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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Dewasa ini perkembangan bisnis dan industri mengalami persaingan yang 

cukup ketat, menuntut tindakan manajemen dalam rangka mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan (going concern). Untuk dapat bertahan 

dibutuhkan kinerja yang cukup baik, dan salah satu cara agar kinerja yang baik 

dapat dicapai maka manajemen harus dapat melakukan proses pengambilan 

keputusan yang tepat dan perencanaan yang matang, baik perencanaan mengenai 

kegiatan operasional, pengalokasian sumberdaya yang terbatas, dan perencanaan 

keuangan. 

Oleh karena itu, kinerja manajerial sangat dibutuhkan dalam suatu 

perusahaan untuk keberlangsungan usaha perusahaan. Manajer menghasilkan 

kinerja dengan mengarahkan bakat dan kemampuannya serta mengarahkan orang 

lain yang berada di dalam wewenangnya. Kinerja manajerial suatu perusahaan 

dianggap baik apabila tujuan perusahaan dapat terlampaui berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta melakukan perbaikan 

secara terus-menerus. Kinerja sendiri menyangkut tingkat keberhasilan dalam 

melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dimana terdapat faktor-faktor positif dan negatif yang akan 

mempengaruhi perilaku manajer dalam mengambil keputusan. Hal ini yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan agar tidak menganggu kinerja manajerial dalam 

mengerjakan tugas atau pekerjaannya (Sulijaya dan Bangun, 2015: 435). 
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Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial salah 

satunya Total Quality Management (TQM). Perusahaan dituntut untuk 

menghasilkan produk dan jasa yang memiliki kualitas tinggi untuk dapat bertahan 

hidup dalam persaingan bisnis yang ketat. Jika setiap periode diadakan perbaikan 

kualitas, maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan kepuasan 

konsumen. Hal ini memerlukan sistem manajemen kualitas yang terarah yang 

secara keseluruhan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Suatu upaya yang 

digunakan oleh manajemen dan berfokus pada kualitas yaitu TQM. Banyak 

perusahaan yang menggunakan TQM sebagai strategi usaha yang berorientasi 

kepada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Jika 

kepuasan pelanggan meningkat dalam produk dan jasa yang diberikan oleh 

perusahaan maka kinerja manajerial juga akan meningkat (Sulijaya dan Bangun, 

2015: 435). 

Penerapan TQM memiliki pengaruh yang positif terhada kinerja 

perusahaan. Dalam pelaksanaannya TQM membutuhkan sumber daya manusia 

dengan kinerja yang baik. SDM dengan kinerja yang baik adalah sebuah kriteria 

yang membandingkan antara kinerja aktual karyawan dengan standar kerja yang 

telah ditetapkan. Dengan adanya TQM maka standar kerja perusahaantelah dibuat, 

perusahaan dapat melakukan penilaian terhadap karyawan berdasarkan pada 

standar operational procedur yang telah dibuat dan disepakati bersama. Untuk itu 

TQM dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan SDM guna meningkatkan 

kinerja. 
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Kinerja manajerial juga tidak terlepas dari faktor partisipasi penyusunan 

anggaran. Hal ini dikarenakan anggaran mempunyai dampak langsung terhadap 

sumber daya manusia terutama bagi yang terlibat dalam penyusunan anggaran. 

Adanya keterlibatan manajer dalam penyusunan anggaran yang biasa disebut 

penyusunan anggaran secara partisipasif makan kinerja manajerial akan lebih 

meningkat (Kamilah, Taufik, dan Darlis, 2011: 105) 

Salah satu komponen penting dalam perencanaan perusahaan adalah 

masalah penganggaran. Anggaran adalah sebuah rencana tentang kegiatan dimasa 

datang yang mengidentifikasi kegiatan untuk mencapai tujuan. Penentuan 

anggaran merupakan bagian penting dari siklus perencanaan, tindakan dan 

pengendalian manajemen. Hal tersebut karena pada saat penyusunan anggaran 

terjadi penetapan kriteria-kriteria tertentu yang merupakan wujud dari pencapaian 

tujuan perusahaan. 

Peningkatan kinerja manajerial yang dipengaruhi oleh TQM dan partisipasi 

penyusunan anggaran, diperlukan pendekatan kontijensi antara TQM dan 

partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial dengan mengevaluasi 

faktor-faktor yang menyebabkan TQM dan partisipasi penyusunan anggaran 

menjadi lebih efektif. Faktor yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah 

motivasi kerja. 

Motivasi merupakan derajat sampai dimana seorang individu ingin dan 

berusaha melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan dengan sebaik mungkin dan 

kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan 

organisasi. Dikaitkan dengan TQM dan penyusunan anggaran, maka dalam 
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prosesnya mungkin akan lebih efektif dalam kondisi karyawan yang memiliki 

motivasi yang tinggi, begitu juga sebaliknya. 

Partisipasi anggaran dinilai mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan 

perilaku anggota organisasi. Proses penyusunan anggaran yang menekankan pada 

pendekatan partisipatif yaitu keikutsertaan bawahan pada level tertentu untuk ikut 

dalam pengajuan anggaran, dengan mengacu pada kebijakan perusahan. 

Komitmen organisasi yang kuat di dalam individu akan menyebabkan individu 

berusaha keras mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tujuan kepentingan yang 

sudah direncanakan. Bawahan yang memiliki tingkat komitmen organisasi tinggi 

akan memiliki pandangan positif dan lebih berusaha berbuat yang terbaik demi 

kepentingan organisasi. Komitmen yang tinggi menjadikan individu peduli 

dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi ke arah yang lebih 

baik. Sebaliknya, individu dengankomitmenrendahakan mementingkan dirinya 

atau kelompoknya, dia tidak memiliki keinginan untuk menjadikan organisasi 

kearah yang lebih baik, termasuk salah satunya adalah perusahaan perbankan. 

Tabel 1.2. 

Kondisi Umum Perbankan di Provinisi Riau 

Indikator Utama 

2015 2016 

Triwulan 

I 

Triwulan 

II 

Triwulan 

III 

Triwulan 

IV 

Triwulan 

I 

Total Aset (Rp miliar) 90.534 98,451 95.323 81.323 84.514 

Dana Pihak Ketiga (Rp miliar) 66.525 70.420 69.189 62.050 62.588 

- Giro (Rp miliar) 15.108 15.301 14.785 9.874 11.909 

- Tabungan (Rp miliar) 27.139 27.688 28.427 31.117 28.694 

- Deposito (Rp miliar) 24.277 27.431 25.976 21.057 21.984 

Sumber: http://www.bi.go.id 

Kinerja perbankan di Provinsi Riau pada triwulan I-2016 mengalami 

penurunan dibandingkan dengan triwulan IV-2015 yang tercermin dari 

http://www.bi.go.id/
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menurunnya pertumbuhan Aset, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

maupun Kredit. Pada triwulan I-2016 aset perbankan tercatat mencapai Rp 

84.514miliar, mengalami penurunan dari kontraksi 4,49% (yoy) pada triwulan 

sebelumnya menjadi kontraksi lebih dalam sebesar 6,50% (yoy). Sementara, DPK 

pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp62.588miliar, juga menurun dari 

kontraksi 3,12% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi kontraksi lebih dalam 

sebesar 5,77% (yoy) pada triwulan laporan (http://www.bi.go.id).  

Industri perbankan khususnya kelompok bank BUMN paling berpengaruh 

dalam industri perbankan Indonesia.Keempat bank BUMN tersebut yaitu Bank 

BRI, Mandiri, BNI, dan BTN berturut-turut merupakan bank terbesar nomor satu, 

dua, empat, dan enam dari total 118 bank di Indonesia. Per akhir 2015, total aset 

keempat Bank BUMN tersebut mencapai Rp 2.445,47 triliun, atau 40 persen dari 

total aset industri perbankan nasional sebesar Rp 6.132,58 triliun. Karena 

berposisi sebagai market leader dengan pangsa pasar yang besar, kinerja Bank 

BUMN sangat memengaruhi kinerja perbankan nasional. Jika kinerja bank-bank 

BUMN bagus, maka kinerja industri perbankan keseluruhan juga akan bagus, 

begitu pula sebaliknya (Kompas.com, 2016). 

Kinerja yang baik bagi suatu perusahaan berawal dari peran setiap 

karyawannya yang memberikan kontribusi dan produktivitasnya terhadap 

perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Feliana Sulijaya dan 

Nurainun Bangun (2015) menyebutkan bahwatotal quality management, motivasi, 

dan komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inerja 

manajerial. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Aditiya Christianto 

http://www.bi.go.id/
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Gunawan dan Linda Santioso (2015) menyebtukan bahwap artisipasi anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial, dan interaksi antara partisipasi anggaran 

dengan komitmen organisasi juga memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial, 

sedangkan motivasi tidak berhasil memoderasi pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial. 

Dari beragamnya hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya penulis akan 

melakukan penelitian dengan objek penelitian perusahaan BUMN yang bergerak 

di bidang perbankan karena terbukti dari adanya fenonema penurunankinerja 

perbankan di Provinsi Riau pada triwulan I-2016 dibandingkan dengan triwulan 

IV-2015. Dengan melihat uraian latar belakang masalah di atas, penulis merasa 

perlu untuk melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan tersebut di atas. 

Adapun judul yang diambil adalah “Pengaruh Implementasi Total Quality 

Management (TQM) dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap 

Kinerja Manajerial dengan Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasi 

sebagai Variabel Moderating” dengan objek penelitian berupa perusahaan 

perbankan yang terdapat di kota Pekanbaru, Riau. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap kinerja 

manajerial?  

2. Apakah terdapat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 

manajerial? 
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3. Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap hubungan antara Total 

Quality Management (TQM) dengan kinerja manajerial? 

4. Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial? 

5. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara 

Total Quality Management (TQM) dengan kinerja manajerial? 

6. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap 

kinerja manajerial. 

c. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. 

d. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap hubungan antara 

TQMdengan kinerja manajerial. 

e. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan 

antara Total Quality Management (TQM) dengan kinerja manajerial. 

f. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. 
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2. Manfaat penelitian ini adalah: 

a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

pengaruh impelementasi TQM dan partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap kinerja manajerial yang dimoderasimotivasi kerja  

b. Memberikan masukan bagi para manajer/pimpinan bahwa TQM dan 

partisipasi penyusunan anggaran akan mempengaruhi kinerja 

c. Menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian di 

bidang akuntansi manajemen pada masa yang akan datang. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi 

masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

masalah rumusan masalah, tujuan dan memfaat masalah serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang memuat tentang landasan 

teori, penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian serta pengembangan hipotesis. 

BAB III : Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan tentang lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik dan metode 

pengumpulan data serta analisa data. 

BAB IV :  Bab ini menguraikan tentang deskripsi dan analisis data serta hasil 

penelitian yang di lakukan 
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BAB V : Bab ini memuat kesimpulan atas hasil penelitian, berikut batasan-

batasan yang ditemukan serta saran-saran untuk perbaikan penelitian di 

masa yang akan datang untuk judul penelitian yang sama. 

 

 


