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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Penganggaran 

 Anggaran merupakan proses pengendalian manajemen yang melibatkan 

komunikasi dan interaksi formal di kalangan para manajer dan karyawan dan 

merupakan pengendalian manajemen atas operasional perusahaan pada tahun 

berjalan (Widanarta, 2003). Anggaran merupakan implementasi dari rencana yang 

telah ditetapkan perusahaan. Anggaran menunjukan jabaran dari program dengan 

menggunakan informasi terkini. 

 Wirjono dan Raharjono (2007) memberikan empat dimensi dari pengertian 

anggaran, yakni sebagai berikut :  

1. Rencana. Anggaran merupakan rencana yang telah disusun untuk 

memberikan arah bagi perusahaan di masa yang akan datang. 

2. Mencakup seluruh kegiatan perusahaan yaitu semua kegiatan yang 

akan dilakukan oleh seluruh bagian yang ada dalam perusahaan. 

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja sehingga harus mencakup 

seluruh kegiatan perusahaan. 

3. Satuan moneter. Anggaran dinyatakan dalam unit moneter yang dapat 

diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. 

Satuan moneter berguna untuk menyeragamkan semua kegiatan 
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perusahaan yang beraneka ragam sehingga mudah untuk 

diperbandingkan dan dianalisa.  

4. Jangka waktu tertentu. Anggaran disusun untuk jangka waktu tertentu 

yang akan datang sehingga memuat taksiran-taksiran tentang segala 

sesuatu yang akan terjadi dan akan dilakukan dimasa mendatang. 

 Adanya partisipasi anggaran dapat menanamkan persepsi manajer bahwa 

mereka inovatif karena ide-ide yang mereka miliki akan dihargai oleh organisasi 

tempat mereka bekerja. Dengan begitu persepsi inovasi akan meningkatkan 

kinerja para manajer. Berikut klasifikasi anggaran yang dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu : 

1. Anggaran Operasional yaitu rencana kerja perusahaan yang mencakup 

semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan dalam 

suatu periode tertentu. Yang termasuk dalam anggaran ini adalah anggaran 

pendapatan, anggaran biaya, dan anggaran laba. 

2. Anggaran Keuangan yaitu anggaran yang berkaitan dengan rencana 

pendukung aktivitas operasi perusahaan. Yang termasuk dalam anggaran 

ini adalah : anggaran investasi, anggaran kas, dan proyeksi neraca. 

Anggaran memliki beberapa macam fungsi, menurut Wirjono dan 

Raharjono (2007) terdapat enam fungsi utama anggaran adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Perencanaan. Anggaran memuat perencanaan awal dari 

penentuan tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. 
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2. Fungsi Koordinasi. Anggaran digunakan sebagai alat 

pengkoordinasian rencana dan tindakan berbagai unit yang ada di 

organisasi agar dapat bekerja secara selaras menuju arah pencapaian 

tujuan. 

3. Fungsi Komunikasi. Dalam penyusunan anggaran, seluruh bagian 

dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam 

proses. Setiap orang dalam organisasi bertanggungjawab terhadap 

anggaran yang telah disusun. 

4. Fungsi Motivasi. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi 

para pelaksana dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. 

5. Fungsi Pengendalian dan Evaluasi. Anggaran digunakan sebagai alat 

pengendalian kegiatan karena anggaran yang telah disetujui 

merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta 

dalam penyusunan anggaran tersebut.  

6. Fungsi Pendidikan. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mendidik 

para manajer mengenai cara bekerja secara terperinci pada pusat 

pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan menghubungkannya 

dengan pusat pertanggungjawaban lain dalam organisasi yang 

bersangkutan. 
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 Menurut Siegel dan Marconi (1989) bahwa fungsi penganggaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan 

perusahaan sebagai hasil dari perundingan antara anggota 

organisasi yang dominan, yang menunjukan persetujuan 

organisasi mengenai tujuan-tujuan operasi untuk masa depan.  

2.  Anggaran merupakan blueprint bagi perusahaan untuk 

bertindak, yang menggambarkan prioritas manajemen dalam 

mengalokasikan sumber daya dan menunjukan bagaimana 

bagian organisasi diharapkan bekerja dalam mencapai 

keseluruhan tujuan perusahaan. 

3. Anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internalyang 

menghubungkan berbagai departemen atau divisi dalam 

organisasi dan dengan manajemen puncak. 

4. Anggaran bertindak sebagai standar untuk evaluasi. 

5. Anggaran sebagai alat pengendali yang memungkinkan  

manajemen menunjukan area dimana perusahaan kuat atau 

lemah. 

6. Anggaran berusaha mempengaruhi dan memotivasi manajer 

untuk bertindak efektif dan efisien. 
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2.1.1.1  Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran 

 Partisipasi adalah keterlibatan individu yang bersifat mental dan emosional 

dalam situasi kelompok bagi pencapaian tujuan bersama dan berbagi 

tanggungjawab bersama. Dalam konteks penganggaran, Brownell (1986) 

menjelaskan bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang melibatkan individu-

individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap 

penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan 

dihargai atas dasar pencapaian tujuan mereka. Anthony dan Govindarajan (2004) 

menyatakan bahwa partisipasi  anggaran memiliki dua keunggulan, yaitu: 

1. Tujuan anggaran akan lebih mudah diterima apabila anggaran tersebut 

berada dibawah pengawasan manajer. 

2. Partisipasi anggaran menghasilkan pertukaran informasi yang efektif 

antara pembuat anggaran dan pelaksana anggaran yang dekat  dengan 

produk dan pasar. 

Partisipasi anggaran menunjukan adanya interaksi antara para karyawan 

dengan atasannya, dan para karyawan melakukan aktivitas yang diperlukan mulai 

dari awal penyusunan anggaran, negosiasi, penetapan anggaran akhir dan revisi 

anggaran yang diperlukan. Partisipasi anggaran memiliki beberapa manfaat. 

Menurut Siegel dan Marconi (1989), manfaat partisipasi anggaran yaitu : 

1. Memacu peningkatan moral dan inisiatif untuk mengembangkan ide 

dan informasi pada seluruh tingkat manajemen. 
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2. Meningkatkan kinerja group kemudian meningkatkan kerjasama 

antar individu dalam pencapaian tujuan. 

3. Terbentuknya  group internalizationyaitu penyatuan tujuan individu 

dan organisasi. 

4. Menghindari tekanan dan kebingungan dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

5. Manajer menjadi tanggap pada masalah-masalah sub unit tertentu 

serta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketergantungan 

antar departemen. 

Widanarta (2003) menyebutkan bahwa partipasi anggaran dapat 

memengaruhi sikap/usaha pencapaian sasaran dari kinerja manajer karena 

beberapa hal, di antaranya: 

1. Para manajer diberi kesempatan mengembangkan dan menerapkan 

pengetahuannya/kemampuannnya. 

2. Anggaran disusun sesuai dengan kemampuan suatu bagian. 

3. Dapat ditetapkan tingkat sasaran yang realistis. 

4. Ditetapkan anggaran/tingkat sasaran yang sesuai dengan aspek yang 

dapat dikendalikan oleh manajer. 

5. Menerima target anggaran yang ditetapkan sebagai dasar penilaian 

kinerja. 
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Meski demikian, kegunaan partisipasi penyusunan anggaran tidak akan 

dapat diperoleh bila manajemen puncak atau atasan tidak memandang arti penting 

dari partisipasi bawahan dengan sungguh-sungguh. Menurut Nurcahyani (2010) 

berikut beberapa definisi partisipasi dalam anggaran secara terperinci: 

1. Seberapa besar keterlibatan para manajer dalam penyusunan anggaran. 

2. Tingkat kelogisan alasan atasan untuk merevisi usulan anggaran yang 

dibuat manajer. 

3. Besarnya pengaruh manajer dalam anggaran. 

4. Intensitas manajer mengajak diskusi tentang anggaran. 

5. Seberapa besar manajer mempunyai kontribusi penting terhadap 

anggaran. 

6. Frekuensi atasan meminta pendapat manajer dalam penyusunan 

anggaran. 

Dari beberapa manfaat di atas, dapat diketahui bahwa partisipasi anggaran 

ini memiliki peran yang sangat penting untuk menaikkan kinerja perusahaan serta 

dapat menghasilkan keputusan dengan kualitas yang tinggi. Manajer yang 

berpatisipasi dalam proses penyusunan anggaran akan mempunyai persepsi 

inovasi yang lebih tinggi yang kemudian akan meningkatkan kinerja manajerial. 

Setiap anggota dalam sebuah organisasi diberikan tanggungjawab terhadap 

keputusan yang dihasilkan bersama. Dari itu, akan timbul komitmen yang kuat 

terhadap pencapaian tujuan perusahaan, yang akhirnya mampu menaikkan kinerja. 
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2.1.2 Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi menjadi hal penting bagi sebuah organisasi dalam 

menciptakan kelangsungan hidup sebuah organisasinya. Komitmen menunjukkan 

hasrat karyawan sebuah perusahaan untuk tetap tinggal dan bekerja serta 

mengabdikan diri bagi perusahaan (Amilin dan Rosita, 2008) 

 Amilin dan Dewi (2008), mengemukakan definisi komitmen organisasi 

adalah tingkat sampai mana seorang karyawan memihak sebuah organisasi serta 

tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi tersebut. 

 Kemudian menurut Sopiah (2008), komitmen organisasi merupakan 

sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan 

keterlibatan dirinya kedalam bagian organisasi. 

 Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasi adalah suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai 

dengan adanya: 

1. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai 

organisasi. 

2. Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi. 

3. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota 

organisasi. 
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 Mowday (1982) mendefinisikan tiga dimensi mengenai komitmen 

karyawan dalam organisasi adalah sebagai berikut: 

1) Affective commitment, komitmen yang berkaitan dengan adanya keinginan 

untuk terikat pada organisasi. Seseorang ingin berada dalam suatu 

organisasi karena keinginan yang timbul dari diri sendiri. Dengan dimensi 

sense of belonging, emotional attached, personal meaning. 

2) Continuance commitment, komitmen yang timbul karena adanya 

kebutuhan rasional. Komitmen ini muncul atas dasar untung rugi, 

dipertimbangkan hal apa yang harus dikorbankan bila akan menetap 

didalam suatu organisasi, dengan dimensi pilihan lain, benefit, biaya. 

3) Normative Commitment, komitmen yang bersumber pada norma yang ada 

dalam diri individu, yang berisi keyakinan individu akan tanggung jawab 

terhadap organisasi, dirinya merasa harus bertahan karena alasan loyalitas. 

 Dalam arti lain, komitmen organisasi berarti bahwa suatu keadaan dimana 

anggota organisasi tersebut mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap organisasi 

tersebut. Adapun kriteria komitmen organisasi menurut Nurcahyani (2010) adalah 

sebagai berikut: 

1. Usaha keras untuk menyukseskan organisasi. 

2. Kebanggaan bekerja pada organisasi tersebut. 

3. Kesediaan tugas demi organisasi. 
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4. Kesamaan nilai individu dengan nilai organisasi. 

5. Kebanggaan menjadi bagian dari organisasi. 

6. Organisasi merupakan inspirasi untuk melaksanakan tugas. 

7. Senang atas pilihan bekerja di organisasi tersebut. 

8. Anggapan bahwa organisasinya adalah organisasi yang terbaik. 

9. Perhatian terhadap nasib organisasi. 

Komitmen Karyawan terhadap organisasi adalah bertingkat, dari tingkatan 

yang sangat rendah hingga tingkatan yan sangat tinggi. Ditinjau dari segi 

organisasi menurut Sopiah (2008), karyawan yang berkomitmen rendah akan 

berdampak pada turn over, tingginya absensi, meningkatnya kelambatan kerja dan 

kurangnya intensitas untuk bertahan sebagai karyawan di organisasi tersebut, 

rendahnya kualitas kerja, dan kurangnya loyalitas pada perusahaan. 

Komitmen karyawan pada organisasi tidak terjadi begitu saja, tetapi 

melalui proses yang cukup panjang. Sopiah (2008) mengemukakan empat faktor 

yang mempengaruhi komitmen karyawan pada organisasi, yaitu: 

1. Faktor personal, misalnya : usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja, kepribadian. 

2. Karakteristik pekerjaan, misalnya : lingkup jabatan, tantangan dalam 

pekerjaan. 
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3. Karakteristik struktur, misalnya : besar atau kecilnya organisasi, bentuk 

organisasi seperti sentralisasi atau desentralisasi, kehadiran serikat kerja 

dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap karyawan. 

4. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja karyawan sangat berpengaruh 

terhadap tingkat komitmen pada organisasi. Karyawan yang baru 

beberapa tahun bekerja dan karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja 

dalam organisasi tentu memiliki tingkat komitmen yang berlainan. 

Karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi dampaknya 

adalah tingkat stress berkurang,  karyawan yang meiliki komitmen organisasi akan 

lebih puas dengan pekerjaan dan tingkta absensinya menurun. 

Sopiah (2008:161) secara rinci menjelaskan proses terjadinya komitmen 

organisasi, yaitu sebagai berikut : 

1. Fase awal, initial commitmen. Faktor yang berpengaruh terhadap 

komitmen karyawan pada organisasi adalah: 

a. Karakteristik individu 

b. Harapan-harapan karyawan pada organisasi 

c. Karakteristik pekerjaan 

2. Fase kedua, commitment during early employment. Pada fase ini 

karyawan sudah bekerja beberapa tahun. Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap komitmen karyawan terhadap organisasi 
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pengalaman kerja yang ia rasakan pada tahap awal ia bekerja, 

bagaimana pekerjaannya, bagaimana sistem penggajiannya, 

bagaimana gaya supervisinya, bagaimana hubungan dia dengan 

teman sejawat atau hubungan dia dengan pimpinannya. Semua 

faktor ini akan membentuk komitmen awal dan tanggungjawab 

karyawan pada organisasi yang pada akhirnya akan bermuara pada 

komitmen karyawan pada awal memasuki dunia kerja. 

3. Fase ketiga, commitment during later career. Faktor yang 

berpengaruh terhadap komitmen pada fase ini berkaitan dengan 

investasi, mobilitas kerja, hubungan sosial yang tercipta di 

organisasi dan pengalaman-pengalaman selama ia bekerja. 

Dari beberapa pemahaman di atas, dapat disimpulkan 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. Komitmen organisasi juga merupakan ikatan keterkaitan individu 

dengan organisasi sehingga individu tersebut “merasa memiliki" organisasi 

tempatnya berkerja. Dengan demikian, sebuah organisasi yang individunya 

memiliki komitmen organisasi tinggi akan menghasilkan kinerja yang baik demi 

tercapainya tujuan organisasi. 
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2.1.3 Kinerja Manajerial 

 Istilah kinerja atau performance, merupakan tolak ukur karyawan dalam 

melaksanakan seluruh tugas yang ditargetkan kepadanya, sehingga upaya untuk 

mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu organisasi merupakan hal penting. 

Hal ini berarti bahwa kinerja adalah hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan 

dan persepsi tugas. Persepsi tugas itu sendiri merupakan petunjuk bagi individu 

untuk percaya bahwa mereka dapat mewujudkan usaha-usaha mereka dalam 

pekerjaan. 

 Kinerja merupakan salah satu faktor penting untuk mengukur efektivitas 

dan efesiensi organisasi, karena itu kinerja merupakan hasil kerja karyawan dalam 

suatu perusahaan selama periode waktu tertentu yang ditampilkan sesuai dengan 

perannya dalam organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil keterkaitan antara 

usaha, kemampuan dan persepsi tugas. Persepsi tugas itu sendiri merupakan 

petunjuk bagi individu untuk percaya bahwa mereka dapat mewujudkan usaha-

usaha mereka dalam pekerjaan. Tujuan penilaian kinerja ini sendiri adalah untuk 

memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi guna memenuhi standar 

perilaku yang telah diterapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang 

diinginkan. 

Kinerja manajerial merupakan seberapa jauh manajer melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemen. Kinerja adalah tolak ukur karyawan dalam 

melaksanakan seluruh tugas yang ditargetkan kepadanya, sehingga upaya untuk 

mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu organisasi merupakan hal penting. 
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Ayudiati (2010) mengatakan bahwa kinerja merupakan prestasi kerja, yakni 

perbandingan antara hasil kerja secara nyata dengan standar yang ditetapkan. 

Kinerja berkaitan dengan tugas seseorang sesuai dengan tanggungjawab 

yang dimilikinya. Kinerja ini meliputi prestasi kerja karyawan dalam menetapkan 

sasaran kerja, pencapaian sasaran kerja, cara kerja, dan sifat pribadi karyawan. 

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah memotivasi karyawan dalam mencapai 

sasaran organisasi dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar 

membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. 

Menurut Sunarcahya (2008), pengukuran kinerja dilakukan dengan tujuan 

untuk: 

1. Perbaikan kinerja karyawan. 

2. Penyesuaian kompensasi (misalnya membantu pengambilan keputusan 

dalam menentukan upah, kenaikan upah, bonus, dan kompensasi 

lainnya). 

3. Keputusan penempatan (misalnya pada saat akan terjadi mutasi). 

4. Kebutuhan latihan dan pengembangan (misalnya kinerja yang kurang 

bisa dibenahi dengan cara pelatihan, dari penilaian kinerja dapat 

ditentukan pelatihan apa sajakah yang sesuai dengan kebutuhan). 

5. Perencanaan dan pengembangan karier. 

6. Penyimpangan proses staffing. 
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7. Ketidak-akuratan informasional. 

8. Kesalahan desain pekerjaan (misalnya desain pekerjaan yang salah bias 

mengakibatkan kinerja rendah, penilaian kinerja bias membantu 

mendiagnosa apakah ada kesalahan desain kinerja). 

9. Kesempatan kerja yang adil (misalnya penilaian kinerja yang akurat akan 

menjamin keputusan penempatan internal yang tidak diskriminatif). 

10. Tantangan eksternal. 

 Kinerja berkaitan dengan proses pelaksanaan tugas seseorang sesuai 

dengan tanggung jawab yang dimillikinya. Kinerja ini meliputi prestasi kerja 

karyawan dalam menetapkan sasaran kerja, pencapaian sasaran kerja, cara kerja, 

dan sifat pribadi karyawan. 

 Robbins (2003) mengemukakan bahwa dalam penilaian kinerja 

manajerial dapat diukur melalui prestasi kinerja yaitu berdasarkan judgment-based 

performance evaluation. Tipe kriteria performansi yang menjadi dimensi menilai 

dan/atau mengevaluasi perfoamansi kerja pekerja sebagai berikut: 

1. Quantity of work, jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode 

waktu yang ditentukan. 

2. Quality of work, kualitaas kerja yang dicapai berdaasarkan syarat-syarat 

kesesuaian dan kesiapannya. 
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3. Cooperation, kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain (sesama 

anggota organisasi) 

4. Personal quality, menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah-

tamahan dan integritas pribadi. 

 Berdasarkan pemahaman di atas dapat diketahui bahwa kinerja 

merupakan suatu prestasi yang telah dicapai oleh karyawan di dalam 

merealisasikan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Mahoney (1963) 

mengukur kinerja manajerial dengan menggunakan 7 indikator sebagai berikut: 

1. Seberapa besar manajer mampu melaksanakan perencanaan awal. 

Perencanaan meliputi pemilihan strategi, kebijakan, program dan  

prosedur untuk mencapai tujuan perusahaan. Tanggungjawab untuk 

perencanaan tidak dapat sama sekali dipisahkan daripelaksanaan 

manajerial sebab semua merencanakan, baik manajemen puncak, tengah, 

atau dasar dari suatu struktur organisasi” (Octavia, 2009). 

2. Frekuensi pegawai dalam melaksanakan kegiatan investigasi 

pekerjaannya. 

Menurut Octavia (2009), laporan dari setiap manajer pada pusat 

pertanggungjawaban yang dipimpinnya, menjelaskan kinerja manajerial 

yang bersangkutan. Untuk menyusun laporan tersebut, manajer 

melaksanakan salah satu fungsi manajemen yaitu investigasi. Dalam hal 

ini, manajemen bertugas untuk mengumpulkan dan menyampaikan 
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informasi untuk catatan, laporan dan rekening, mengukur hasil, 

menentukan persediaaan, dan analisa pekerjaan. 

3. Intensitas pengkoordinasian dalam bertukar informasi. 

Octavia (2009) mengungkapkan bahwa setiap fungsi manajerial 

adalah pelaksana koordinasi. Kebutuhan akan mengsinkronisasikan 

tindakan individu yang timbul dari perbedaan dalam pendapat mengenai 

bagaimana cita-cita kelompok dapat dicapai atau bagaimana tujuan 

individu atau kelompok diperpadukan. 

4. Tingkat evaluasi pekerjaan. 

Evaluasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang 

digunakan untuk menilai atau mengukur proposal, kinerja, penilaian 

pegawai, penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan, dan 

pemeriksaan produk (Octavia, 2009). 

5. Frekuensi pengawasan kegiatan manajerial. 

Octavia (2009) menyebutkan “pengawasan adalah pegukuran dan 

pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin pelaksanaan 

sesuai dengan rencana yang ditetapkan”. 

6. Tingkat pengembangan kinerja sumber daya manusia. 

Menurut Octavia (2009), “penataan staff adalah suatu proses yang 

terdiri dari spesifikasi pekerjaan (job description), pergerakan tenaga, 
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spesifikasi pekerja, seleksi dan penyusunanorganisasi untuk 

mempersiapkan dan melatih karyawan agar melaksanakan pekerjaan 

dengan baik”. 

7. Frekuensi keikutsertaan dalam kegiatan luar perusahaan. 

 Perwakilan adalah fungsi manajemen untuk menghadiri pertemuan 

dengan perusahaan lain, pertemuan perkumpulan bisnis, pidato untuk 

acara kemasyarakatan, pendekatan ke masyarakat, dan mempromosikan 

tujuan umum perusahaan (Octavia, 2009). 

 Klasifikasi fungsional dari kinerja manajemen yang dikembangkan 

dalam teori manajemen klasik ini lebih menekankan pada seluruh kinerja 

manajemen tanpa memerhatikan dimana hal tersebut berlangsung dalam 

organisasi, sehingga dengan demikian kita dapat mengklasifikasikan seluruh 

kinerja individual. Berdasarkan penejelasan di atas, kinerja berhubungan dengan 

seberapa besar kemampuan setiap level manajemen dalam membangun 

perusahaan dan meningkatkan produktivitas serta kinerja keuangan. Menurut 

Mahoney (1963) kinerja para individu dalam kegiatan manajerial antara lain, 

perencanaan, investigasi, koordinasi, supervise, pengaturan staff, negoisasi, dan 

reprensentasi. Kinerja manajerial merupakan hasil kerja dari individu dalam 

organisasi yang melaksanakan tugas-tugas manajerial. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang berkaitan dengan partispasi anggaran dan kinerja 

manajerial sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu baik dengan atau tanpa 

menggunakan variabel tambahan. Frisilia Wihasfina Hafiz (2007) melakukan 

penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial 

pada PT. Cakra Compact Aluminium Industries Medan. Jenis data yang 

digunakan yaitu data primer yang berasal dari kuesioner yang telah diisi manajer 

tiap departemen perusahaan; dan data sekunder yang berasal dari informasi pihak 

internal. Hasil dari penelitian ini yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran 

berpengaruh pada kinerja manajerial. 

 Kunwaviyah Nurcahyani (2010) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen 

organisasi dan persepsi inovasi sebagai variabel intervening. Hasil dari penelitian 

ini yaitu bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial. Selain itu, partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial melalui komitmen organisasi dan partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui persepsi inovasi. 

 Soemarno (2005) meneliti pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

kinerja manajerial dengan mengambil variabel kontinjensi komitmen organisasi 

dan gaya kepemimpinan. Responden penelitian ini adalah pinpinan (manajer) 

kantor cabang utama bank-bank di Jakarta dengan populasi sebesar 170 kantor 

cabang utama. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan kuesioner, 
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sebanyak 170 kuesioner dikirimkan kepada responden. Dari 170 kuesioner yang 

dikirim, kuesioner yang diterima kembali dan diisi lengkap sebanyak 90 

kuesioner. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah 

moderating regression analysis (MRA) dan regresi interaksi antarvariabel. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh dan hubungan negatif yang 

signifikan antara kinerja manajerial dan partisipasi anggaran, terdapat pengaruh 

positif signifikan komitmen organisasi terhadap hubungan kinerja manajerial dan 

partisipasi anggaran, dan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap hubungan antara 

partisipasi anggaran dan kinerja manajerial adalah tidak signifikan. 

 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. 

 Slamet Riyadi (2000) melakukan penelitian untuk menguji hubungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial dengan 

menggunakan variabel motivasi dan pelimpahan wewenang sebagai variabel 

moderating. Responden yang dipilih sebagai sampel adalah manajer perusahaan 

manufaktur di wilayah Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

motivasi para manajer tidak mempengaruhi hubungan antara partisipasi 
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penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Sedangkan pelimpahan 

wewenang mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja manajerial. 

 Ratri (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi 

dan locus of control sebagai variabel moderating. Penelitian ini menggunakan 

sampel sebanyak 32 manajer yang bekerja di departemen pemasaran, estimating, 

sumber daya manusia, administrasi dan keuangan, produksi, procurement dan 

proyek yang bekerja di PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Hasil pengujian pengaruh 

MRA Komitmen Organisasi terhadap kinerja menunjukkan nilai t sebesar 4,849 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 

0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada α 0,05, MRA Komitmen 

Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Frisilia 

Wihafsina 

Hafiz (2007) 

Pengaruh Partisipasi Anggaran 

terhadap Kinerja Manajerial 

Pada PT. Cakra Compact 

Aaluminium Industries 

Partispasi dalam 

penyusunan anggaran 

berpengaruh pada kinerja 

manajerial. 

2 Kunwaviyah 

Nurcahyani 

Pengaruh Partisipasi Anggaran 

Terhadap Kinerja Manajerial 

Partisipasi anggaran 

berpengaruh positif 
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(2010) Melalui Komitmen Organisasi 

dan Persepsi Inovasi Sebagai 

Variabel Intervening 

terhadap kinerja 

manajerial. Selain itu, 

partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial melalui 

komitmen organisasi dan 

partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial melalui 

persepsi inovasi. 

3 Slamet Riyadi 

(2000) 

Motivasi dan Pelimpahan 

Wewenang Sebagai Variabel 

Moderating Dalam Hubungan 

Antara Partisipasi Anggaran dan 

Kinerja Manajerial 

Motivasi para manajer 

tidak mempengaruhi 

hubungan antara 

partisipasi penyusunan 

anggara dengan kinerja 

manajerial. Sedangkan 

pelimpahan wewenang 

mempengaruhi hubungan 

antara partisipasi 

penyusunan anggaran 

dengan kinerja 

manajerial. 

4 Diyah 

Octavia 

(2009) 

Pengaruh Partisipasi Anggaran, 

Gaya Kepemimpinan, dan 

Komitmen Organisasi Terhadap 

Kinerja Manajerial Pada PT. 

POS (Persero) Medan 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran, Gaya 

Kepemimpinan, dan 

Komitmen Organisasi 

Terhadap Kinerja 

Manajerial Pada PT. POS 
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(Persero) Medan 

5 Soemarno 

(2005) 

Pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial 

dengan mengambil variabel 

kontinjensi komitmen organisasi 

dan gaya kepemimpinan 

Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh dan 

hubungan negatif yang 

signifikan antara kinerja 

manajerial dan partisipasi 

anggaran, terdapat 

pengaruh positif 

signifikan komitmen 

organisasi terhadap 

hubungan kinerja 

manajerial dan partisipasi 

anggaran, dan pengaruh 

gaya kepemimpinan 

terhadap hubungan antara 

partisipasi anggaran dan 

kinerja manajerial adalah 

tidak signifikan 

6 Ratri (2010) pengaruh partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja 

manajerial dengan komitmen 

organisasi dan locus of control 

sebagai variabel moderating 

Hasil pengujian pengaruh 

MRA Komitmen 

Organisasi terhadap 

kinerja menunjukkan  

Komitmen Organisasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Dalam penelitian ini, partisipasi anggaran dianggap mampu 

meningkatkan kinerja manajerial melalui komitmen organisasi. Ketika setiap 

manajer diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, 

maka tiap manajer dapat menuangkan ide-ide, gagasan, dan saran demi 

tercapainya tujuan perusahaan. 

 Manajer yang berpatisipasi dalam proses penyusunan anggaran akan 

mempunyai komitmen organisasi yang lebih tinggi yang kemudian akan 

meningkatkan kinerja manajerial. Dalam konteks penelitian ini, komitmen sulit 

diukur karena dalam organisasi sektor publik komitmen relatif lebih rendah 

dibandingkan dengan organisasi sektor swasta. 

 Variabel moderating yang ada dalam penelitian ini adalah komitmen 

organisasi. Komitmen organisasi merupakan dorongan yang muncul dari dalam 

individu untuk berbuat sesuatu agar dapat meningkatkan keberhasilan organisasi. 

Semakin tinggi komitmen organisasi suatu perusahaan dipercaya dapat 

meningkatkan kinerja perushaan secara maksimal untuk tercapainya tujuan. 

 Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran 

terhadap permasalahan yang dibahas, terkait dengan hubungan antara partisipasi 

anggaran dan kinerja manajerial baik hubungan langsung maupun hubungan tidak 

langsung. Hubungan tidak langsung partisipasi anggaran dan kinerja manajerial 

dimediasi oleh komitmen organisasi variabel moderasi sehingga secara skematis 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

 Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Ket: X = Variabel Independen ( Paartisipasi Anggaran) 

 Y = Variabel Dependen ( Kinerja Manajerial) 

 Z = Variabel Moderasi (Komitmen Organisasi) 

2.4 Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Partispasi Anggaran dan Kinerja Manajerial 

 Menurut Nurcahyani (2010) Partisipasi anggaran mempunyai hubungan 

yang positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Manajer yang memiliki 

partisipasi penyusunan anggaran yang tinggi akan lebih memahami tujuan dari 

anggaran. Salah satu penilaian kinerja manajer adalah pencapaian target anggaran 

yang bisa dicapai sehingga manajer akan bersungguh-sungguh dalam penyusunan 

anggaran. Partisipasi anggaran yang baik akan membantu pencpaian tujuan 

organisasi dan menyebabkan menigkatnya kinerja manajer tersebut. Berdasarkan 

Partisipasi Anggaran 

(X) 

Kinerja Manajerial 

(Y) 

Komitmen 
Organisasi 

(Z) 
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uraian di atas, hipotesis hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja 

manajerial adalah: 

H1: Semakin tingi tingkat partisipasi penyusunan anggaran semakin tinggi tingkat 

kinerja manajerial. 

2.4.2 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap hubungan Partisipasi 

Anggaran dan Kinerja Manajerial 

 Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam individu untuk 

berbuat yang terbaik agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan 

tujuan dan yang terpenting komitmen lebih mengutamakan kepentingan organisasi 

dibandingkan dengan kepentingan individu. Dorongan yang ada pada setiap 

individu sangat mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan. Semakin tinggi 

komitmen organisasi sebuah perusahaan semakin tinggi kinerja yang mampu 

dicapai sebuah organisasi. Dengan demikian semakin kuat komitmen, semakin 

kuat kecenderungan seseorang untuk diarahkan pada tindakan sesuai dengan 

target atau standar perusahaan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

H2: Semakin tinggi tingkat komitmen organisasi maka semakin kuat pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. 


