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Abstrak 

 Efektifitas pelaksanaan angggaran terwujud bilamana didukung oleh para 
manajer maupun karyawan yang ada dalam organisasi. Para manajer maupun 
karyawan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mempunyai kepentingan 
terhadap pencapaian tujuan dan organisasi. Oleh karenanya,efektifitas dalam 
penyusunan staf, penciptaan iklim kerja yang baik dan pemberian motivasi secara 
positif bisa membawa sukses bagi perusahaan. Partisipasi bawahan dalam 
penyusunan anggaran dan peran organisasi sebagai pengukuran kinerja memiliki 
kaitan yang cukup erat, sedangkan faktor kontekstual organisasi akan dihadapkan 
pada kondisi ketidakpastian lingkungan dimasa yang akan datang. Hubungan 
antara partisipasi dalam proses penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial 
dalam empat dasawarsa belakangan ini merupakan bidang penelitian yang banyak 
mengalami perdebatan, sehingga menarik minat para peneliti untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut terhadap hubungan tersebut. 

Populasi dalam penelitian ini adalah para manajer pada CV. ANDI Offset 
Cabang Banjarmasin yang berjumlah 22 orang yang terdiri dari manajer dan 
kepala bagian di tingkat middle management dan lower management. 

 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diketahui bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial terbukti kebenarannya.  

Keywords : motivasi, pelimpahan wewenang,partisipasi penyusunan 
anggaran,kinerja  manajerial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

   Dewasa ini dunia usaha semakin banyak mengalami perkembangan 

baik mengenai teknologi yang digunakan maupun strategi bersaing yang 

digunakan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka kegiatan-

kegiatan yang ada didalam suatu perusahaan menjadi bertambah banyak, 

baik jenis kegiatan maupun volume kegiatan yang dilaksanakan. 

Perusahaan yang berkembang harus berusaha untuk meningkatkan mutu, 

guna memberikan kepuasan pada konsumen serta melakukan 

pengembangan strategi untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi dalam 

perusahaan. Berbagai hal yang bersifat strategi dilakukan tanpa 

mengabaikan urusan yang bersifat administratif atau operasional serta 

selalu mengingat misi perusahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan 

belaka, tetapi juga memenuhi kebutuhan konsumen. 

   Untuk memenangkan persaingan dalam suatu kompetisi yang 

sehat, maka manajemen dituntut dan diperlukan kejeliannya untuk mampu 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Efektifitas dapat diartikan 

bagaimana kesesuaian antara hasil produksi dan tujuan yang telah 

ditetapkan, sedangkan efisiensi menjelaskan bagaimana perbandingan 

antara masukan dengan keluaran dari sistem tersebut. (Mulyadi,2001:416) 
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Satu teknik akuntansi yang digunakan dalam meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas adalah anggaran. Anggaran adalah suatu rencana 

terperinci untuk masa yang akan datang yang dinyatakan dalam ukuran 

kuantitatif. Anggaran merupakan salah satu faktor penting yang menjadi 

pertimbangan untuk meningkatkan kinerja manajemen perusahaan. 

Kendati berbagai faktor produksi yang berkaitan dengan sarana produksi, 

material dan fasilitas penunjang lain (yang diperlukan dalam proses 

produksi) telah tersedia dengan kualifikasi yang diharapkan, maka hal 

tersebut akan mempengaruhi tingkat produktifitas suatu usaha produksi. 

   Efektifitas pelaksanaan angggaran terwujud bilamana didukung 

oleh para manajer maupun karyawan yang ada dalam organisasi. Para 

manajer maupun karyawan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri 

mempunyai kepentingan terhadap pencapaian tujuan dan organisasi. Oleh 

karenanya,efektifitas dalam penyusunan staf, penciptaan iklim kerja yang 

baik dan pemberian motivasi secara positif bisa membawa sukses bagi 

perusahaan. (Mulyadi,2001:417) 

`   Manajer adalah seorang perencana yang terampil dalam mengambil 

keputusan yang adil dan berpandangan luas tentang organisasi. Dalam 

kegiatannya, seorang manajer bias saja gagal bila tidak dapat menjalin 

hubungan manusiawi dan memotivasi orang lain. 

     Penganggaran partisipatif merupakan suatu pendekatan yang 

efektif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja manajerial. Partisipasi 
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manajer dalam penentuan anggaran membantu para manajer untuk 

mengidentifikasikan tujuan atau target menerima anggaran secara penuh. 

Sedangkan kinerja manajemen merupakan salah satu faktor yang dapat 

dipakai untuk meningkatkan efektifitas organisasi. Partisipasi bawahan 

dalam penyusunan anggaran dan peran organisasi sebagai pengukuran 

kinerja memiliki kaitan yang cukup erat, sedangkan faktor kontekstual 

organisasi akan dihadapkan pada kondisi ketidakpastian lingkungan 

dimasa yang akan datang. 

   Hubungan antara partisipasi dalam proses penyusunan anggaran 

dengan kinerja manajerial dalam empat dasawarsa belakangan ini 

merupakan bidang penelitian yang banyak mengalami perdebatan, 

sehingga menarik minat para peneliti untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut terhadap hubungan tersebut (Milani 1972 :Kenis 1979 :Brownell 

dan Mc Ines 1986) dalam Riyadi (2000:135). Hasil yang diperoleh dari 

penelitian mereka menunjukkan hubungan diantara keduanya tidak dapat 

disimpulkan secara konklusif, begitu juga antara partisipasi dengan 

motivasi yang mempunyai hubungan tetapi tidak signifikan (Brownell da 

Mc Ines 1986) dalam Riyadi (2000:135). Hasil yang telah dilakukan oleh 

Brownell dan Mc Ines 1986 dalam Riyadi (2000:135) menyatakan bahwa 

ada hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajerial. 

   Jadi anggaran merupakan dasar yang tepat untuk menilai kinerja 

seorang manajer. Kinerja manajerial seorang manajer merupakan salah 
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satu faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektifitas organisasi, 

dan untuk membantu kinerja manajerial diperlukan pendelegasian 

wewenang. Pendelegasian wewenang adalah pemberian kekuasaan dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada bawahan. 

   CV. ANDI Offset merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

penerbitan, percetakan dan penjualan  buku literatur. Tuntutan perusahaan 

terhadap kinerja manajerial adalah untuk menjaga eksistensi atau 

kelangsungan hidup perusahaan. Kinerja yang baik dapat dilihat dari 

realisasi penjualan perusahaan yang telah ditentukan pada awal periode 

dibandingkan dengan hasil yang dicapai, dengan begitu pihak perusahaan 

dapat menilai dari hasil kinerja perusahaan. Selama Juli sampai dengan 

November tahun 2011 realisasi penjualan tidak dapat mencapai target yang 

telah ditetapkan, hal ini mencerminkan kurang baiknya kinerja manajerial 

yang ada. Untuk lebih jelasnya berikut ini digambarkan hasil penjualan 

yang dicapai selama bulan  Juli sampai dengan November tahun 2011 oleh 

CV. ANDI Offset. 

Tabel 1 

Data Target dan Realisasi Penjualan CV. ANDI Offset 

Cabang Banjarmasin Tahun 2011 

No Bulan Target 

(Rp) 

Realisasi Presentase 

(%) 

1. Juli Rp. 25.000.000 Rp. 24.470.000 97,88 % 

2. Agustus Rp. 25.000.000 Rp. 22.430.500 89.72 % 

3. September Rp. 25.000.000 Rp. 18.144.000 72,57 % 
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4. Oktober Rp. 25.000.000 Rp. 16.225.000 64,9 % 

5. November Rp. 25.000.000 Rp. 24.650.500 98,60 % 

  Sumber : CV. ANDI Offset Cabang Banjarmasin 

 

   Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi penjualan 

pada bulan Juli hanya mencapai 97,88 % dari target penjualan yang telah 

ditargetkan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 24.470.000. Pada Agustus 

realisasi penjualan hanya mencapai 89,72 % dari total penjualan yang 

sudah ditargetkan sebelumnya yakni sebesar Rp. 22.430.500, sedangkan 

untuk September realisasi penjualan mencapai 72,57 % dari total 

penjualan yang telah ditargetkan sebelumnya yakni sebesar Rp. 

18.144.000. Sedangkan untuk bulan Oktober realisasi penjualan mencapai 

64,9 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 16.225.000 dan untuk 

bulan November realisasi penjualan yang dicapai hanya sebesar 98,60 % 

dari target yang direncanakan sebesar Rp. 24.650.500. 

   Tidak tercapainya target penjualan tersebut menunjukkan bahwa 

menurunnya prestasi kinerja khususnya karyawan di bagian penjualan, 

salah satunya menurunnya motivasi kerja para karyawan bagian penjualan 

yang tidak mau untuk lembur guna meningkatkan penjualan yang di 

targetkan. 

Selama ini berbagai upaya telah dilakukan oleh CV. ANDI Offset 

Cabang Banjarmasin untuk memotivasi kerja karyawan diantaranya 

melalui rangsangan ekonomis berupa gaji pokok sebesar Rp. 800.000/bln 

di tambah uang intensif yang diterima seperti uang lembur sebesar Rp. 
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2000/jam. Dan pemberian bonus jika target penjualan perbulan terpenuhi. 

Selain itu tidak adanya pelimpahan wewenang dari manajer menengah 

kepada manajer manajer bawah untuk mengambil keputusan yang 

menyangkut pemberian potongan penjualan. 

   Bertolak dari kondisi kerja CV. ANDI Offset Cabang Banjarmasin, 

dapat disimpulkan bahwa rangsangan ekonomis bukan merupakan satu-

satunya stimulus yang dapat menumbuhkan motivasi karyawan dalam 

partisipasi proses penyusunan anggaran. Oleh karena itu perusahaan harus 

dapat mengidentifikasikan berbagai bentuk rangsangan non ekonomi 

lainnya seperti pelimpahan wewenang sebagai faktor pendorong untuk 

meningkatkan kinerja. 

  Dari data di atas dapatlah menjadi gambaran bagaimana kinerja 

manajerial CV. ANDI Offset Cabang Banjarmasin pada periode itu. Oleh 

karena itu, peneliti mencoba untuk menguji “ Motivasi dan Pelimpahan 

Wewenang sebagai Variabel Moderating Dalam Hubungan Antara 

Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial Pada CV. 

ANDI Offset Cabang Banjarmasin ” 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

  Berdasarkan pokok permasalahan yang terjadi di atas maka 

masalah yang dapat dirumuskan adalah :  

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 
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2. Apakah motivasi sebagai variabel moderating mempunyai pengaruh 

terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja 

manajerial. 

3. Apakah pelimpahan wewenang sebagai variabel moderating 

mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah 

dikemukakan di atas, secara garis besar  penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk membuktikan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap kinerja manajerial. 

2. Untuk membuktikan motivasi sebagai variabel moderating 

berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial. 

3. Untuk membuktikan pelimpahan wewenang sebagai variabel 

moderating berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan mendapat manfaat sebagai berikut : 
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1. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan informasi ilmiah yang bermanfaat sebagai 

pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan agar 

lebih produktif dan efisien. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai masukan bagi peneliti sendiri dalam memperoleh pengalaman 

yang nyata, sehingga dapat membandingkan teori yang telah diperoleh 

selama kuliah dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Bagi Akademisi 

Sebagai bahan pertimbangan untuk menindaklanjuti peneliti-peneliti 

yang serupa dan sebagai referensi bagi peneliti yang sama dimasa yang 

akan datang. 
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