

c. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian – penelitian  yang berkaitan dengan masalah partisipasi 

anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial ini di masa yang akan datang. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer berupa 

kuesioner penelitian yang akan diberikan pada manajer di Universitas Widyatama 

Bandung. Lokasi penelitian dilakukan pada Universitas Widyatama Bandung. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2013 sampai dengan selesai. 


