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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anggaran 

2.1.1 Pengertian Anggaran 

Pengertian anggaran menurut Munandar (2001:1) menyatakan bahwa : 

“Bussiness budget atau anggaran adalah suatu rencana kerja yang disusun 

secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan 

dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu 

yang akan datang.” 

Definisi di atas menunjukkan bahwa anggaran mengidentifikasikan rencana kerja 

organisasi kedalam satuan keuangan, seperti yang didefinisikan oleh Anthony dan 

Govindarajan (2005:90) sebagai berikut: 

“Sebuah rencana keuangan, biasanya mencakup periode atau tahun dan 

merupakan alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian dalam 

organisasi.” 

Definisi menurut Anthony dan Govindarajan di atas sama seperti yang dikata oleh 

Hansen dan Mowen (2009) sebagai berikut: 

“Rencana keuangan untuk masa depan, dimana rencana tersebut 

mengidentifikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan tersebut.” 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian anggaran di atas, dapat dikatakan 

bahwa anggaran merupakan perencanaan aktivitas organisasi jangka pendek yang 

diukur dalam satuan moneter dan satuan ukuran lain guna membantu manajemen dalam 

melaksanakan perencanaan, pengendalian serta penilaian kinerja dalam mencapai tujuan 

organisasi.  



9 
 

2.1.2 Fungsi dan Manfaat Anggaran  

Suadi (1997:150) berpendapat bahwa anggaran mempunyai empat fungsi, yaitu 

mengadakan perbaikan terhadap program, strategi, sasaran, dan tujuan perusahaan, 

untuk menentukan wewenang dan tanggung jawab pusat pertanggungjawaban, 

koordinasi antar pusat pertanggungjawaban, dan menilai kinerja pusat 

pertanggungjawaban. 

a. Perbaiki program, strategi, sasaran, dan tujuan perusahaan 

Walaupun kegiatan penganggaran dilaksanakan setelah kegiatan pemograman, 

tapi hasil penganggaran kegiatan itu sendiri manajemen untuk meninjau kembali 

program bahkan strategi, sasaran, maupun tujuan perusahaan.Hal demikian 

dapat trjadi jika angaran yang disusun berdasarkan data yang lebih mutakhir, 

ternyata menunjukkan hasil yang tidak memuaskan walaupun telah diadakan 

perubahan seperlunya. 

b. Menentukan wewenang dan pusat pertanggungjawaban 

Anggaran dapat menunjukkan sumber daya yang boleh dipakai sebuah pusat 

pertanggungjawaban, sedangkan sumber daya yang harus diperoleh 

menunjukkan tanggung jawab pusat pertanggungjawaban. 

c. Koordinasi antar pusat pertanggungjawaban 

Koordinasi membuat setiap pusat pertangungjawaban mengetahui tuntutan 

terhadap dirinya.Pengetahuan tersebut penting karena dengan demikian pusat 

pertanggungjawaban dapat mengambil tindakan yang selaras. Disamping itu, 

setiap pusat pertanggungjawaban juga dapat mengetahui masalah yang dihadapi 
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pusat pertanggungjawaban lain, sehingga dapat menentukan harapan yang 

sesuai. 

d. Menilai kinerja pusat pertanggungjawaban 

Pada awal tahun anggaran, anggaran merupakan standar untuk mengevaluasi 

kinerja pusat pertanggungjawaban.Sangat sulit menentukan standar laba, karena 

laba diperoleh dengan jalan mengurangkan biaya dari pendapatan, maka 

menentukan pendapatan dan biaya juga sulit.Kesulitan tersebut muncul karena 

factor-faktor yang menentukan besarnya penapatan dan biaya tidak semuanya 

dapat dikendalikan oleh manajemen.Walaupun demikian perbandingan antara 

anggaran dengan hasil kerja dapat merupakan titik tolak yang baik untuk mneilai 

hasil kerja manajemen. 

 

Menurut Garrison (2006), suatu sistem penganggaran memiliki beberapa 

manfaat bagi organisasi, diantaranya : 

1. Anggaran membantu manajemen mengkomunikasikan rencana organisasi. 

2. Anggaran memaksa manajemen untuk memikirkan rencana organisasi di masa 

yang akan datang. 

3. Anggaran membantu manajemen untuk mengalokasikan dan menggunakan 

sumber daya organisasi dengan efektif dan efisien. 

4. Anggaran membantu manajemen mengkoordinasikan seluruh aktivitas 

organisasi dengan mengintregasikan rencana kegiatan dari setiap bagian 

organisasi.  
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5. Anggaran memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki tujuan 

yang sama. 

6. Anggaran mendefinisikan tujuan organisasi sehingga dapat dijadikan sebagai 

alat evaluasi kinerja manajemen. 

2.1.3 Kelebihan dan Kelemahan Anggaran  

Hansen dan Mowen (2009:356) mengemukakan bahwa sistem anggaran 

memiliki beberapa kelebihan untuk suatu organisasi, yaitu memaksa para manajer 

untuk melakukan perencanaan, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki pembuatan keputusan, menyediakan standar untuk evaluasi kinerja, 

serta memperbaiki komunikasi dan koordinasi. 

a. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan 

Anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan rencana 

organisasi, mengantisipasi masalah dan mengembangkan kebijakan untuk 

masa depan. 

b. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki 

pengambilan keputusan 

Pengambilan keputusan yang tepat akan mencegah timbulnya masalah 

dan menghasilkan situasi yang lebih baik bagi organisasi. 

c. Menyediakan standar untuk evaluasi kinerja 

Anggaran memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan 

berbagai sumber daya organisasi dan memotivasi karyawan. Pengendalian 

dilakukan dengan membandingkan antara hasil aktual dengan hasil anggaran 

secara periodik. 
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d. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi 

Anggaran mengkomunikasikan rencana organisasi pada tiap individu 

sehingga setiap karyawan menyadari peranannya dalam mencapai tujuan 

organisasi. Anggaran membantu mengkoordinasikan berbagai area dan 

aktivitas organisasi untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan 

organisasi,. Para manajer dapat melihat kebutuhan area lain dan didorong 

untuk menomorduakan kepentingan pribadinya demi kepentingan organisasi. 

Peranan komunikasi dan koordinasi menjadi semakin penting seiring dengan 

meningkatnya ukuran organisasi. 

2.1.4 Proses Penyusunan Anggaran 

Anthony dan Govindarajan (2005) menyatakan bahwa terdapat tiga pendekatan 

yang digunakan dalam proses penyusunan anggaran, yaitu: 

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

Dalam pendekatan top-down, proses penyusunan anggaran dimulai dari 

manajer puncak. Anggaran diturunkan dari manajer puncak kepada 

bawahannya dan bawahan tersebut dituntut untuk melaksanakan anggaran 

tanpa ada keterlibatan dalam proses penyusunannya. Kelemahan dari 

pendekatan ini adalah bawahan menjadi tertekan oleh pekerjaannya dan akan 

berperilaku tidak semestinya. Keunggulan pendekatan ini yaitu adanya 

dukungan yang kuat darimanajer puncak dalam pengembangan anggaran dan 

proses penyusunan menjadi lebih mudah dikendalikan oleh manajer puncak. 
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2. Pendekatan dari bawah ke atas (bottom up approach) 

Dalam pendekatan bottom-up, anggaran disusun sepenuhnya oleh 

bawahan dan disahkan oleh manajer puncak sebagai anggaran perusahaan. 

Hal yang menonjol dari pendekatan ini adalah adanya negosiasi usulan 

anggaran antara penyusun anggaran dengan komite anggaran. Tujuan 

negosiasi adalah menyatukan dua kepentingan yang berbeda. Di satu pihak, 

manajer puncak menginginkan anggaran yang ketat untuk menjamin 

perusahaan memperoleh laba yang maksimal. Di lain pihak, manajer pusat 

pertanggungjawaban (manajer operasi) ingin agar anggaran yang disetujui 

mendapat kelonggaran yang cukup dan adanya tanggapan atas masalah-

masalah tak terduga atau perubahan kegiatan. Kelemahan dari pendekatan ini 

adalah dengan partisipasi yang terlalu luas sering menimbulkan konflik dan 

memakan waktu yang panjang dalam proses penyusunan anggaran. 

Sedangkan keunggulan pendekatan ini terletak pada mekanisme negosiasi 

yang ada antara penyusun anggaran dan komite anggaran. 

3. Kombinasi dari pendekatan top down dan bottom up 

Pendekatan yang paling banyak dianut adalah gabungan pendekatan top-

down dan bottom-up. Dalam pendekataan ini anggaran disusun oleh setiap 

manajer pusat pertanggungjawaban yang ada dalam perusahaan dengan 

berpedoman pada tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan 

demikian, kelemahan dari kedua pendekatan terdahulu dapat dikurangi 

sampai sekecil-kecilnya sehingga bawahan merasakan bahwa dirinya 

diperhitungkan dan efektivitas pelaksanaan anggaran dapat terjamin.  
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2.2 Budget Emphasis 

Adi dan Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa anggaran memiliki fungsi 

sebagai alat penilaian kinerja. Penilaian kinerja seseorang ditentukan berdasarkan 

tercapai atau tidaknya target anggaran dimana bawahan dirangsang dengan adanya suatu 

reward jika perencanaan anggaran tercapai, dan sanksi apabila perencanaan anggaran 

tidak tercapai (Triana, Yuliusman, dan Putra, 2012). Adanya penekanan anggaran 

(budget emphasis) seperti itu akan mendorong bawahan untuk menciptakan kinerja 

yang baik. 

Dunk (1993) dalam Husnatarina (2007) menyatakan bahwa : 

“Budget emphasis merupakan pemberian reward atau penilaian kinerja bagi 

bawahan berdasarkan pada pencapaian target anggaran atau apabila pimpinan 

mempersepsikan bahwa kinerja dan penghargaannya dinilai berdasarkan pada 

target anggaran yang dicapai.” 

Triana, Yuliusman, dan Putra (2012) mengemukakan bahwa : 

“Penekanan anggaran (budget emphasis) merupakan desakan dari atasan pada 

bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik 

dimanakaryawan dirangsang dengan adanya suatu reward jika perencanaan 

anggaran tercapai dan adanya suatu penalty apabila perencanaan anggaran 

tidak tercapai.” 

Berdasarkan uraian di atas, penekanan dilakukan pada bagaimana tingkat 

anggaran, dalam kaitannya dengan reward/penalties yang didasarkan pada anggaran, 

dapat digunakan untuk mendorong manajer untuk melakukan usaha terbaiknya dalam 

mencapai tujuan organisasi. Salah satu bentuk dari penekanan anggaran adalah bonus 
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yang diberikan kepada bawahan ketika target anggaran tercapai .Gorisson, Noreen, dan 

Brewer yang diterjemahkan oleh Nuri dan Edward (2007: 12) menjelaskan dampak 

kompensasi atas target anggaran, yaitu: 

“Sering kali, bonus yang didasarkan pada pencapaian dan kelebihan anggaran 

merupakan elemen penting dari kompensasi manajemen. Pada umumnya, 

bonus tidak dibayarkan kecuali jika anggaran terpenuhi.” 

Dengan demikian, jika anggaran dijadikan tolak ukur untuk menilai kinerja 

bawahan, maka karyawan akan mengeluarkan usaha maksimalnya dalam mencapai 

target anggaran. Hal ini terjadi karena manajer ingin kelihatan selalu baik dalam 

penilaian atasannya. Mereka tidak ingin penilaian yang negatif pada laporan kinerjanya, 

karena mereka mengaharapkan untuk mendapatkan reward atau promosi jabatan bila 

mereka selalu mendapat penilaian baik. 

 

2.3 Locus of Control 

2.3.1 Pengertian Locus of Control 

Konsep tentang Locus of Control (pusat kendali) pertama kali dikemukakan oleh 

Rotter (1966), seorang ahli teori pembelajaran sosial. Rotter (1966) dalam Engko dan 

Gudono (2007:6) mengemukakan bahwa locus of control adalah suatu cara pandang 

seseorang terhadap suatu peristiwa, apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan 

suatu peristiwa. 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2005:179) yang dialihbahasakan oleh Erly 

Suandy mengemukakan bahwa locus of control merupakan suatu variabel keperibadian 

(personality). Locus of control merupakan suatu kendali yang terdapat pada diri 
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seseorang terhadap suatu peristiwa (Triana, Yuliusman, dan Putra : 2012). Seseorang 

dengan locus of control yang tinggi akan memiliki pengendalian diri yang baik sehingga 

dalam ia cenderung akan melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Locus of control 

merupakan tingkat dimana seseorang menerima tanggungjawab personal terhadap apa 

yang terjadi pada diri mereka (Brownell, 1982). 

2.3.2 Jenis-jenis Locus of Control 

Menurut Ivancevich & Matterson (1991) dalam Hapsari (2010), locus of control 

dibagi menjadi dua dimensi yaitu : 

1. Internal Locus of Control  

Internal locus of control merupakan keyakinan yang terdapat pada tiap individu 

bahwa mereka memegang kendali terhadap segala sesuatu yang terjadi pada 

mereka. Individu yang memiliki internal locus of control cenderung akan lebih 

aktif dalam pekerjaannya dan mampu memilih informasi yang dia butuhkan. 

Individu tersebut akan mampu melakukan pengambilan keputusan dan 

bertanggungjawab atas keputusan tersebut,. 

2. Eksternal Locus of Control  

Eksternal locus of control merupakan tingkat kepercayaan yang ada 

dalam diri seseorang bahwa segala sesuatu yang terjadi pada mereka 

dikendalikan oleh kekuatan yang berasal di luar dirinya, seperti peluang, 

keberuntungan, nasib, dan kekuatan luar lainnya. Seseorang yang memiliki 

eksternal locus of control cenderung kurang tekun dalam usaha untuk mencapai 

tujuannya. Mereka akan memandang masalah – masalah yang sulit sebagai 

ancaman bagi dirinya, bahkan terhadap orang– orang yang berada 
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disekelilingnya pun dianggap sebagai pihak yang secara diam-diam selalu 

mengancam eksistensinya. 

Locus of control yang berbeda mampu mencerminkan kinerja yang berbeda. 

Internal locus of control akan cenderung lebih sukses dalam karir dari pada eksternal 

locus of control. Individu yang memiliki internal locus of control cenderung 

mempunyai level kerja yang lebih tinggi, promosi yang lebih cepat, dan mampu 

mendapatkan uang yang lebih (Spector, 1998 dalam Engko dan Gudono, 2007). Selain 

itu, seseorang dengan internal locus of control memiliki tingkat kepuasan yang lebih 

tinggi dengan pekerjaan mereka dan terlihat mampu menahan stress dari pada seseorang 

dengan eksternal locus of control (Baron & Grennderg, 1990 dalam Mahdy, 2012). 

2.3.3 Konsep Dasar Locus of Control  

Locus of control merupakan suatu variabel keperibadian (personality) yang 

didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap mampu tidaknya mengendalikan 

nasib yang terjadi pada dirinya. Konsep locus of control menunjukkan kepada harapan-

harapan individu mengenai sumber penyebab dari peristiwa-peristiwa yang terjadi 

dalam hidupnya (Sinaga, 2013). Dengan menggunakan locus of control, perilaku kerja 

dapat dilihat melalui penilaian karyawan terhadap hasil mereka saat dikontrol secara 

internal ataupun secara eksternal (Mattola, 2011).  

Rotter (2006) mengemukakan bahwa locus of control memiliki empat konsep 

dasar, yaitu: 

1. Potensi prilaku, yaitu setiap kemungkinan yang secara relatif muncul pada 

situasi tertentu, berkaitan dengan hasil yang diinginkan dalam kehidupan 

seseorang. 
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2. Harapan, merupakan suatu kemungkinan dari berbagai kejadian yang akan 

muncul dan dialami oleh seseorang. 

3. Nilai unsur keyakinan, keyakinan terhadap hasil dari berbagai kemungkinan 

pilihan dimana hasil yang berbeda dapat muncul pada situasi serupa. 

4. Suasana psikologis, bentuk rangsangan baik secara internal maupun 

eksternal yang diterima seseorang pada situasi tertentu, yang meningkatkan 

atau menurunkan harapan terhadap munculnya hasil yang diharapkan. 

Konsep locus of control mengacu pada sejauh mana imbalan yang akan diterima 

seseorang atas perilaku dan tindakan yang dia lakukan bukan berdasarkan pada faktor 

eksternal seperti keberuntungan (Levenson, 1981). Thomas (2006) menjelaskan locus of 

control sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa mereka memiliki kendali atas 

nasib mereka sendiri. Secara khusus, locus of control menghubungkan suatu pekerjaan 

dengan imbalan yang akan didapatkan seperti bonus, promosi, kenaikan gaji, dan 

tunjangan kerja (Spector, 1982).  

 

2.4 KinerjaManajerial 

2.4.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2005:67) kinerja berasal dari kata job performance, 

yaitu : 

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.” 
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Suwatno dan Priansa (2011) juga mengemukakan definisi kinerja sebagai berikut: 

“Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut 

ukuran yang berlaku, dalam kurun waktu tertentu, berkenaan dengan pekerjaan 

serta perilaku dan tindakannya.” 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan suatu hasil yang dicapai seseorang berkenaan dengan pekerjaan serta 

perilaku dan tindakan yang menjadi tanggungjawabnya. Kinerja seseorang dapat diukur 

berdasarkan sejauh mana pencapaian seseorang terhadap pekerjaan yang diberikan 

kepadanya. 

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi kinerja 

Amstrong dan Baron (1998) dalam Hapsari (2010) mengarakan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial antara lain : 

1. Faktor Pribadi, seperti keahlian, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen. 

2. Faktor Kepemimpinan, seperti semangat, pedoman pemberian semangat 

pada manajer dan pemimpin kelompok organisasi. 

3. Faktor Tim/kelompok, seperti system pekerjaan dan fasilitas yang disediakan 

oleh organisasi. 

4. Faktor Situasional, seperti perubahan dan tekanan dari lingkungan internal 

dan eksternal.  
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2.4.3 Penilaian Kinerja 

Tingkat keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut 

dengan istilah “level of performance” atau level kinerja. (Suwatno dan Priansa, 2011). 

Karyawan yang memiliki level kinerja yang tinggi adalah karyawan dengan 

produktivitas yang tinggi.Disisi lain, karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan merupakan karyawan dengan level kinerja yang rendah. 

 Menurut Veithzal Rivai (2009:549), penilaian kerja mengacu pada suatu sistem 

formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi 

sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat 

ketidakberhasilan.  

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dapat diketahui dengan 

menggunakan penilaian kegiatan organisasi tersebut berdasarkan peraturan, norma dan 

etika yang berlaku. Menurut Larry D. Stout dalam Yuwono 2002, pengukuran kinerja 

merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah 

pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil -hasil yang ditampilkan berupa 

produk, jasa ataupun suatu proses. Selanjutnya, Menurut Yuwono et al (2002) 

pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai 

aktivitas dalam rantai nilai yang terdapat dalam perusahaan atau organisasi. Robertson 

dalam Mahmudi (2010) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses 

penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan hasil kerja 

dengan target dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan. 
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Dalam pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh tujuan yang ideal untuk 

dicapai, sehingga dalam tahapan pengukurannya harus aktual/nyata dengan 

mengidentifikasikannya terlebih dahulu ke dalam komponen operasional. Kinerja 

organisasi dapat dilihat dari visi dan misi yang ada, kinerja proses dapat dilihat dari 

prosedur standar operasi, dan kinerja pegawai dapat dilihat dari petunjuk kerja manual 

yang ada. Sehingga penggambaran visi dan misi dari suatu organisasi harus mampu 

menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu organisasi yang 

dirumuskan dalam sebuah tugas pokok dan fungsi dan akan menjadi satuan kerja dalam 

menciptakan aktivitas atau kegiatan pekerja atau pegawai. Dengan demikian kinerja 

lebih diorientasikan pada pekerjaan itu sendiri dalam memberikan hasil, dampak, dan 

manfaat bagi masyarakat maupun bagi pegawai itu sendiri. 

2.4.4 Tujuan Pengukuran Kinerja 

Mahmudi (2005) mengungkapkan tujuan pengukuran kinerja sebagai berikut: 

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi  

Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat 

ketercapaian tujuan dan menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah 

atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. 

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 

Penilaian kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang 

bagaimana seharusnya mereka bertindak dan memberikan dasar dalam 

perubahan perilaku, sikap, ketrampilan atau pengetahuan kerja yang harus 

dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik 

. 
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c. Memperbaiki kinerja periode- periode berikutnya 

Penerapan penilaian kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk 

membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi dengan menciptakan 

keadaan dimana setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. 

d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan, 

pemberian penghargaan dan hukuman. 

Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan system 

penghargaan seperti kenaikan gaji/tunjangan, promosi atau hukuman seperti 

penundaan promosi atau teguran, yang memiliki hubungan yang jelas dengan 

pengetahuan,ketrampilan dan kontribusi terhadap kinerja organisas. 

e. Memotivasi pegawai, dengan adanya penilaian kinerja yang dihubungkan 

dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi atau 

baik akan memperoleh penghargaan. 

f. Menciptakan akuntabilitas publik, penilaian kinerja menunjukkan seberapa 

besar kinerja manajerial dicapai yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. 

Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja 

sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan berguna bagi pihak 

internal maupun eksternal organisasi. 
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2.4.5 Kinerja Manajerial 

 Mahoney (1963) menyatakan pengertian kinerja manajerial sebagai berikut:   

 

“ Kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam 

kegiatan-kegiatan manajemen, seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, 

evaluasi, supervisi, pengaturan staff, negosiasi, perwakilan, dan kinerja secara 

keseluruhan”.  

 

Definisi di atas menyatakan bahwa kinerja manajerial merupakan hasil dari 

kegiatan manajemen yang sebelumnya telah direncanakan. Disis lain, Faizzah dan 

Mildawati (2007) menyatakan bahwa “Kinerja manajer merupakan faktor yang sangat 

penting bagi suatu organsasi karena dengan meningkatnya kinerja manajerial maka 

kinerja organisasi secara keseluruhan akan ikut meningkat pula”. 

Dimensi kinerja yang dikembangkan oleh Mahoney (1963) yaitu: 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan meliputikemampuan untuk menentukan tujuan, kenijakan, 

dan tindakan/pelaksanaan, penjadwalan kerja, penganggaran, merancang 

prosedur, dan pemograman.Dalam kaitannya dengan fungsi perencanaan, 

anggaran merupakan tujuan yang ditetapkan organisasi untuk dicapai dalam 

periode tertentu. 

b. Investigasi (Investigating) 

Kemampuan dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi untuk 

catatan, laporan, dan rekening, mengukur hasil, menentukan persediaan dan 

analisis pekerjaan. 
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c. Pengkoordinasian (Coordinating) 

Kemampuan melakukan tukar menukar informasi dengan orang lain di 

bagian organisasi yang lain untuk mengaitkan dan menyesesuaikan program, 

memberitahu bagian lain, dan hubungan dan manajer lain. 

d. Evaluasi (Evaluating) 

Kemampuan untuk menilai dan mengukur proposa, kinerja yang diamati 

atau dilaporkan, penilaian pegawai, penilaian catatat hasil, penilaian laporan 

keuangan, pemerikasaan produk. 

e. Pengawasan supervise (Supervising) 

Kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, dan mengembangkan 

bawahan, membimbing, melatih dan menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, 

memberika tugas dan menangani bawahan. 

f. Pengaturan staff (Staffing) 

Kemampuan untuk mempertahankan angkatan kerja dibagian anda, 

merekrut, mewancarai dan memilih pegawai baru, menempatkan, 

mempromosikan dan mutase pegawai. 

g. Negosiasi (Negotiating) 

Kemampuan dalam melakukan pembelian, penjualan, atau melakukan 

kontrak untuk barang dan jasa, menghubungi pemasok, tawar menawar dengan 

wakil penjual, tawar menawar secara kelompok. 

 

 

 



25 
 

h. Perwakilan representative (Representating) 

Kemampuan dalam menghadiri pertemuan-pertemuan dengan organisasi 

lain, pertemuan perkumpulan bisnis, pidato untuk acara-acara. Kemasyarakatan, 

pendekatan kemasyarakatan, mempromosikan tujuan umum organisasi. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

2.5.1 Hubungan antara Budget Emphasis terhadap Kinerja Manajerial 

Penekanan anggaran (budget emphasis)  dalam  suatu  organisasi  dikatakan 

tinggi  apabila   dalam   suatu   organisasi   terdapat   keadaan   ukuran   performansi 

akuntansi  seperti  target  anggaran  merupakan  satu  faktor  yang  dominan dalam 

mengukur  kinerja  bawahan (Setiadi, 2013). Apabila suatu organisasi menggunakan 

anggaran sebagai salah satu tolok ukur kinerja,  maka  para manajemen organisasi  akan  

meningkatkan performance  untuk  mencapai  target anggaran organisasi.  Hal  ini  

dikarenakan pencapaian target anggaran  tersebut  akan  mempengaruhi reward atau  

kompensasi  atas  performansi para manajemen organisasi. Dengan kata lain, budget 

emphasis dapat menjadi motivasi bagi para manajemen organisasi untuk memberikan 

kinerja yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Setiadi 

(2013) yang menunjukkan hasil bahwa budget emphasis berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Karsam (2015) menunjukkan 

hasil bahwa budget emphasis tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 
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Gambar 2.1 : Hubungan Budget Emphasis dan Kinerja Manajerial 

Berdasarkan gambar 2.1, maka hipotesis alternatif mengenai hubugnan kedua variabel 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Budget emphasis berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

 

2.5.2 Hubungan antara Locus of Control terhadap Kinerja Manajerial 

Locus of control mengarah kepada kemampuan seseorang individu dalam 

mempengaruhi kejadian yang berhubungan dengan hidupnya. Locus of control 

merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa, apakah ia dapat atau tidak 

mengendalikan peristiwa tersebut.  Chen dan Silversthorne (2008) dalam penelitian 

mereka mengenai hubungan antara locus of control dengan kinerja menunjukkan hasil 

bahwa kepribadian para akuntan yang ditunjukkan oleh locus of control  berpengaruh 

terhadap kinerja kantor akuntan di Taiwan. Selain itu menurut penelitian yang telah 

dilakukan oleh Mattola (2011) menunjukkan hasil bahwa locus of control mampu 

memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja. 

 

  

Budget Emphasis 

(X) 

Kinerja Manajerial 

(Y) 

H1 
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Gambar 2.2 : Hubungan Locus of Control dan Kinerja Manajerial 

Berdasarkan gambar 2.2, maka hipotesis alternatif mengenai hubugnan kedua variabel 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2 :  Locus of control berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

 

2.5.3 Hubungan antara Budget Emphasis dan Locus of Control terhadap Kinerja 

Manajerial 

Perusahaan menggunakan anggaran sebagai sasaran pencapaian tujuan yang 

dilaksanakan melalui perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam 

pelaksanaan anggaran salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah adanya 

penekanan anggaran mempengaruhi kinerja. Penelitian yang telah dilakukan oleh  

Setiadi (2013) yang menunjukkan hasil bahwa budget emphasis berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. Disisi lain, penelitian yang telah dilakukan oleh Chen dan 

Silversthorne (2008) menunjukkan hasil bahwa locus of control memiliki pengaruh 

terhadap kinerja. Berdasarkan kajian ini maka penulis mengembangkan hipotesis 

sebagai berikut : 

  

Locus of Control 

(Z) 

Kinerja Manajerial 

(Y) 

H2
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Gambar 2.3 

Pengaruh Locus of Control terhadap hubungan antara Budget Emphasis dan 

Kinerja Manajerial 

 

Berdasarkan gambar 2.3, maka hipotesis alternatif mengenai hubugnan kedua variabel 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3 : Locus of control dapat memoderasi hubungan antara budget emphasis dengan 

kinerja manajerial. 

 

  

Locus of Control 

(Z) 

Budget Emphasis 

(X) 

Kinerja Manajerial 

(Y) 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Hidayat 

Setiadi 

(2013) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran 

terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

melalui 

Komitmen 

Organisasi dan 

Budget 

Emphasis 

sebagai 

Variabel 

Intervening 

(Studi Kasus 

pada SKPD 

Pemerintah 

Kabupaten 

Boyolali) 

Partisipasi  

anggaran 

memiliki  

pengaruh  

langsung  

terhadap  kinerja  

manajerial,  

komitmen  

organisasi dan 

budget  emphasis. 

Selain  itu,  

partisipasi  

anggaran  juga  

berpengaruh  

tidak langsung  

terhadap  kinerja  

manajerial  

melalui  

komitmen 

organisasi  dan 

budget emphasis 

sebagai variabel 

intervening. 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah sama-

sama 

menggunakan 

variabel budget 

emphasis dan 

kinerja 

manajerial. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah pada 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

variabel 

partisipasi 

anggaran dan 

komitmen 

organisasi 

sedangkan 

dalam penelitian 

ini tidak. 

2. Karsam 

(2015) 

Effect of 

Budget 

Emphasis and 

Motivation on 

the 

Relationship 

between 

Participative 

Budgeting and 

Budgetary 

Slack and the 

Impact on the 

Managerial 

Performance 

Budget Emphasis 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

hubungan antara 

penganggaran 

partisipatif dan 

slack anggaran. 

Motivasi tidak 

memiliki 

pengaruh dan 

tidak 

memperkuat atau 

melemahkan 

hubungan antara 

penganggaran 

partisipatif dan 

kinerja 

manajerial. 

Budget Emphasis 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah sama-

sama 

menggunakan 

variabel budget 

emphasis dan 

kinerja 

manajerial. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah pada 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

variabel 

motivasi dan 

senjangan 

anggaran, 

sedangkan 

dalam penelitian 

ini tidak. 



30 
 

No. Peneliti Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

tidak memiliki 

pengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial. 

3. Chen, J.C. 

& 

Silverthorne 

C 

(2008) 

The Impact of 

Locus of 

Control on Job 

Stress, Job 

Performance, 

and Job 

Satisfaction in 

Taiwan 

 

Individu dengan 

internal locus of 

control memiliki 

tingkat stres kerja 

yang rendah 

sehingga 

cenderung akan 

memiliki tingkat 

kinerja dan 

kepuasan kerja 

yang tinggi. 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah sama-

sama 

menggunakan 

variabel locus of 

control dan 

kinerja. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah pada 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

variabel strees 

kerja dan 

kepuasan kerja 

sedangkan 

dalam penelitian 

ini tidak. 

4. Ridwan 

Mattola 

(2011) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran 

terhadap 

Kinerja 

dengan Locus 

of Control 

sebagai 

Variabel 

Moderating  

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

adanya pengaruh 

langsung 

partisipasi 

nggaran terhadap 

kinerja 

manajerial. Hasil 

penelitian ini 

juga 

menunjukkan 

bahwa locus of 

control 

memoderasi 

pengaruh 

partisipasi 

anggaran 

terhadap kinerja. 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah sama-

sama 

menggunakan 

variabel locus of 

control dan 

kinerjal. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah pada 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

variabel 

partisipasi 

anggaran 

sedangkan 

dalam penelitian 

ini tidak. 

 


