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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Pendekatan Kontigensi 

Pendekatan kontingensi atau contingency approach muncul dari asumsi dasar 

pendekatan pandangan umum atau universalistic approach yang menyatakan 

bahwa suatu sistem pengendalian bisa diterapkan dalam karakteristik perusahaan 

apapun dan dalam kondisi lingkungan di mana saja. Fisher (dalam Hapsari, 2010) 

berpendapat bahwa pendekatan kontingensi ini mengungkapkan bahwa 

perencanaan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen tergantung 

pada karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan di mana sistem tersebut 

ditetapkan. Pendekatan Kontigensi digunakan untuk mengevaluasi hubungan 

partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. 

Penelitian-penelitian yang menguji hubungan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajerial memberikan hasil yang tidak konsisten. 

Govindarajan (dalam Hapsari, 2010) mengatakan perlu digunakan pendekatan 

kontingensi untuk menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat tersebut. 

Pendekatan kontingensi diadopsi dalam penelitian ini untuk mengevaluasi 

hubungan partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Faktor 

kontingensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik sistem 

akuntansi manajemen sebagai variabel intervening karena dianggap dapat 

memperkuat hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. 
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2.2 PARTISIPASI PENYUSUAN ANGGARAN 

2.2.1 Pengertian Anggaran 

Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen 

dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif (Sangsoko, 2010:2). Menurut 

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan 

ekonomi. Anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi berfungsi untuk 

mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan 

pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.  

Ada 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu : 

1. Penetapan Tujuan 

2. Implementasi 

3. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 

Di dalam anggaran terdapat 5 siklus (tahap) dimulai dari awal sampai 

penutupnya, yaitu: 

a) Tahap penyusunan anggaran 

b) Tahap pengesahan atau tahap penetapan anggaran 

c) Tahap pelaksanaan anggaran 

d) Tahap pemeriksaan atau pengawasan anggaran 

e) Tahap pembahasan dan persetujuan DPR RUU perhitungan anggaran 

Negara sebagai pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN, 

dan dilanjutkan dengan penetapan UU PAN (Perhitungan Anggaran 

Negara). 
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Nuraini dan Rosyati (2012) 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 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. 

2.2.2 Tujuan Penyusunan Anggaran 

Menurut Sangsoko (2010:2) Tujuan utama penyusunan anggaran adalah 

menyediakan informasii kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan 

oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Berikut ini adalah tujuan-

tujuan lainnya yang terkait dengan penyusunan anggaran. 

1. Perencanaan, artinya anggaran memberikan arahan bagi penyusunan 

tujuan dan kebijakan perusahaan. 

2. Koordinasi, artinya anggaran dapat mempemudah koordinasi antarbagian-

bagian di dalam perusahaan. 
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3. Motivasi, artinya anggaran membuat dapat menetapkan target-target 

tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. 

4. Pengendalian, artinya anggaran membuat manajemen dapat menetapkan 

target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. 

2.2.3 Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Partisipasi adalah keterlibatan individu yang bersifat mental dan emosional 

dalam situasi kelompok bagi pencapaian tujuan bersama dan berbagi 

tanggungjawab bersama (Naipospos, 2015). Partisipasi melibatkan manajer yang 

lebih bawah dalam penyusunan anggaran dapat menimbulkan rasa tanggung 

jawab untuk memenuhi target atau sasaran yang telah ditentukan dalam anggaran. 

(Dianawati, 2009). Penganggaran partisipatif mengijinkan manajer level bawah 

untuk terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran partisipatif 

mengkomunikasikan rasa tanggung jawab kepada manajer level bawah dan 

mendorong kreativitas. Karena manajer level bawah terlibat dalam penyusunan 

anggaran, maka tujuan anggaran akan nampak sebagai tujuan personal dari 

manajer yang bersangkutan, pada akhirnya hal ini akan menghasilkan goal 

congruence yang lebih besar. Meningkatnya tanggung jawab dan tantangan yang 

melekat pada proses menyediakan insentif non moneter yang akan mengarah pada 

kinerja yang lebih tinggi (Kusuma, 2016). 

Blocher et al. (dalam Kusuma, 2016) menyatakan bahwa tidak ada 

karakteristik tunggal yang dapat mendefinisikan keberhasilan anggaran. Faktor 

yang terpenting adalah anggaran yang didukung oleh para manajer kunci. Para 

manajer kunci ini harus merasa bahwa anggaran yang dibuat adalah atas dasar 
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kontribusi mereka sehingga mereka merasa memiliki anggaran tersebut dan 

berusaha mencapai anggaran tersebut. Faktor lain yang juga merupakan penentu 

keberhasilan anggaran menurut antara lain adalah 1) Bawahan merasa bahwa 

anggaran tersebut merupakan alat perencanaan dan koordinasi untuk membantu 

mereka melakukan pekerjaan mereka secara lebih baik, bukan merupakan alat 

yang menekan mereka untuk memeras energi. Anggaran juga tidak akan menjadi 

alat alokasi sumber daya jika dipandang sebagai alat yang digunakan atasan untuk 

menyalahkan orang. 2) Anggaran yang berhasil merupakan alat untuk memotivasi 

yang membantu orang bekerja sedemikian rupa sehingga mengarah pada tujuan 

dan perbaikan organisasi dan tidak pernah digunakan sebagai alat pembenaran 

untuk tidak melakukan sesuatu yang bersifat stratejik yang penting bagi 

organisasi. 3) Anggaran yang berhasil apabila berisi informasi yang secara teknis 

benar dan berisi angka yang akurat. Anggaran tidak akan diterima dan tidak akan 

berfungsi sesuai yang diharapkan jika secara teknis tidak benar. 

Menurut Bangun (2009) partisipasi aparatur pemerintah daerah dalam proses 

penyusunana anggaran pemerintah daerah adalah menunjukkan pada seberapa besar 

tingkat keterlibatan aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam proses 

penganggaran daerah, diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan 

keputusan melalui negosiasi terhadap anggaran. Hal ini sangat penting karena 

aparat pemerintah daerah akan merasa pruduktif dan puas terhadap pekerjaannya 

sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan 

kinerjanya. Kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran 
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tercapai dan partisipasi dari bawahan atau para staf memegang peranan penting 

dalam pencapaian tujuan. 

Menurut Mardiasmo (2009) dalam partisipasi anggaran pada akuntansi 

sektor pemerintahan terdapat empat siklus anggaran yang meliputi empat tahap 

sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan anggaran. Pada tahapan ini dilakukan taksiran 

pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang telah tersedia. Terkait 

dengan adanya penafsiran tersebut maka perlu diperhatikan sebelum 

menyetujui taksiran pengeluaran, yaitu dengan cara melakukan penaksiran 

pendapatan secara lebih akurat. Selain adanya penaksiran perlu disadari 

adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan 

diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang 

anggaran pengeluaran  

2. Tahap Ratifikasi. Tahap ratifikasi ini melibatkan proses politik yang cukup 

rumit dan berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki 

managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill,dan coalition 

building yang memadai. Dalam hal ini integritas dan kesiapan mental 

(coalition building) sangat penting, karena dalam tahap ini pimpinan 

eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan 

argumentasi yang rasional atas segala pernyataan dan bantahan dari pihak 

legislatif.  

3. Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran. Tahap ini merupakan tahapan 

yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh manajer keuangan 



18 
 

pemerintah. Dalam hal ini manajer keuangan publik mempunyai sistem 

(informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.  

4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap pelaporan dan evaluasi 

terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika pada tahap implementasi telah 

didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen 

yang baik, maka diharapkan 

2.2.4 Pandangan Islam Tentang Anggaran 

Pandangan islam yang berkenaan dengan partisipasi penyusunan anggaran 

juga dapat kita lihat dalam Kitab Suci Al-Qur’an, yaitu pada surat Ali Imran ayat 

159: 

                                 

                                      

           

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya. 
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Maksud [246] yaitu urusan perperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, 

seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Ayat tersebut 

menerangkan bahwa bermusyawarahlah dalam mengambil keputusan, jadi dapat 

disimpulkan bahwa dalam penyusunan anggaran manajer harus bermusyawarah 

dulu dengan karyawan, agar karyawan dapat berpartisipasi dalam peyusunan 

anggaran serta dalam mengambil keputusan. 

2.3 KINERJA MANAJERIAL 

2.3.1 Pengertian Kinerja  

Istilah kinerja atau perfomance, merupakan tolak ukur karyawan dalam 

melaksanakan seluruh tugas yang ditargetkan kepadanya, sehingga upaya untuk 

mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu organisasi merupakan hal penting. 

Ayudiata (dalam Yuliana, 2016) mengatakan bahwa kinerja merupakan prestasi 

kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar 

yang ditetapkan. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu yang 

disesuaikan dengan peran atau tugasnya dalam periode tertentu, yang 

dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan 

dimana individu tersebut bekerja (Dianawati, 2009). Dengan kata lain, kinerja 

adalah perbandingan antara hasil yang dicapai seorang karyawan dengan yang apa 

yang telah ditetapkan dalam anggaran.  

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial  menurut 

Hapsari (2010), antara lain :  

1. Faktor Pribadi (keahlian, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen) 
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2. Faktor Kepemimpinan (kualitas keberanian/semangat, pedoman pemberian 

semangat pada manajer dan pemimpin kelompok organisasi). 

3. Faktor Tim/kelompok (sistem pekerjaan dan fasilitas yang disediakan oleh 

organisasi) 

4. Faktor Situasional (perubahan dan tekanan dari lingkungan internal dan 

eksternal). 

2.3.3 Pengukuran Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2005) bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan 

melalui : 

a.  Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yaitu kesanggupan karyawan 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 

b.  Penyelesaian pekerjaan melebihi target yaitu apabila karyawan 

menyelesaikan melebihi target yang ditentukan oleh organisasi. 

c.  Bekerja tanpa kesalahan yaitu tidak berbuat kesalahan terhadap pekerjaan 

merupakan tuntutan bagi setiap karyawan. 

Untuk mengukur dan mengevaluasi, manajer unit bisnis menggunakan 

berbagai ukuran, baik keuangan maupun nonkeuangan. Pengukuran kinerja 

merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pelaksanaan kegiatan dalam arah 

pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan 

ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Pengukuran kinerja juga berarti 

membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja yang 

sebenarnya terjadi.  
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Penilaian kinerja memiliki beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan 

pekerja (manajerial) yaitu : 

1.  Performance Improvement, memungkinkan manajer atau pegawai untuk 

melakukan tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. 

2.  Compensation adjustment, membantu para pengambil keputusan untuk 

menentukan siapa saja yang berhak menerima reward ataupun sebaliknya. 

3.  Placement decision, menentukan promosi atau transfer. 

4.  Training and development need, mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. 

5.  Career planning and development, memandu untuk menentukan jenis karir 

yang dapat dicapai. 

6.  Staffing process deficiencies, mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. 

7.  Informational inaccuracies and job-design error, membantu menjelaskan 

kesalahan apa saja yang telah terjadi dalam manajemen. 

8.  Equal employment opportunity, menunjukkan bahwa placement decision 

tidak diskriminatif. 

9.  External challenges, kinerja pegawai terkadang dipengaruhi oleh factor 

eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan dan lain-lain. 

10.  Feedback, memberikan umpan balik bagi masalah kepegawaian atau bagi 

pegawai itu sendiri. 

2.3.4 Pengertian Kinerja Manajerial 

Kariv (dalam Kusuma, 2016) mendefinisikan kinerja manajerial sebagai 

pengetahuan manajemen, yang diasumsikan mencerminkan keterampilan dan 
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pengetahuan khusus manajemen, tanpa memperhatikan jenis usaha. Giri (dalam 

Kusuma, 2016) memandang kinerja manajerial dapat didasarkan pada fungsi 

fungsi manajemen, yaitu seberapa jauh manajer mampu melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen yang meliputi perencanaan,investigasi, pengkoordinasian, 

evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan. Mardiasmo 

(2006) mengatakan bahwa kinerja manajerial adalah gambaran seorang manajer 

mengenai tingkat pencapaianpelaksanaan suatu kegiatan atau program, kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam 

strategic planning suatu organisasi. Jadi, kinerja manajerial dapat diartikan juga 

sebagai tingkat pencapaian manajer dalam melaksanakan dengan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

2.3.5 Pengukuran Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial merupakan seberapa jauh manajer melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen. Menurut Cahyaningrum (2016) kinerja manajerial ini diukur 

dengan mempergunakan indikator :  

1)  Perencanaan, yaitu tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi 

mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan 

datang guna mencapai kegiatan yang diinginkan.  

2)  Investigasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dan 

mempersiapkan informasi, dalam bentuk laporan-laporan, catatan dan 

analisa pekerjaan untuk dapat mengukur hasil pelaksanaannya. 
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3)  Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi 

dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat 

berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan. 

4)  Evaluasi, yaitu penilaian atas usulan atau kinerja yang diamati dan 

dilaporkan. 

5)  Supervisi, yaitu kegiatan manajerial yang mengarahkan, memimpin, dan 

mengembangkan potensi bawahan, serta melatih dan menjalankan aturan-

aturan kerja kepada bawahan mengenai pelaksanaan kemampuan suatu 

organisasi. 

6)  Staffing, yaitu adalah suatu kegiatan manajemen dalam memelihara dan 

mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja. 

7)  Negosiasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal 

pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa. 

8)  Representasi, yaitu penyampaian informasi tentang visi,misi dan kegiatan-

kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan 

konsultasi dengan perusahaan-perusahaan lain. 

2.3.6 Pandangan Islam Mengenai Kinerja 

Kinerja ialah kesuksesan seseorang didalam melaksanakan pekerejaan, 

sejauh mana keberhasilan seseorang ‘atau organisasi dalam menyelesaikan 

pekerjaanya disebut “level of performance”. Berikut Firman Allah dalam Al-

Qur’an tentang kinerja dalam surat Al-Ahqaaf ayat 19 : 
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Artinya : Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka 

kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-

pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. 

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal 

perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika 

seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang 

baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari 

pekerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya. 

2.4 KARAKTERISTIK SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN 

2.4.1 Akuntansi Manajemen 

Akuntansi manajemen berkaitan dengan penyediaan informasi untuk 

manajer, yaitu orang di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk membuat 

perencanaan, mengorganisasi sumber daya, mengarahkan karyawan serta 

mengendalikan operasi organisasi. Akuntansi manajemen merupakan kegiatan 

atau proses yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk 

pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen (Putri, 

2016). Akuntansi manajemen merupakan sistem akuntansi yang berkaitan dengan 

ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen 

dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk 

membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap 

dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Robbins dan coulter (dalam 

Putri, 2016) mengatakan bahwa sebuah manjemen mempunyai fungsi 

merencanakan dan mengorganisasikan suatu tugas di bidang apapun. 
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2.4.2 Sistem Akuntansi Manajemen 

Astuti (dalam Putri, 2014) menyatakan bahwa menyatakan bahwa sistem 

akuntansi manajemen adalah informasi yang mengumpulkan data operasional dan 

finansial, memprosesnya, menyimpannya dan melaporkan kepada pengguna. Putri 

(2014) mengatakan bahwa informasi akuntansi manajemen merupakan produk 

dari sistem informasi akuntansi manajemen. Informasi ini digunakan untuk 

membantu para pekerja, manajer dan eksekutif untuk membuat keputusan yang 

lebih baik. Hansen dan Mowen (2010) mendefinisikan “Sistem akuntansi 

manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran (output) dengan 

menggunakan (input) dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi 

tujuan tertentu manajemen.  

2.4.3 Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen 

Sulani dan Dedi (2013) Jurnal Akuntansi dan keuangan mengidentifikasi 4 (empat) 

karakteristik informasi Sistem Akuntansi Manajemen (SAM) yaitu sebagai berikut:  

1. Scope (Lingkup)  

2. Timelines (Tepat waktu)  

3. Aggregation (Agregasi)  

4. Integration (Integrasi) 

Pendapat Gory dan Morton; Larker; serta Gordon dan Narayanan (dalam 

Putri, 2016) menyatakan bahwa karakteristik informasi yang bermanfaat menurut 

persepsi manajer terdiri dari Broadscope, Timelines, Aggregate, dan Integrated. 

Dimana yang dimaksud adalah:  

1.  Informasi yang bersifat Broadscope adalah informasi yang mengandung 

dimensi fokus dan kuantifikasi. Informasi yang bersifat broad scope juga 
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dapat membantu manajer membandingkan biaya dari berbagai alternatif 

keputusan, mengarahkan pengembangan strategi, mengevaluasi strategi 

yang ada, fokus pada usaha yang mengarah pada perbaikan kinerja dan 

mengevaluasi kontribusi dan kinerja unit organisasi dan anggota yang 

berpartisipasi dalam proses anggaran. 

2.  Informasi yang bersifat Timelines adalah informasi yang tersedia ketika 

dibutuhkan dan sering dilaporkan secara sistematis. Informasi dikatakan 

tepat waktu apabila informasi tersebut mencerminkan kondisi terkini dan 

sesuai dengan kebutuhan manajer. 

3.  Informasi yang bersifat Aggregate adalah informasi yang memperhatikan 

bentuk kebijakan formal. Informasi agregasi merupakan penggabungan 

informasi fungsional dan temporal seperti area penjualan, pusat biaya, 

departemen produksi dan pemasaran, serta informasi yang dihasilkan 

secara khusus untuk model keputusan formal. 

4.  Informasi yang bersifat Integrated menunjukan bahwa ada koordinasi 

antar segmen-segmen perusahaan, informasi ini akan bermanfaat bagi 

manajer ketika dihadapkan pada pembuatan keputusan yang berdampak 

pada beberapa segmen perusahaan.  

2.5 PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian Nanda Hapsari (2011) mendapatkan bahwa partisipasi dalam 

penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

manajerial. Hasil interaksi komitmen organisasi dan locus of control juga positif 

dan signifikan mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 
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dan kinerja manajerial. Rizon Hidrayadi (2015) Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa desentralisasi, partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan motivasi 

kerja  berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Selanjutnya Nurhasana 

Fitri (2016) Pengaruh Ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja manajerial 

dengan karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen dan locus of control 

sebagai variabel intervening : menujukkan bahwa secara parsial ketidakpastian 

lingkungan memiliki pengaruh negatif secara langsung dan signifikan, variabel 

karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen dan locus of control secara 

langsung dan tidak langsung berpengaruh secara signifikan namun memberikan 

kontribusi positif dan negativ terhadap kinerja manajerial. 

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Hartono Kusuma (2016) Pengaruh 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial: komitmen 

organisasi  sebagai variabel mediasi menunjukkan Penelitian ini membuktikan 

bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran memiliki pengaruh 

positif terhadap kinerja manajerial melalui mediasi komitmen organisasi belum 

berhasil dibuktikan melalui penelitian ini. Maya Sundari Cahyono Putri (2017) 

Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen, Sistem Pengendalian Manajemen, Dan 

Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial : Hasil analisis menunjukkan broad 

scope, integration, sistem pengendalian manajemen dan desentralisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan untuk variabel 

timeliness dan aggregation tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  
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Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, maka peneliti saat ini 

ingin melakukan penelitian pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial dengan karakteristik sistem akuntansi manajemen sebagai 

variabel intervening pada organisasi perangkat daerah kota Pekanbaru. 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Variabel Penjelasan 

1 Nanda 

Hapsari 

(2011) 

Pengaruh 

partisipasi 

penyusunan 

anggaran terhadap 

kinerja manajerial 

dengan komitmen 

organisasi dan 

locus of control 

sebagai variabel 

moderating 

Y : Kinerja Manajerial 

X : Partisipasi 

Penyusunan Anggaran  

Z : Komitmen 

Organisasi dan Locus 

Of Control 

 

Hasil menyebutkan 

partispasi penyusunan 

anggaran berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja dan kinerja 

pemda 

2 Rizon 

Hidrayadi 

(2015) 

Pengaruh 

Desentralisasi, 

Partisipasi 

Anggaran, 

Komitmen 

Organisasi, Dan 

Motivasi Kerja  

Terhadap Kinerja 

Manajerial SKPD  

Kota Pekanbaru 

Y : Kinerja Manajerial 

X1 : Desentralisasi, 

X2 : Partisipasi 

Anggaran  

X3 : Komitmen 

Organisasi 

X4 : Motivasi Kerja  

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Desentralisasi, 

Partisipasi Anggaran, 

Komitmen 

Organisasi, Dan 

Motivasi Kerja  

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial 

SKPD 

3 Nurhasana 

Fitri (2016) 

Pengaruh 

Ketidakpastian 

lingkungan 

terhadap kinerja 

manajerial dengan 

karakteristik 

sistem informasi 

akuntansi 

manajemen dan 

locus of control 

Y : Kinerja Manajerial 

X : Ketidakpastian 

Lingkungan  

Z1 : karakteristik 

sistem informasi 

akuntansi manajemen 

Z2 : locus of control 

Hasil menujukkan 

bahwa secara parsial 

ketidakpastian 

lingkungan memiliki 

pengaruh negatif 

secara langsung dan 

signifikan, variabel 

karakteristik sistem 

informasi akuntansi 

manajemen dan locus 
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sebagai variabel 

intervening   

of control secara 

langsung dan tidak 

langsung berpengaruh 

secara signifikan 

namun memberikan 

kontribusi positif dan 

negatif terhadap 

kinerja manajerial. 

4 Budi 

Hartono 

Kusuma 

(2016) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran 

Terhadap Kinerja 

Manajerial: 

Komitmen 

Organisasi  

Sebagai Variabel 

Mediasi 

Y : Kinerja Manajerial  

X : Partisipasi 

anggaran 

Z : Komitmen 

Organisasi 

Penelitian ini 

membuktikan bahwa 

partisipasi 

penyusunan anggaran 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

manajerial. Partisipasi 

dalam proses 

penyusunan anggaran 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kinerja manajerial 

melalui mediasi 

komitmen organisasi 

belum berhasil 

dibuktikan melalui 

penelitian ini. 

5 Maya 

Sundari 

Cahyono 

Putri (2017)  

Pengaruh Sistem 

Akuntansi 

Manajemen, 

Sistem 

Pengendalian 

Manajemen, Dan 

Desentralisasi 

Terhadap Kinerja 

Manajerial  

Y : Kinerja Manajerial 

X1 : Pengaruh Sistem 

Akuntansi Manajemen 

X2 : Sistem 

Pengendalian 

Manajemen  

X3 : Sistem 

Desentralisasi.  

Hasil analisis 

menunjukkan broad 

scope, integration, 

sistem pengendalian 

manajemen dan 

desentralisasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 

Sedangkan untuk 

variabel timeliness 

dan aggregation tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. 

 Sumber: Kumpulan Penelitian Terdahulu  
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H1 

H2 H3 

2.6 KERANGKA PENELITIAN 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan 2018 

 

Keterangan : 

Y : Kinerja Manajerial 

X : Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Z : Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen (Variabel Intervening) 

: Pengaruh Variabel  

 

2.7 PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian dan 

kebenarannya akan diuji secara empiris. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen yaitu Partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja manajerial sebagai variabel depeden dan dilanjutkan 

dengan penggunaan karakteristik sistem akuntansi manajemen sebagai variabel 

intervening yang memoderasi pengaruh antara variabel dependen dan independen. 

Bentuk pengaruh yang ditimbulan oleh masing-masing variabel tersebut secara 

teroritis adalah sebagai berikut : 

Partisipasi Penyusunan 

Anggaran (X) 

Karakteristik Sistem 

Akuntansi Manajemen (Z) Kinerja Manajerial (Y) 
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2.7.1 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja 

Manajerial. 

Partisipasi penyusunan anggaran diharapkan meningkatkan kinerja 

manajerial, yakni, ketika tujuan telah direncanakan dan disetujui secara 

partisipatif, karyawan akan menginternalisasi tujuan tersebut dan mereka akan 

memiliki tanggung jawab secara personal untuk mencapainya melalui keterlibatan 

dalam proses anggaran (Milani dalam Hapsari 2010). Menurut Brownell (dalam 

Hapsari, 2010) partisipasi umumnya dinilai sebagai suatu pendekatan manajerial 

yang dapat meningkatkan kinerja anggota organisasi. Brownell (dalam Hapsari, 

2010) melakukan penelitian terhadap 48 manajer pusat biaya level menengah di 

San Fransicso yang mengukur hubungan antara partisipasi anggaran dengan 

kinerja manajerial dan menemukan hubungan positif dan signifikan. 

Supriyono (dalam Nurcahyani, 2010) mengungkapkan bahwa di Indonesia, 

hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajer mempunyai 

hubungan positif secara signifikan. Manajer yang memiliki partisipasi anggaran 

yang tinggi akan lebih memahami tujuan anggaran. Karena kinerja manajer akan 

dinilai berdasarkan target anggaran yang bisa dicapai, manajer akan bersungguh-

sungguh dalam penyusunan anggaran dan menyebabkan meningkatnya kinerja 

manajer tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas dibuatlah hipotesa sebagai berikut: 

H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi anggaran dan 

kinerja manajerial 
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2.7.2 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Karakteristik 

Sistem Akuntansi Manajemen. 

Sistem akuntansi manajemen dapat diterapkan di suatu organisasi dengan 

berdasarkan Contingency Theory yaitu untuk menghadapi situasi di luar 

perusahaan. Tidak ada suatu sistem akuntansi yang dapat berlaku untuk seluruh 

organisasi, sehingga setiap organisasi harus membuat suatu sistem akuntansi 

manajemen tertentu yang dapat dijalankan sesuai dengan kegiatan di organisasi 

tersebut, untuk menghadapi segala situasi yang nantinya berkaitan dengan 

organisasi tersebut. Dengan digunakannya sistem akuntansi manajemen untuk 

berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka kinerja suatu organisasi dapat 

ditingkatkan. Dalam pengambilan keputusan di suatu organisasi dibutuhkan suatu 

sistem akuntansi manajemen yang dapat memberikan masukan pertimbangan 

yang up to date bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan tersebut. Sistem 

akuntansi manajemen yang bagus untuk membantu pimpinan dalam pengambilan 

keputusan harus terdiri dari empat karakteristik yaitu ruang lingkup (board scope), 

tepat waktu (timeliness), aggregation dan integration (Chenhall dan Morris dalam 

Widiastri, 2016) 

Riset membuktikan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran 

mempunyai pengaruh terhadap sistem akuntansi manajemen (Cheng, 2012). 

Namun sistem akuntansi manajemen yang digunakan dalam penelitiannya hanya 

didasarkan pada karakteristik ruang lingkup saja, tanpa melihat karakteristik 

ketepatan waktu, agregasi dan integrasi. Sedangkan dalam penelitian ini 
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menggunakan semua karakteristik tersebut dalam mengukur sistem akuntansi 

manajemen.  

Berdasarkan uraian diatas dibuatlah hipotesa sebagai berikut: 

H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi anggaran terhadap 

karakteristik sistem akuntansi manajemen 

2.7.3 Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial melalui 

Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen. 

Partisipasi dalam penyusunan anggaran untuk meningkatkan kinerja 

melalui sistem akuntansi manajemen dapat diterapkan pada suatu organisasi untuk 

mengatasi segala situasi yang akan dihadapi organisasi. Dengan dipenuhinya 

empat karakteristik dari Chenhall dan Morris mengenai sistem akuntansi 

manajemen, maka kebutuhan pimpinan atau manajer dalam mencari informasi 

yang mendukung pembuatan suatu keputusan dapat terpenuhi. Sehingga pimpinan 

atau manajer tersebut juga dapat berkinerja dengan baik (Widiastri, 2016). 

Pada perusahaan-perusahaan, informasi sistem akuntansi manajemen 

digunakan sebagai dasar dalam pembuatan anggaran pada setiap pusat 

pertanggungjawaban pada kegiatan perencanaan dan pengendalian. Dimana 

anggaran tersebut digunakan sebagai tolok ukur penilaian kinerja pada setiap 

pusat pertanggungjawaban. Semakin manajer memiliki informasi yang dapat 

mendukung mereka dalam berpartisipasi pada proses penyusunan anggaran, 

semakin baik kinerja manajerial yang akan dihasilkan apalagi pada kondisi saat ini 

dengan ketidakpastian lingkungan yang tinggi, ketersediaaan informasi sangat 

dibutuhkan (Winda, 2005). 
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Riset Cheng (2012) membahas tentang keterkaitan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dan kinerja yang dimediasi oleh sistem akuntansi 

manajemen, tetapi sistem akuntansi manajemen yang dimaksud disini hanya 

berdasarkaan karakteristik broad scope saja. Sedangkan karakteristik utama dari 

sistem akuntansi manajemen sebenarnya ada empat yaitu broad scope, timeliness, 

aggregration dan integration (Chenhall dan Morris dalam Widiastri, 2016). 

Nazaruddin (dalam, Sulani dan Dedi, 2013) yang menguji mengenai pengaruh 

karakteristik sistem akuntansi terhadap kinerja manajerial menunjukkan bahwa 

tingkat keandalan karakteristik sistem akuntansi manajemen (broadscope, 

timeliness, agregasi dan integrasi) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 

Berdasarkan uraian diatas dibuatlah hipotesa sebagai berikut: 

H3: Karakteristik sistem akuntansi manajemen mempunyai pengaruh terhadap 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.  

 


