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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia mengalami pertumbuhan 

yang sangat signifikan. Pada tahun 2014 tercatat jumlah perguruan tinggi di 

Indonesia sebanyak 3483 institusi, dari jumlah ini terdapat 100 perguruan tinggi 

negeri dan sisanya perguruan tinggi swasta sebanyak 3383 institusi 

(www.dikti.go.id). Perguruan tinggi-perguruan tinggi ini terdiri dari akademi, 

sekolah tinggi, institut, hingga universitas. Perguruan tinggi tersebut 

menyelenggarakan lebih dari 11.000 jurusan/program studi dengan jenjang 

diploma, sarjana, profesi, magister hingga doktor, di 460-an bidang studi. Jawa 

Barat merupakan salah satu propinsi dengan  perguruan tinggi yang mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang cukup signifikan. Berikut data jumlah 

perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat dan Bandung. 

Tabel 1.1  

Jumlah Perguruan Tinggi di Jawa Barat 

Perguruan tinggi PTN PTS Jumlah 

Akademi 5 97 102 

Politeknik 10 22 32 

Sekolah Tinggi 8 287 295 

Institut 5 14 19 

Universitas 6 44 50 

Jumlah   498 

Sumber: www.dikti.go.id (diolah) 

Tabel 1.1 menunjukkan banyaknya jumlah perguruan tinggi di Indonesia 

sehingga tingkat persaingan dalam sektor pendidikan tinggi semakin ketat. Salah 

satu perguruan tinggi di Indonesia adalah Universitas Widyatama. Universitas 

Widyatama merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Bandung 

http://www.dikti.go.id/
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tentu saja tidak dapat menghindar dari situasi ini. Kunci untuk memenangkan 

persaingan salah satunya adalah dengan meningkatkan kepuasan para pemangku 

kepentingan seperti mahasiswa, dosen,  dan pihak lainnya. Peningkatan kepuasan 

pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan terhadap 

kinerja manajerial universitas. Akreditasi merupakan salah satu indikator kinerja 

dalam pendidikan tinggi baik akreditasi program studi maupun akreditasi institusi. 

Universitas Widyatama memiliki program studi yang telah terakreditasi oleh 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). Perolehan akreditasi 

program studi adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Peringkat Akreditasi Program Studi Universitas Widyatama 

FAKULTAS PROGRAM STUDI 
PERINGKAT 

AKREDITASI 

TANGGAL 

KADALUARSA 
STATUS 

Ekonomi 

MAKSI C 05 – 02 – 2013   
Proses 

akreditasi 

PPAk B 21 – 12 – 2020   

Akuntansi (S1) A 10 – 06 – 2020   

Akuntansi (D3) B 21 – 12 – 2018   

Bisnis & 

Manajemen 

Magíster Manajemen B 21 - 10 – 2016    

Manajemen (S1) A 21 – 02 – 2018   

Manajemen (D3) B 11 – 09 – 2020    

Teknik 

Teknik Industri B 05 – 02 – 2020   

Teknik Informatika B 08 – 12 – 2016   

Sistem Informasi B 26 – 10 – 2018   

Bahasa 
Bahasa Inggris B 29 – 06 – 2017   

Bahasa Jepang (D3) B 08 – 06 – 2017    

Desain 

Komunikasi 

dan Visual 

Desain Grafis (D4) B 10 – 01 – 2020   

Desain Multimedia (D3) B 28 – 01 – 2016   

Sumber : Universitas Widyatama, 2015 
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Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kinerja manajer Universitas Widyatama 

belum dinyatakan baik. Kinerja manajer perguruan tinggi dapat dikatakan baik 

apabila perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi A. Fenomena yang terjadi 

yaitu akreditasi beberapa program studi yang dimiliki oleh Universitas Widyatama 

belum mencapai A. 

Kinerja merupakan hasil dari suatu proses kegiatan yang telah dilakukan 

oleh seseorang (Suwatno dan Priansa, 2011). Kinerja manajerial dapat tercapai 

secara efektif dan efisien apabila setiap individu memiliki dorongan untuk 

mengeluarkan usaha terbaiknya dalam mencapai tujuan organisasi. Teori harapan 

(expectancy theory) yang dikemukakan oleh Vroom (1964) mengatakan bahwa 

para karyawan akan termotivasi untuk mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi 

ketika mereka yakin bahwa usaha tersebut akan menghasilkan penilaian kinerja 

yang baik. Penilaian yang baik akan menghasilkan penghargaan-penghargaan 

organisasional seperti bonus, kenaikan gaji, atau promosi. Penghargaan-

penghargaan tersebut akan memuaskan tujuan-tujuan pribadi para karyawan. 

Reward bisa diberikan jika manajer melakukan pekerjaan dengan baik, yaitu salah 

satunya penekanan anggaran (budget emphasis).  

Penekanan anggaran (budget emphasis) merupakan desakan dari atasan 

pada bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik 

(Triana, Yuliusman, dan Putra: 2012). Budget emphasis mendorong manajer 

melakukan pekerjaannya dengan baik dengan adanya suatu reward jika 

perencanaan anggaran tercapai dan adanya suatu penalty apabila perencanaan 

anggaran tidak tercapai (Adi dan Mardiasmo: 2002). Manajer tentunya tidak ingin 

penilaian negatif pada laporan kinerjanya, karena mereka mengharapkan untuk 
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mendapatkan suatu reward atau promosi jabatan bila mereka dapat mencapai 

target. Karsam (2015:3) mengatakan, “the budget is an annual performance 

appraisal for managers as for managerial performance will be measure on the 

basis of the achievement of the budget efficiently and effectively”. Dengan kata 

lain, kinerja manajerial dapat diukur dengan tercapai atau tidaknya target 

anggaran organisasi. 

Anggaran adalah rencana keuangan untuk masa depan, dimana rencana 

tersebut mengidentifikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan tersebut (Hansen dan Mowen, 2009: 423). Anggaran dapat membantu 

manajemen untuk mengkomunikasikan rencana organisasi pada tiap karyawan 

sehingga karyawan dapat menyadari peranannya dalam mencapai tujuan 

organisasi. Anggaran juga membuat karyawan menyadari bahwa pimpinannya 

memiliki pemahaman mengenai kegiatan operasional perusahaan sehingga para 

manajer dapat memastikan apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Setiadi (2013) menunjukkan hasil 

bahwa budget emphasis memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Hasil 

penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Karsam (2015) yang menunjukkan hasil bahwa budget emphasis tidak 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  

Penulis dalam penelitian ini menambahkan locus of control sebagai 

variabel moderating karena pengaruh budget emphasis terhadap kinerja manajerial 

tidak terlalu besar. Variabel moderating adalah variabel yang kedudukannya dapat 

mempengaruhi (memperlemah atau memperkuat) hubungan langsung variabel 

independen dengan variabel dependen (Nuryaman dan Veronica: 2015). 
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Locus of control diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Hal ini dikarenakan locus of control merupakan suatu kendali yang terdapat pada 

diri seseorang terhadap suatu peristiwa (Putra, Triana, dan Yuliusman: 2012). 

Seseorang yang tidak memiliki internal locus of control cenderung akan gagal 

dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam mencapai sasaran anggaran. Hal 

ini akan berdampak pada penurunan kinerja dan rendahnya mencapaian sasaran 

anggaran. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Silversthorne (2008) 

yang menunjukkan hasil bahwa locus of control memiliki pengaruh terhadap 

kinerja manajerial. Penelitian yang telah dilakukan oleh Mattola (2011) 

menunjukkan hasil bahwa locus of control mampu memoderasi hubungan antara 

partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pada Universitas Widyatama dalam penyusunan skripsi dengan judul : 

“Pengaruh Budget Emphasis terhadap Kinerja Manajerial dengan Locus of 

Control sebagai Variabel Moderating” 

 (Studi pada Universitas Widyatama) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah masih perlu diperbaikinya kinerja 

manajerial. Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah budget emphasis berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial ? 

2. Apakah locus of control berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial ? 

3. Apakah locus of control dapat memoderasi hubugan antara budget 

emphasis dan kinerja manajerial ?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai: 

1. Pengaruh budget emphasis terhadap kinerja manajerial. 

2. Pengaruh locus of control terhadap kinerja manajerial. 

3. Locus of control dapat memoderasi hubugan antara budget emphasis 

dan kinerja manajerial. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan bagi organisasi sehubungan dengan pengaruh penerapan 

budget emphasis terhadap kinerja manajerial organisasi. 

b. Sebagai informasi yang digunakan manajemen mengenai 

pentingnya locus of control yang ada pada tiap individu sebagai 

salah satu alat dalam meningkatkan kinerja organisasi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya serta sebagai titik ukur penelitian yang 

lebih luas dan mendalam mengenai pembahasan yang berkenaan 

dengan penelitian pada objek dan masalah yang sama. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

melakukan penelitian pada Universitas Widyatama yang beralamat di Jl. Cikutra 

No. 204A Bandung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan 

September 2015 sampai dengan bulan Maret 2016. 

 


