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   BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Anggaran 

2.1.1. Pengertian Anggaran 

 Manajemen dalam pengelolaan perusahaan terlebih dahulu menetapkan 

tujuan dan sasaran, kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan 

dan sasaran tersebut. Rencana yang disusun secara kuantitatif  umunya dituangkan 

dalam bentuk anggaran. Anggaran merupakan alat manajemen yang sangat 

penting untuk mengkomunikasikan rencana-rencana manajemen di dalam suatu 

organisasi, mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasi aktivitas.  

Menurut Simamora (1999:190) pengertian anggaran adalah:  

“Suatu rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber-sumber 

daya diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu 

tertentu”. 

Menurut Mulyadi (2001:488) definisi anggaran adalah sebagai berikut: 

”Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran 

yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun”.  

Kemudian menurut Hansen dan Mowen (2004:354) anggaran adalah:  

“Suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun nonmoneter 

yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan 

dalam satuan operasional”. 
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Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan (2005:90) anggaran yaitu: 

 ”Sebagai sebuah rencana keuangan, biasanya mencakup periode satu 

tahun dan merupakan alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan 

pengendalian dalam organisasi”.  

Definisi-definisi di atas dapat dijelaskan lebih lanjut, bahwa anggaran 

merupakan perencanaan aktivitas jangka pendek secara kuantitatif yang diukur 

dalam satuan moneter dan satuan ukuran lain untuk menunjukkan perolehan dan 

penggunaan sumber-sumber daya organisasi  sebagai alat manajemen untuk 

perencanaan, pengendalian serta penilaian kinerja manajemen dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi. 

 

2.1.2. Fungsi dan Manfaat Anggaran 

Garrison (2000:404) menyatakan bahwa ”Fungsi anggaran adalah 

pengendalian dan perencanaan. Perencanaan mencakup pengembangan tujuan 

untuk masa depan, sedangkan pengendalian digunakan untuk menjamin bahwa 

seluruh fungsi manajemen dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan sebelumnya” 

Menurut Mulyadi (2001:502) anggaran memiliki beberapa fungsi yaitu: 

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan 

perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan 

manajer bawah dengan manajer atas. 

4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding 

hasil operasi sesungguhnya. 

5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendali yang memungkinkan 

manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan. 
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6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi 

manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien 

sesuai dengan tujuan organisasi. 

Jadi dengan demikian dapat diketahui bahwa manfaat anggaran di dalam suatu 

organisasi adalah sebagai alat pengendalian dan perencanaan serta tolak ukur 

untuk memotivasi para manajer sehingga menjadi lebih baik lagi di dalam 

kegiatan organisasi tersebut. Manajer di dalam sebuah organisasi yang 

berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran akan mempunyai 

tanggungjawab terhadap keputusan anggaran yang dihasilkan bersama tersebut. 

Komitmen organisasi yang kuat akan timbul terhadap pencapaian tujuan 

organisasi, yang akhirnya mampu menaikkan kinerja bagi para manajer. 

 

2.1.3. Karakteristik Anggaran  

 Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian 

jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya 

meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang 

direncanakan untuk satu tahun itu. 

Mulyadi (2001:490) mengemukakan bahwa anggaran mempunyai karakteristik 

sebagai berikut: 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti 

bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 

4. Usulan anggaran di-review dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 

tinggi dari penyusunan anggaran. 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. 

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 

anggaran selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 
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Karakteristik anggaran dapat dinyatakan dalam satuan keuangan maupun 

selain keuangan yang berjangka waktu satu tahun dan anggaran berisi komitmen 

dan kesanggupan manajemen.  Oleh karena itu sebaiknya  karakteristik anggaran 

dipenuhi pada saat penyusunannya, dengan demikian anggaran yang baik harus 

berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian bagi organisasi karena 

menyangkut masa depan organisasi untuk satu tahun ke depan. 

 

2.1.4. Pendekatan dalam Penyusunan Anggaran 

Anthony dan Govindarajan (2005:87) menyatakan bahwa terdapat tiga 

pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran, yaitu: 

1. Pendekatan dari atas ke bawah (top down approach) 

2. Pendekatan Bawah ke atas (bottom up approach) 

3. Pendekatan lain merupakan gabungan dari kedua pendekatan tersebut, 

yaitu pendekatan partisipasi 

 

Pendekatan penyusunan anggaran menggunakan top down approach, jika 

anggaran ditentukan oleh manajer tingkat atas, sedangkan bottom up approach 

dimana anggaran disiapkan oleh pihak-pihak yang melaksanakan anggaran 

tersebut. Pendekatan partisipasi adalah gabungan dari pendekatan top-down dan 

bottom –up (Harahap 2001). Pendekatan partisipasi ini dianggap sebagai 

pendekatan yang paling efektif karena kerjasama dan interaksi antara atasan dan 

bawahan dalam menyusun anggaran akan menghasilkan anggaran yang benar-

benar mendapat dukungan dari kedua belah pihak sehingga diharapkan ada 

komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. 

Partisipasi anggaran memerlukan kerjasama dari berbagai tingkat 

manajemen untuk mengembangkan rencana anggaran. Garrison dan Nooren 
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(2000) menyebutkan bahwa setiap tingkatan tanggungjawab dalam suatu 

organisasi harus memberikan masukan terbaik sesuai dengan bidangnya dalam 

suatu sistem kerjasama penyusunan anggaran. Hal ini karena manajer puncak 

biasanya tidak mengetahui mengenai kegiatan sehari-hari pada level bawah, 

sehingga membutuhkan informasi yang lebih handal dari bawahannya. 

Adanya partisipasi anggaran, akan meningkatkan tanggungjawab serta 

kinerja dari manajer level bawah dan menengah. Manajer dapat menyampaikan 

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

mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Keikutsertaaan para 

manajer level menengah dan bawah dalam penentuan anggaran akan mendapatkan 

keputusan yang lebih realistis sehingga tercipta kesesuaian tujuan perusahaan 

yang lebih besar (Octavia, 2009). 

 

2.2. Partisipasi Anggaran 

 Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran merupakan proses 

pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak, dimana 

keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap organisasi. Oleh 

karena itu, partisipasi anggaran yang baik adalah yang melibatkan atasan dan 

bawahan di dalam organisasi agar tidak terjadi partisipasi semu. 
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2.2.1 Partisipasi 

 Menurut Mulyadi (2001:513) definisi partisipasi adalah sebagai berikut: 

“Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua 

pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat 

keputusan tersebut”. 

Kemudian menurut Robbins (2003:179) pengertian partisipasi adalah: 

”Suatu konsep dimana bawahan ikut terlibat dalam pengambilan 

keputusan sampai tingkat tertentu bersama atasannya”.  

Sedangkan menurut Kennis dalam Saragih (2008) menegaskan bahwa :  

“Partisipasi adalah sebagai tingkat keikutsertaan manajer dalam menyusun 

anggaran dan pengaruh anggaran tersebut terhadap pusat 

pertanggungjawaban manajer yang bersangkutan”. 

Pengertian-pengertian di atas, menunjukkan bahwa partisipasi adalah 

tingkat keikutsertaan manajer di dalam proses pengambilan keputusan bersama. 

Hal ini diperlukan untuk memotivasi para manajer supaya bertanggungjawab 

terhadap hasil keputusan bersama tersebut demi tercapainya tujuan organisasi. 

 

2.2.2. Partisipasi Anggaran 

Kennis (1979) dalam Hafiz (2007) mengatakan bahwa “Pada penyusunan 

anggaran dengan menggunakan pendekatan partisipasi, informasi anggaran yang 

didapat oleh manajemen puncak, digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

manajerial fungsional dan mendistribusikan penghargaan dan hukuman”.  
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Mulyadi (2001:513) mendefinisikan partisipasi anggaran sebagai berikut: 

“Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan operating 

managers dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai 

rangkaian kegiatan di masa yang akan ditempuh oleh operating managers 

tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran”. 

 

Partisipasi dalam penyusunan anggaran menyangkut suatu proses dimana 

individu-individu terlibat di dalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan 

target anggaran mereka. Selain itu, partisipasi sebagai suatu proses pengambilan 

keputusan bersama antara dua pihak atau lebih yang akan membawa pengaruh 

pada masa yang akan datang bagi para pembuat keputusan (Saragih, 2008). 

Partisipasi manajer dalam proses penganggaran mengarah pada seberapa besar 

tingkat keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya 

untuk  mencapai target anggaran (Kenis 1979 dalam Samuel 2008). 

Kenis (1979) dalam Damanaik (2011) mengemukakan lima  karakteristik 

tujuan anggaran yaitu:  

1. Partisipasi Penyusunan Anggaran  

2. Kejelasan Sasaran Anggaran  

3. Evaluasi Anggaran  

4. Umpan Balik Anggaran  

5. Kesulitan Sasaran Anggaran  

 

Berikut penjelasannya dari ke lima karakteristik tersebut : 

1) Partisipasi Penyusunan Anggaran  

Partisipasi manajer dalam proses penganggaran mengarah kepada seberapa besar 

tingkat keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya 

untuk  mencapai target anggaran (Kenis, 1979). Dan besarnya pengaruh dalam 

menentukan sasaran anggaran. 
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2) Kejelasan sasaran anggaran   

Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang 

dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggung 

jawab terhadap pencapaiannya (Kenis, 1979). Oleh sebab itu kejelasan sasaran 

anggaran dapat dilihat dari besar atau Kecilnya pengaruh dalam merumuskan 

sasaran anggaran. 

3) Evaluasi anggaran   

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri 

penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan 

sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen (Kenis, 1979 Hal ini akan 

mempengaruhi tingkah laku, sikap dan Besarnya pengendalian manajer dalam 

penetapan anggaran. 

4) Umpan balik anggaran   

Kenis (1979) menyatakan bahwa Frekuensi atasan dalam meminta pendapat 

bawahan saat menentukan sasaran anggaran dapat memperoleh umpan balik 

terhadap sasaran anggaran yang dicapai. Hal ini merupakan variabel penting yang 

memberikan motivasi kepada manajer.  

5) Kesulitan sasaran anggaran  

Kenis (1979) mengemukakan bahwa kesulitan sasaran anggaran mempunyai 

rentang sasaran dari sangat longgar dan mudah dicapai sampai sangat ketat dan 

tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, Keputusan dalam menetapkan sasaran 

anggaran dapat dilakukan saat keyakinan telah di dapat. 
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Inti dari partisipasi anggaran adalah diperlukan kerjasama antara seluruh 

tingkatan organisasi. Manajer puncak biasanya kurang mengetahui bagian sehari-

hari, sehingga harus mengandalkan informasi anggaran yang lebih rinci dari 

bawahannya. Dari sisi lain, manajer puncak mempunyai perspektif yang lebih luas 

atas perusahaan secara keseluruhan yang sangat vital dalam pembuatan anggaran 

secara umum.  

 

2.2.3 Keunggulan Partisipasi Anggaran 

Anthony dan Govindarajan (2005:93) menyatakan bahwa penganggaran 

partisipasi memiliki dua keunggulan yaitu: 

1. Tujuan anggaran akan dapat lebih mudah diterima apabila anggaran 

tersebut berada di bawah pengawasan manajer. 

2. Penganggaran partisipasi menghasilkan pertukaran informasi yang efektif 

antara pembuat anggaran dan pelaksana anggaran yang dekat dengan 

produk dan pasar. 

 

 

Garrison (2006:381) menyatakan keunggulan anggaran partisipatif sebagai 

berikut: 

1. Setiap orang pada semua tingkatan organisasi diakui sebagai anggota tim 

yang pandangan dan penilaiannya dihargai oleh manajemen puncak. 

2. Perkiraan anggaran disiapkan oleh manajer level bawah yang lebih akurat 

dan dapat diandalkan dari perkiraan yang disiapkan oleh manajer level atas 

yang memiliki pengetahuan kurang detail mengenai pasar dan operasi 

sehari-hari. 

3. Motivasi pada umumnya lebih tinggi ketika individu berpartisipasi dalam 

menetapkan tujuan mereka sendiri dari pada ketika tujuan yang dipakai 

dipaksakan dari atasan. 

4. Manajer yang tidak mampu memenuhi anggaran yang dipaksakan oleh 

atasan akan selalu mengatakan bahwa anggaran tidak realistis dan 

mustahil untuk dicapai. 
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Partisipasi anggaran memiliki peran yang sangat penting untuk menaikkan 

kinerja perusahaan serta dapat menghasilkan keputusan dengan kualitas yang 

tinggi. Setiap anggota dalam sebuah organisasi diberikan tanggungjawab terhadap 

keputusan yang dihasilkan bersama. Keputusan yang dihasilkan bersama tersebut 

akan menimbulkan komitmen yang kuat terhadap pencapaian tujuan perusahaan 

dan akhirnya mampu menaikkan kinerja. 

 

2.2.4 Kelemahan Partisipasi Anggaran 

Menurut Hansen dan Mowen (2004:362) ada 3 masalah yang timbul yang 

menjadi kelemahan dalam partisipasi penganggaran antara lain : 

1. Pembuatan standar yang terlalu tinggi atau rendah, sejak yang dianggarkan 

menjadi tujuan manajer. 

2. Slack anggaran, adalah perbedaan antara jumlah sumber daya yang 

sebenarnya diperlukan untuk menyelesaikan tugas secara efisien dengan 

jumlah yang diajukan oleh manajer yang bersangkutan untuk mengerjakan 

tugas yang sama 

3. Pseudoparticipation, atau partisipasi semu yang mempunyai arti bahwa 

perusahaan menggunakan partisipasi dalam penyusunan anggarannya 

padahal sebenarnya tidak. Dalam hal ini bawahan terpaksa menyatakan 

persetujuan terhadap keputusan yang akan diterapkan karena perusahaan 

membutuhkan persetujuan mereka. 

 

Kelemahan-kelemahan tersebut harus menjadi perhatian bagi manajemen 

di dalam organisasi agar kemungkinan untuk terjadi dapat di minimalisir sejak 

dini. Penetapan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat di atasi 

dengan mengajak manajer untuk berpartisipasi dalam menentukan target anggaran 

yang tinggi atau rendah tersebut sehingga realistis untuk dicapai. Manajer puncak 

harus memeriksa kembali dengan seksama anggaran yang telah disusun tersebut 
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sehingga tidak terdapat slack anggaran.  Partisipasi semu sedapat mungkin harus 

dihindarkan oleh organisasi karena akan berdampak negatif bagi organisasi. 

. 

 

2.3 Komitmen Organisasi 

2.3.1 Pengertian Komitmen Organisasi 

Organisasi adalah suatu unit terkoordinasi yang terdiri dari dua orang atau 

lebih dan berfungsi mencapai suatu sasaran atau tujuan tertentu. Komitmen 

organisasi merupakan nilai personal, yang kadang-kadang mengacu pada sikap 

loyal pada perusahaan/organisasi atau komitmen pada perusahaan (Hapsari 2010). 

Rivai (2003:248) menyatakan bahwa: 

“Komitmen organisasi yaitu suatu keadaan dimana seorang karyawan 

memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat 

memelihara keanggotaan dalam organisasi itu”.  

Mowday (1979) dalam Sinaga (2009) mengatakan bahwa: 

“Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat 

terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Dalam arti lain, 

komitmen organisasi berarti bahwa suatu keadaan dimana anggota 

organisasi tersebut mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap organisasi 

tersebut”. 

 

Menurut beberapa pengertian di atas, menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi merupakan suatu keadaan dimana individu memiliki kepercayaan, 

keterikatan, serta perasaan memiliki atas perusahaan sehingga individu tersebut 

akan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan 

individu. Bagi individu dengan komitmen organisasi yang tinggi, pencapaian 

tujuan organisasi merupakan hal penting. Sebaliknya, bagi individu dengan 
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komitmen organisasi yang rendah akan mempunyai perhatian yang rendah pada 

pencapaian tujuan organisasi dan cenderung berusaha memenuhi kepentingan 

pribadi. 

Individu di dalam organisasi bersedia mengerjakan apa yang terbaik bagi 

perusahaannya karena mereka di dorong oleh motivasi pribadi mereka dan adanya 

tekanan-tekanan sosial. Kebanyakan individu mempunyai kepuasan pribadi untuk 

melaksanakan  tugas denga baik dengan tujuan agar perusahaannya maju. Hal ini 

yang mendorong motivasi individu di dalam perusahaan untuk melaksanakannya.  

 

2.3.2 Jenis Komitmen Organisasi 

Mowday (1979) mengemukakan bahwa komitmen organisasi telah 

didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi individu yang berada dalam sebuah 

organisasi.  Konsep ini dapat dipecah menjadi tiga komponen, yaitu: 

1. Keinginan memelihara keanggotaan dalam organisasi. 

2. Keyakinan dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi. 

3. Kesediaan bekerja keras sebagai bagian dari organisasi. 

Menurut Allen dan Meyer (1990) dalam Eddy Sutrisno (2011) ada tiga 

komponen di dalam komitmen organisasi yaitu: 

1. Effective Commitment, yaitu tingkat keterlibatan secara psikologi dengan 

organisasi berdasarkan seberapa baik perasaan mengenai organisasi. 

2. Continuance Commitment, yaitu keterkaitan anggota secara psikologi pada 

organisasi karena biaya yang ditanggung cenderung sebagai konsekuensi 

keluar organisasi. 

3. Normative Commitment, yaitu keterkaitan anggota secara psikologi dengan 

organisasi karena kewajiban moral untuk memelihara hubungan dengan 

organisasi. 
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Setiap pegawai memiliki dasar dan tingkah laku yang berbeda berdasarkan 

komitmen organisasi yang dimilikinya. Pegawai yang memiliki komitmen 

organisasi dengan dasar afektif memiliki tingkah laku berbeda dengan pegawai 

yang berdasarkan continuance begitupun dengan normatif. Karyawan dengan 

komponen afektif tinggi, tetap bergabung dengan organisasi karena keinginan 

untuk tetap menjadi bagian anggota organisasi. Sedangkan karyawan dengan 

komponen continuance tinggi, tetap bergabung dengan organisasi tersebut karena 

mereka membutuhkan keuntungan dari organisasi tersebut. Karyawan yang 

memiliki komponen normatif tinggi, tetap menjadi anggota organisasi karena 

mereka harus melakukannya berdasarkan kewajiban moral. 

 

2.4. Kinerja Manajerial  

Pengertian kinerja manajerial menurut Robbins (2002 : 272) adalah 

“Kinerja merupakan faktor penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas 

dan efisiensi organisasi”. Kinerja manajerial menurut Mahoney dalam Octavia 

(2009) diartikan sebagai “Kinerja para individu anggota organisasi dalam 

kegiatan-kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, koordinasi, 

evaluasi, supervisi, pengaturan staff (staffing), negosiasi, dan representasi”. 

Mahoney et al, (1963) dalam Hafiz (2007) menyatakan bahwa kinerja 

manajerial didasarkan pada fungsi – fungsi manajemen yang ada dalam teori 

manajemen klasik yaitu:  
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1. Perencanaan 

2. Investigasi 

3. Koordinasi 

4. Evaluasi  

5. Pengawasan 

6. Staffing 

7. Negosiasi 

8. Perwakilan 

 

Berikut penjelasannya dari fungsi-fungsi  manajemen tersebut: 

1) Perencanaan 

“Perencanaan meliputi pemilihan strategi, kebijakan, program dan 

prosedur untuk mencapai tujuan perusahaan. Tanggungjawab untuk 

perencanaan tidak dapat sama sekali dipisahkan dari pelaksanaan 

manajerial sebab semua merencanakan, baik manajemen puncak, tengah, 

atau dasar dari suatu struktur organisasi” (Koontz et al., dalam Hafiz, 

2007). 

2) Investigasi  

Investigasi yaitu kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui 

pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, 

pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran 

hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan (Mahoney 

dalam Puspaningsih, 2002). 

3) Koordinasi 

Koontz et al., dalam Hafiz (2007) mengungkapkan bahwa setiap fungsi 

manajerial adalah pelaksana koordinasi. Kebutuhan akan 

mengsinkronisasikan tindakan individu yang timbul dari perbedaan dalam 
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pendapat mengenai bagaimana cita-cita kelompok dapat dicapai atau 

bagaimana tujuan individu atau kelompok diperpadukan. 

4) Evaluasi  

Supomo dan Indriantoro (1998) menyatakan bahwa ”evaluasi merupakan 

salah satu fungsi pokok manajemen yang digunakan untuk menilai dan 

mengukur proposal, kinerja, penilaian pegawai, penilaian catatan hasil, 

penilaian laporan keuangan dan pemeriksaan produk”. 

5) Pengawasan,  

Pengawasan menurut Supomo dan Indriantoro (1998) ”meliputi kegiatan 

mengarahkan memimpin dan mengembangkan bawahan, membimbing, 

melatih, memberikan tugas pada bawahan, dan menangani keluhan”. 

6) Staffing,  

Penataan staff adalah suatu proses yang terdiri dari spesifikasi pekerjaan 

(job description), pergerakan  tenaga, spesifikasi pekerja, seleksi dan 

penyusunan organisasi untuk mempersiapkan dan melatih karyawan agar 

melaksanakan pekerjaan dengan baik (Terry, 1991). 

7) Negosiasi, 

Negosiasi yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal 

pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa 

(Mahoney dalam Puspaningsih,2002). 

8) Perwakilan, 

”Perwakilan adalah fungsi manajemen untuk menghadiri pertemuan 

dengan perusahaan lain, pertemuan perkumpulan bisnis, pidato untuk 
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acara kemasyarakatan, pendekatan ke masyarakat, dan mempromosikan 

tujuan umum perusahaan” (Supomo dan Indriantoro, 1998). 

Russel (1994) dalam Veronica (2010) menyatakan bahwa “Kinerja 

manajerial didefinisikan sebagai integrasi sistematis yang meliputi usaha, 

pengawasan evaluasi keuangan dan kinerja pegawai dalam kerangka eksplisit 

yang berhubungan dengan tujuan perusahaan”. Kinerja manajerial bersifat lebih 

abstrak dan komplek dibandingkan kinerja karyawan pada umumnya. Oleh karena 

itu menilai kinerja manajer sebaiknya dilakukan sendiri oleh manajer yang 

bersangkutan (Veronica, 2010). 

 

2.5.  Kerangka Pemikiran  

2.5.1 Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Kinerja Manajerial 

 Anggaran disusun oleh manajemen dalam jangka waktu satu tahun 

membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya 

tertentu yang diperhitungkan (Mulyadi, 2001:489). Karena sangat pentingnya 

anggaran bagi organisasi maka dibutuhkan penyusunan anggaran yang baik. 

Anggaran dapat tersusun dengan baik apabaila suatu organisasi menerapkan 

partisipasi di dalam penyusunan anggarannya. 

Partisipasi dalam penyusunan anggaran umumnya dinilai sebagai 

pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja anggota organisasi. Para 

bawahan yang merasa aspirasinya dihargai dan mempunyai pengaruh pada 

anggaran yang disusun akan lebih mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi 
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moral yang akan meningkatkan kinerja sesuai yang ditargetkan dalam anggaran 

(Supomo 1998). 

Penelitian mengenai partisipasi anggaran dan pengaruhnya terhadap 

kinerja manajerial merupakan salah satu bidang penelitian yang mengalami 

ketidakkonsistenan. Frisilia Wihasfina Hafiz (2007) melakukan penelitian 

mengenai Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada PT 

Cakra Compact Alumunium Industries Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa partisipasi anggaran memberikan pengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial. Sedangkan Ekha Yunora Sinaga (2009) melakukan penelitian 

mengenai Pengaruh partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap 

Kinerja Manajerial pada PTPN III Sei Sikambing Medan. Hasil penelitian ini 

adalah  tidak terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial. 

Berdasarkan penemuan para peneliti tersebut, maka bentuk hubungan 

kedua variabel dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

  H1 

 

Gambar 2.1 : Hubungan Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial 

Berdasarkan gambar 2.1, maka hipotesis alternatif mengenai hubungan kedua 

variabel yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial 

 

Partisipasi Anggaran 

(X1) 

Kinerja Manajerial 

(Y) 
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2.5.2 Hubungan antara Komitmen Organisasi dengan Kinerja Manajerial 

Komitmen organisasi dapat diartikan sebagai dorongan dari dalam diri 

individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi 

sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi 

dibandingkan kepentingan sendiri (Weiner,1982). Hal ini berarti bahwa individu 

yang memiliki komitmen tinggi akan lebih mengutamakan kepentingan 

organisasinya daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Demi tercapainya 

tujuan organisasi, maka individu yang memiliki komitmen tinggi akan 

menghasilkan kinerja individu yang tinggi pula. Komitmen yang tinggi terhadap 

organisasi akan mendukung kinerja manajerial yang baik.  

Diyah Octavia (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh partisipasi 

anggaran, gaya kepemimpinan, dan komitmen organisasi terhadap kinerja 

manajerial pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan. Hasil dari penelitian ini yaitu 

secara simultan, partisipasi anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial PT. Pos Indonesia Medan; secara parsial ditemukan 

bahwa partisipasi anggaran tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja 

manajerial; dan secara parsial, komitmen organisasi memberikan pengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial. 

Berdasarkan penemuan para peneliti tersebut, maka bentuk hubungan 

kedua variabel dapat digambarkan sebagai berikut: 
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 H2 

 

 

Gambar 2.2 : Hubungan Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial 

 

Berdasarkan gambar 2.2, maka hipotesis alternatif mengenai hubungan kedua 

variabel yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2 :  Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial 

 

2.5.3 Hubungan  Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi dengan 

Kinerja Manajerial 

 

Menurut Chong (2002) dalam Omposunggu dan Bawono (2006) 

partisipasi anggaran berperan sebagai proses dimana bawahan/pelaksana anggaran 

diberikan kesempatan untuk terlibat didalamnya dan mempunyai pengaruh dalam 

proses penyusunan anggaran. Kesempatan yang diberikan diyakini meningkatkan 

pengendalian dan rasa keterlibatan dikalangan bawahan/pelaksana anggaran. 

Partisipasi anggaran menggambarkan keterlibatan manajer pusat 

pertanggungjawaban mulai dari tingkat bawah, menengah dan tingkat atas dalam 

proses penyusunan anggaran. Keterlibatan para manajer ini sangat penting dalam 

upaya memotivasi mereka guna mencapai tujuan perusahaan. 

Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana individu memiliki 

kepercayaan, keterikatan, serta perasaan memiliki atas organisasi, sehingga 

individu tersebut akan lebih mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan 

kepentingan pribadinya. Bagi individu dengan komitmen organisasi yang tinggi, 

Komitmen Organisasi 

(X2) 

Kinerja Manajerial 

(Y) 
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pencapaian tujuan organisasi merupakan hal penting, sebaliknya bagi individu 

dengan komitmen organisasi yang rendah akan mempunyai perhatian yang rendah 

pada pencapaian tujuan organisasi dan cenderung berusaha memenuhi 

kepentingan pribadi.  Dengan demikian semakin tinggi komitmen terhadap 

organisasi, maka semakin tinggi pula kinerja manajerial setiap manajer dalam 

organisasi tersebut. 

Paparan di atas didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu sebagai 

berikut : 
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Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

Supriyono 
(2004)  

 

Pengaruh Komitmen 
Organisasi dan Keinginan 

Social Terhadap Hubungan 

Antara Partisipasi 

Penganggaran dengan Kinerja 

Manajer.  

 

X=Partisipasi 
Anggaran 

Y=Kinerja 

Manajerial 

Z=Komitmen 

Organisasi Dan 

Keinginan Sosial 

Bahwa Partisipasi 
Penganggaran Mempunyai 

Hubungan Positif dan 

Signifikan dengan Kinerja 

Manajer, dan Menyatakan 

Hubungan antara Partisipasi 

Penganggaran dengan 

Kinerja Dipengaruhi Secara 

Positif dan Signifikan oleh 

Komitmen Organisasi.  

 

J.Sumarno 

(2005) 

Pengaruh Komitmen 

Organisasi dan Gaya 

Kepemiminan Terhadap 
Hubungan Antara Partisipasi 

Anggaran Dan Kinerja 

Manajerial (Studi Empiris 

Pada Kantor Cabang 

Perbankan Indonesia Di 

Jakarta) 

X=Partisipasi 

Anggaran 

Y=Kinerja 
Manajerial 

Z=Komitmen 

Organisasi dan 

Gaya 

Kepemimpinan 

 

Hasil Penelitian adalah 

Terdapat Pengaruh dan 

Hubungan yang Negatif 
yang Signifikan, dan 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Terhadap 

Hubungan Antara Partisipasi 

Anggaran Dan Kinerja 

Manajerial adalah Tidak 

Signifikan. 

 

Octavia 

(2009)  

 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran, Gaya 

Kepemimpinan  dan 

Komitmen Organisasi 
Terhadap Kinerja Manajerial 

Pada PT. Pos Indonesia.  

 

X1=Partisipasi 

Anggaran 

X2=Komitmen 

Organisasi 
Y=Kinerja 

Manajerial 

Bahwa Partisipasi Anggaran 

dan Komitmen Organisasi  

Berpengaruh Terhadap 

Kinerja Manajerial.  
Terhadap Kinerja 

Manajerial.  

 

Ekha Yunora 

Sinaga (2009) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran dan Komitmen 

Organisasi Terhadap Kinerja 

Manajerial Pada PT. 

Perkebunan Nusantara III Sei 

Sikambing Medan 

  

X1=Partisipasi 

Anggaran 

X2=Komitmen 

Organisasi 

Y=Kinerja 

Manajerial 

Hasil Penelitian ini 

Menunjukkan bahwa 

Partisipasi Anggaran Tidak 

Berpengaruh Terhadap 

Kinerja Manajerial, 

sedangkan Komitmen 

Organisasi Berpengaruh 

Positif Dan Signifikan 

Terhadap Kinerja 
Manajerial. 

 

Fittry 

Andriany  

(2011) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran dan Komitmen 

Organisasi Terhadap Kinerja 

Manajerial Pada Koperasi 

Karyawan Tirtanadi Medan 

X1=Partisipasi 

Anggaran 

X2=Komitmen 

Organisasi 

Y=Kinerja 

Manajerial 

Hasil Penelitian Ini 

Menunjukkan Bahwa 

Partisipasi Anggaran 

Berpengaruh Terhadap 

Kinerja Manajerial, 

Sedangkan Komitmen 

Organisasi Berpengaruh 

Positif Dan Signifikan 

Terhadap Kinerja Manajerial 
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Berdasarkan uraian di atas maka di gambaarkan model penelitian sebagai berikut : 

 

  

 

  

H3 

  

Gambar 2.3 : Hubungan Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi 

terhadap Kinerja Manajerial 

Berdasarkan gambar 2.3, maka hipotesis alternatif mengenai hubungan kedua 

variabel yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3 :  Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap 

Kinerja Manajerial 

 

Kinerja Manajerial 

(Y) 

Partisipasi Anggaran 

(X1) 

Komitmen Organisasi 

(X2) 


