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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Partisipasi Anggaran Sektor Publik 

1. Pengertian Anggaran 

Anggaran yaitu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk 

finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode 

waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut 

(Halim,2013:22). 

Selanjutnya Arfan Ikhsan Lubis (2011: 226) menjelaskan anggaran 

merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi 

seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan 

berlaku untuk jangka waktu (periode) mendatang. Dari pengertian tersebut, 

dapat diketahui bahwa anggaran merupakan hasil kerja (output) terutama 

berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan masa mendatang. Karena 

anggaran merupakan hasil kerja (output), anggaran dituangkan dalam suatu 

naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. Sementara itu, 

penganggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut 

sebagai hasil kerja, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat 

pengoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja  

Sedangkan menurut Supriyono (2000:40), anggaran adalah  suatu  

rencana terinci yang disusun  secara  sistematis  dan dinyatakan secara  
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formal  dalam  ukuran  kuantitatif, biasanya  dalam  satuan uang, untuk 

menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber  suatu  organisasi 

dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan 

pernyataan mengenai perkiraan rencana kerja yang berisi penerimaan dan 

pengeluaran yang disusun secara sistematis untuk periode yang akan datang. 

2. Pengertian Anggaran Sektor Publik 

Anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2009:12) yaitu 

“instrumen akuntabilitas atas pengelolaan publik dan pelaksanaan program-

program  yang  dibiayai dengan uang publik”. Armin Widjaya (2009:1) juga 

mengemukakan “anggaran sektor publik dapat didefinisikan sebagai rencana 

terinci tentang pemerolehan dan sumber  daya  keuangan dan sumber daya 

lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Anggaran sektor publik 

menunjukkan rencana masa depan yang dinyatakan dalam kuantitatif yang 

formal. 

Berdasarkan pendapat dari ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

anggaran sektor publik adalah suatu instrumen akuntanbilitas atas rencana 

terinci untuk masa mendatang tentang pemerolehan sumber daya keuangan 

dalam suatu periode waktu tertentu yang bertujuan untuk pelaksanaan 

program-program yang dibiayai dengan uang publik. 

3. Fungsi Anggaran Sektor Publik 

Menurut Indra Bastian (2006:191) , anggaran memiliki beberapa fungsi 

yang meliputi: 
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a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja 

b. Anggaran merupakan cetak biru aktifitas yang akan dilaksanakan di 

masa mendatang atau dengan kata lain pedoman bagi pemerintah dalam 

mengelola untuk satu periode dimasa yang akan datang  

c. Anggaran sebagai alata komunikasi intern yang menghubungkan 

berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan 

d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja 

e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien 

dalam pencapaian visi organisasi 

f. Anggaran merupakan instrumen politik 

g. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal 

4. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik 

Menurut Mardiasmo (2009:76) dalam menyusun anggaran terdapat  

dua pendekatan, yang dapat  dilihat dari output  atau  tampilan  anggaran  itu  

sendiri, yaitu: 

a. Pendekatan Tradisional 

Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: 

1) Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan 

incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah 

rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya sebagai 

dasar untuk menyesuaikan besarnya perubahan atau pengurangan 

tanpa dilakukan kajian yang mendalam. 
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2) Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item adalah 

penyusunan anggaran  yang  didasarkan  kepada dan  darimana  dana 

berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut  digunakan 

(pos-pos pengeluaran). 

b. Pendekatan Era New Public Manajement (NPM) 

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan  

munculnya era NPM telah mendorong usaha untuk mengembangkan 

pendekatan yang lebih sitematis dalam perencanaan anggaran sektor 

publik, diantaranya: 

1) Anggaran Kinerja (performance budgeting) 

Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan 

yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan   

yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat  digunakan  

untuk mengukur  kinerja  dalam  pencapaian tujuan  dan  sasaran  

pelayanan publik. 

2) Anggaran Berbasis Nol (zero basis budgeting-ZBB) 

ZBB adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan 

kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan pada masa lalu. Setiap 

kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai 

program dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan. 

3) Pendekatan Sistem Perencanaan, Program, dan Anggrana Terpadu 

(planning, programming, and budgeting system–PPBS)  
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PBBS didefinisikan sebagai suatu anggaran dimana pengeluaran 

secara primer dapat dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang 

didasarkan pada  program  kerja  dan  secara  sekunder  didasarkan 

pada  jenis  atau karakter objek di satu sisi dan kinerja di sisi lainnya. 

5. Pengertian partisipasi anggaran sektor publik 

Robbins (2003:179) partisipasi adalah suatu konsep dimana bawahan 

ikut terlibat dalam pengambilan keputusan sampai tingkat tertentu bersama 

atasannya.  

Selanjutnya (Arfan dan Muhammad, 2008 : 173). Partisipasi adalah 

suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih 

pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap 

mereka yang membuatnya.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, partisipasi penyusunan 

anggaran adalah suatu konsep dimana bawah ikut dalam pengambilan 

keputusan sampai pihak tertentu dimana keputusan yang diambil akan 

memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. 

 

B. Akuntansi Pertanggungjawaban 

1. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban 

Hansen, Mowen (2009:116) mendefinisikan akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai berikut “Akuntansi pertanggungjawaban  adalah 

sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat 

pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer 
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untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka”. Selanjutnya 

Hansen, Mowen (2012:229) juga mengemukakan akuntansi 

pertanggungjawaban memiliki   empat   elemen   penting yaitu pembebanan  

tanggung  jawab,  pembuatan  ukuran  kinerja  atau benchmarking, 

pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. 

Seiring dengan pendapat di atas, L.M Samryn (2001:258) 

menjelaskan “Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem 

akuntansi yang  digunakan untuk mengukur  kinerja  setiap  pusat 

pertanggungjawaban  sesuai  dengan  informasi  yang  dibutuhkan  manajer  

untuk mengoperasikan  pusat  pertanggungjawaban mereka sebagai bagian 

dari sistem pengendalian manajemen”. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik suatu  

kesimpulan  bahwa  akuntansi pertanggungjawaban   adalah   suatu   sistem   

akuntansi yang membagi struktur organisasi atas bagian-bagian atau pusat-

pusat pertanggungjawaban yang memiliki otoritas dan tanggung jawab yang 

jelas. Dari setiap pusat pertanggungjawaban tersebut dikumpulkan dan 

dilaporkan hasil-hasil dari prestasi yang telah dicapai. 

2. Tujuan dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban 

Akuntansi pertanggungjawaban menurut Robert N. Anthony dan 

Roger H. Hermanson (2001:57) mempunyai tujuan yaitu  “Tujuan  akuntansi 

pertanggungjawaban adalah membebani pusat  pertanggungjawaban  dengan  

biaya yang dikeluarkannya”. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah mengadakan 
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evaluasi hasil kerja suatu  pusat  pertanggungjawaban  untuk meningkatkan  

operasi-operasi  perusahaan di waktu yang akan datang.  

Manfaat   akuntansi   pertanggungjawaban   menurut   Mulyadi   

(2001:174) adalah: 

a. Penyusunan anggaran (jika informasi akuntansi pertanggungjawaban 

tersebut berupa informasi yang akan datang). 

b. Penilaian   kinerja   manajer  pusat pertanggungjawaban   (jika   informasi 

akuntansi pertanggungjawaban berupa informasi masa lalu). 

c. Pemotivasi  manajer  pusat  pertanggungjawaban  (jika  informasi  

akuntansi pertanggungjawaban tersebut berupa informasi masa lalu). 

Berdasarkan uraian di atas, maka akuntansi pertanggungjawaban 

bermanfaat terhadap jalannya perusahaan, yaitu masing-masing tingkatan 

manajemen diharuskan menyusun anggarannya masing-masing kemudian 

melaksanakan dan melaporkannya. Hal ini dilakukan agar sistem akuntansi 

pertanggungjawaban  dapat  berjalan  dengan  baik. Berdasarkan laporan  ini  

akan diketahui apakah rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan   

baik sehingga jika terjadi penyimpangan-penyimpangan akan dapat diselidiki  

untuk diketahui hal-hal yang menjadi penyebab dan  siapa  yang  

bertanggung jawab untuk memperbaikinya. 

3. Syarat-syarat Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban 

Syarat-syarat utama dalam membentuk dan mempertahankan  

akuntansi pertanggungjawaban menurut Matz Usry (2001:420) adalah 

sebagai berikut: 
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a. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas  penggolongan  

tanggung jawab manajemen (departemen-departemen) pada semua 

tingkatan  dalam setiap organisasi dengan tujuan membentuk anggaran 

bagi masing-masing departemen. Individu yang mengepalai  

klasifikasi  pertanggungjawaban, harus bertanggungjawab dan 

mempertanggung-jawabkan biaya-biaya dari kegiatannya. Konsep ini 

menekankan   perlunya penggolongan biaya menurut biaya yang dapat 

atau  tidak  dapat  dikendalikan  oleh  manajer departemen tersebut. 

b. Titik awal dari sistem akuntansi pertanggungjawaban terletak pada 

bagian organisasi  dimana  ruang  lingkup  wewenang  telah  

ditentukan.  Wewenang mendasar pertanggungjawaban biaya-biaya 

tertentu dan dengan pertimbangan serta kerja sama biaya tersebut 

diajukan dalam anggaran. 

c. Setiap  anggaran  harus  secara  jelas  menunjukkan  biaya-biaya  yang  

dapat dikendalikan oleh orang yang bersangkutan.   Bagan   perkiraan   

harus disesuaikan  supaya  dapat  dilakukan  pencatatan  atas  biaya-

biaya  yang dapat  dikendalikan  atau  pertanggungjawaban  dalam  

kerangka  kerja  yang mencakup dalam wewenang. 

Dari  uraian  di atas  dapat  diambil  gambaran  mengenai garis  besar 

prinsip akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan dalam akuntansi 

pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 

1) Menentukan  garis  wewenang  dan  tanggungjawab  secara  jelas  bagi  

setiap tingkatan manajemen. 
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2) Menyusun sistem administrasi yang sesuai dengan garis wewenang  

dan tanggungjawab yang telah ditentukan. 

3) Mencatat   dan   menilai   pegawai   sesuai   dengan   garis   wewenang   

dan tanggung jawab masing-masing 

C. Motivasi  

1. Pengertian Motivasi  

Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau 

semangat kerja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: atasan, 

sarana fisik, kebijaksanaan, peraturan, imbalan jasa uang dan non uang, jenis 

pekerjaan dan tantangan (Sadili Samsudin 2006:282) 

Kemampuan untuk memotivasi bawahan adalah merupakan 

ketrampilan manajerial yang perlu  dkuasai  oleh  setiap  manajer  organisasi.  

Dengan memahami peranan penting motivasi, manajer akan dapat  

mengembangkan  prestasi  kerja  bawahannya  dan  dapat  meningkatkan 

kepuasan kerja dalam Hidayat & Taufik (2012). Salah satu aspek  

memanfaatkan pegawai adalah pemberian  motivasi  atau  daya  perangsang   

kepada pegawai. Dengan istilah lain pemberian kegairahan bekerja kepada  

pegawai dengan memanfaatksn pegawai yang membari manfaat kepada  

instansi pemerintah.  
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2. Jenis-Jenis Motivasi 

Menurut Hasibuan (2012: 150), Mengatakan bawah jenis-jenis motivasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Motivasi Positif 

Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi (merangsang) 

bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di 

atas prestasi standar. Denagn motivasi positif, semangat kerja bawahan 

akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-

baik saja. 

b. Motivasi Negatif 

Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi bawahan 

denganstandar mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif 

ini semangat bekerja bawahan dalam jangka waktu pendekakan 

meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu 

panjang dapat berakibat kurang baik. 

3. Faktor-Faktor Motivasi 

Menurut Maslow yang dikutip Hasibuan (2012:154) faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja yaitu : 

a. Kebutuhan fisiologis (Physiological Needs) 

Kebutuhan untuk mempertahankan hidup, yang termasuk dalam 

kebutuhan ini adalah makan, minum, perumahan, udara, dan sebagainya. 

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan ini merangsang seseorang 

berprilaku dan giat bekerja. 
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b. Kebutuhan akan rasa aman (Safety and Security Needs) 

Kebutuhan  akan kebebasan dari ancaman yakni rasa aman dari 

ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. 

Kebutuhan ini mengarah kepada dua bentuk yakni kebutuhan akan 

keamanan jiwa terutama keamanan jiwa di tempat bekerja pada saat 

mengerjakan pekerjaan dan kebutuhan akan keamanan harta di tempat 

pekerjaan pada waktu bekerja. 

c. Kebutuhan sosial, atau afiliasi (Affiliation or Acceptance Needs) 

Kebutuhan  sosial, teman afiliasi, interaksi, dicintai dan mencintai, 

serta diterima dalam pergaulan kelompok pekerja dan masyarakat 

lingkungannya. Pada dasarnya manusia normal tidak mau hidup 

menyendiri seorang diri di tempat terpencil, ia selalu membutuhkan 

kehidupan berkelompok. 

d. Kebutuhan yang mencerminkan harga diri (Esteem or Status Needs) 

Kebutuhan  akan penghargaan diri dan pengakuan serta 

penghargaan prestise dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. 

Idealnya prestise timbul karena adanya prestasi, tetapi tidak selamanya 

demikian. Akan tetapi perlu juga diperhatikan oleh pimpinan bahwa 

semakin tinggi kedudukan seseorang dalam masyarakat atau posisi 

seseorang dalam organisasi semakin tinggi pula prestisenya. Prestise dan 

status dimanifestasikan oleh banyak hal yang digunakan sebagai simbol 

status itu.  
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e. Kebutuhan aktualisasi diri (Self Actualization) 

Kebutuhan  akan aktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan, 

keterampilan dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang 

sangat memuaskan. Kebutuhan ini merupakan realisasi lengkap potensi 

seseorang secara penuh. Keinginan seseorang untuk mencapai kebutuhan 

sepenuhnya dapat berbeda satu dengan yang lainnya, pemenuhan 

kebutuhan dapat dilakukan pimpinan perusahan dengan 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

 

D. Kinerja Manajerial 

1. Pengertian Kinerja Manajerial 

Menurut Rivai dan Basri (2005:14) Kinerja adalah kesediaan 

seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan 

menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang 

seperti diharapkan”. Sedangkan kinerja manajerial merupakan ukuran 

seberapa efektif dan efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan 

organisasi. Setiap organisasi diselenggarakan oleh manusia , sehingga 

penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka 

mainkan dalam organisasi. 

Menurut Kornelius Harefa (2008 :17) Kinerja manajerial adalah 

kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh para personil atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, untuk melaksanakan fungsi, tugas 

dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan operasional perusahaan”. 
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Seseorang yang memegang posisi manajerial diharapkan mampu 

menghasilkan kinerja manajerial yang berbeda dengan kinerja karyawan. 

Pada umumnya kinerja karyawan bersifat konkrit, sedangkan kinerja 

manajerial bersifat abstrak dan kompleks. Manajer menghasilkan kinerja 

dengan mengarahkan bakat dan kemampuan, serta usaha beberapa orang lain 

yang berada dalam daerah wewenangnya . 

2. Penilaian Kinerja Manajerial 

Adapun menurut Mulyadi (2000 : 419), penilaian kinerja adalah 

penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian 

organisasi dan karyawannya, berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Oleh karena itu, pada dasarnya organisasi dioperasikan oleh sumber 

daya manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian 

atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di 

dalam organisasi.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kurnianingsih dan Indriantoro 

(2003:24) dalam penelitiannya  mengungkapkan dimensi untuk mengukur 

penilaian kinerja manajerial yang meliputi 8 (delapan) dimensi kegiatan 

sebagai berikut :   

a. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk 

selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu 

sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk 

memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, 
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prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai 

dengan sasaran yang telah ditetapkan.  

b. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui 

pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, 

pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya 

pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. 

Pengkoordinasian merupakan proses jalinan kerjasama dengan bagian-

bagian lain dalam organisasi melalui tukar-menukar informasi yang 

dikaitkan dengan penyesuaian program-program kerja.  

c. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi 

dengan orang-orang dalam unit organisasi lainya, guna dapat 

berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.  

d. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana 

yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil 

kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang 

diperlukan.  

e. Supervisi, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan 

dilaporkan.  

f. Staffing, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu 

unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan 

pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.  

g. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal 

pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa.  
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h. Representasi, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan 

kegiatan- kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok 

bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain.  

3. Grand Theory 

a. Partisipasi Anggaran 

Menurut (Govindarajan 1986) dalam (Yohanes Maharani 

2002:15) mengemukakan bahwa Partisipasi Anggaran berpengaruh 

Terhadap Kinerja Manajerial. Artinya semakin tinggi partisipasi 

seseorang dalam menyusun anggaran, maka kinerjanya akan semakin 

baik. 

b. Akuntansi Pertanggungjawaban 

Menurut Milani (1975) dalam (Novi Rahmawati 2012:7) 

mengatakan bahwa akuntansi pertanggungjawabansangat berpengaruh 

dalam organisasi. Artinya semakin baik penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban untuk pengendalian biaya maka akan semakin 

mudah untuk mencapai tujuan organisasi 

c. Motivasi 

Kenis (1979) dalam (Soetrisno,2010:41) mengemukakan bahwa 

Motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Untuk mengetahui 

apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja, dapat dilihat pada 

motivasi seseorang yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Jika 

dijelaskan motivasi tinggi kinerja tinggi dan motivasi rendah kinerja 

rendah. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Alat Uji Hasil Analisis 

Hafis 

(2007) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran terhadap kinerja 

manajerial pada PT. Cakra 

Compact Aluminium 

Analisis 

regresi 

linier 

sederhana 

Partisipasi anggaran 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial 

Soetrino 

(2010) 

Pengaruh Partisipasi, 

Motivasi dan Pelimpahan 

Wewenang dalam 

penyusuan Anggaran 

terhadap Kinerja 

Manajerial (Studi Empiris 

pada Dinas Daerah 

Lembaga Teknis Daerah di 

Kabupaten Rembang 
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F. Model Penelitian 

Bagan II. 1. Model Penelitian 

Variabel Indipenden (X)        Variabel Dependen (Y) 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  : Pengujian secara parsial 

-----------    : Pengujian secara simultan 
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G. Kerangka Penelitian dan Hipotesis Penelitian 

1. Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial 

Anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan 

dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai suatu sistem 

pengendalian untuk mengukur kinerja. Partisipasi dalam penyusunan 

anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan 

kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektifitas organisasi. Nor 

(2007:45), Kasmawati (2010:36) menyatakan partisipasi sebagai alat 

pencapaian tujuan, partisipasi juga sebagai alat untuk mengintegrasikan 

kebutuhan individu dan organisasi. Partisipasi yang baik akan meningkatkan 

kinerja, yaitu suatu tujuan dirancang dan secara partisipatif disetujui, maka 

karyawan akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan memiliki 

rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat 

dalam proses penyusunan anggaran tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Rahmawati (2012) tentang 

Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban pada 

Pusat Biaya terhadap Kinerja Manajerial pada Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 

mengemukakan bahwa Partisipasi Anggaran Tidak Berpengaruh Positif 

Tehadap Kinerja Manajerial. Berdasarkan tinjauan terhadap pustaka atau 

tinjauan teori serta penelitian terdahulu, maka:  

H1: Diduga terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

partisipasi anggaran dan kinerja manajerial 
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2. Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Kinerja Manajerial 

Menurut Mulyadi (2000:176) informasi akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses 

perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi tersebut 

menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung 

jawab terhadap perencanaan dan realisasinya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wigati Sulistyorini (2010) tentang 

pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap 

kinerja manajerial pada dinas kesehatan pemerintah daerah Kabupaten Tuban 

mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara partisipasi 

anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial. 

Berdasarkan tinjauan terhadap pustaka atau tinjauan teori serta 

penelitian terdahulu, maka:  

H2: Diduga penerapan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh 

positif terhadap kinerja manajerial. 

3. Motivasi terhadap Kinerja Manajerial 

Motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya felling dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan (Sardiman, 2004:73). Motivasi kerja  sangat penting  bagi  

karyawan,  manajer  atau  para  pemimpin  karena  dengan  motivasi yang  

tinggi  maka  pekerjaan  yang  dilakukan  dengan  semangat  dan  bergairah 

sehingga akan dicapai suatu hasil yang optimal (prestasi tinggi) yang tentunya 
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akan  mendukung  tercapainya  tujuan  yang  diinginkan  dengan  efektif  dan 

efisien. 

Motivasi merupakan tenaga pendorong atau penarik yang 

menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu (Mulyasa, 

2003:112). Dikaitkan dengan kinerja maka kinerja akan lebih baik jika 

seseorang mempunyai motivasi yang tinggi, begitu juga 

sebaliknya.Penyusunan anggaran bukan hanya untuk menyajikan informasi 

mengenai rencana keuangan yang berisi tentang biayabiaya dan pendapatan 

pusat-pusat pertanggungjawabkan suatu organisasi bisnis, tetapi juga 

merupakan suatu alat untuk pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi 

kerja, dan motivasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Soetrisno 2010) tentang Pengaruh 

Partisipasi,    Motivasi    dan    Pelimpahan    Wewenang dalam    Penyusunan 

Anggaran  Terhadap  Kinerja  Manajerial Pada  Dinas  Daerah  dan  Lembaga 

Teknis  Daerah  Di  Kabupaten  Rembang  mengemukakan  bahwa  motivasi 

berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  manajerial,  namun  pengaruh  

tersebut tidak signifikan. 

Berdasarkan tinjauan terhadap pustaka atau tinjauan teori serta 

penelitian terdahulu, maka: 

H3 : Diduga Motivasi Berpengaruh Positif terhadap Kinerja 

Manajerial 
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4. Pengaruh partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan 

motivasi terhadap kinerja manajerial 

Anggaran adalah instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik 

dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik 

(Mardiasmo: 2002:15). Partisipasi anggaran dibutuhkan untuk mengetahui 

seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu didalam menentukan dan 

menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau tiap pusat tanggungjawabnya, 

baik secara periodik maupun tahunan. Dengan kata lain, kinerja aparat 

pemerintah daerah akan meningkat apabila ikut berpartisipasi dalam anggaran 

sebagai luasnya manajer terlibat dalam menyiapkan anggaran dan besarnya 

pengaruh manajer terhadap budget goals unit organisasi yang menjadi 

tanggung jawabnya.  

Anggaran dibuat dalam masing-masing pusat tanggungjawab yang 

dikenal dengan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu suatu sistem yang 

mengakui berbagai pusat tanggung jawab dalam organisasi yang dipimpin 

oleh seorang manajer yang dapat bertanggungjawab terhadap aktivitas yang 

dilakukan (Anthony, 2005:25). Akuntansi pertanggungjawaban timbul 

sebagai akibat adanya wewenang yang diberikan dan bagaimana 

mempertanggungjawabkan dalam bentuk suatu laporan tertulis. 

Penyusunan anggaran bukan hanya untuk menyajikan informasi 

mengenai rencana keuangan yang berisi tentang biaya-biaya dan pendapatan 

pusat-pusat pertanggungjawabkan suatu organisasi bisnis, tetapi juga 



31 

 

 
 

merupakan suatu alat untuk pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi 

kerja, dan motivasi.  

Motivasi kerja sangat penting bagi karyawan, manajer atau para 

pemimpin karena dengan motivasi yang tinggi maka pekerjaan yang 

dilakukan dengan semangat dan bergairah sehingga akan dicapai suatu hasil 

yang optimal (prestasi tinggi) yang tentunya akan mendukung tercapainya 

tujuan yang diinginkan dengan efektif dan efisien. 

Berdasarkan tinjauan terhadap pustaka atau tinjauan teori serta 

penelitian terdahulu, maka: 

H4 : Diduga Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban 

dan Motivasi Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Manajerial 

 

H. Tanggung Jawab dan Kinerja dalam Islam 

Manusia diberi tugas dan tanggungjawab oleh Allah  SWT agar manusia  

dapat dengan baik dan melaksanakan tugas dengan semestinya. Firman Allah 

SWT: 

هُ  ٗبا يَۡلقَىَٰ َمِة ِكتََٰ ئَِرهُۥ فِي ُعنُِقِهۦۖ َونُۡخِرُج لَهُۥ يَۡوَم ٱۡلِقيََٰ
َٰٓ هُ َطَٰ ٍن أَۡلَزۡمنََٰ َوُكلَّ إِنَسَٰ

بََك َكفَىَٰ بِنَۡفِسَك ٱۡليَۡوَم َعلَۡيَك َحِسيٗبا  ٣١َمنُشوًرا  ِن  ٣١ٱۡقَرۡأ ِكتََٰ مَّ

فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَۡيَهۚا َوََل تَِزُر  ٱۡهتَدَىَٰ فَإِنََّما يَۡهتَِدي ِلنَۡفِسِهۦۖ َوَمن َضلَّ 

بِيَن َحتَّىَٰ نَۡبعََث َرُسوَٗل  ٰۗ َوَما ُكنَّا ُمعَذ ِ   ٣١َواِزَرٞة ِوۡزَر أُۡخَرىَٰ
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Artinya: 

13. Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya 

(sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan 

baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka 14. 

"Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai 

penghisab terhadapmu" 15. Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan 

hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) 

dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia 

tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak 

dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum 

Kami mengutus seorang rasul (QS Al-Israa’ : 13-15) 

Kesimpulan Penjelasan QS Al–Israa’ : 13–15 yaitu: 

Setiap  anak  yang  lahir  ke  dunia  memiliki  catatannya  tersendiri. 

Syaikh  AsSa’diy  mengatakan  bahwa  apapun  yang  dikerjakan  baik  ataupun  

buruk  itu  telah melekat  erat  pada diri  pribadi  masing-masing,  ianya  tidak  

bisa  berpindah  atau dipindahkan  pada  orang  lain  baik  sengaja  ataupun  tidak. 

Oleh  karena  itu  orang ersebut  tidaklah  di  hisab  dengan  amal  orang  lain  

begitu  juga  sebaliknya.  Ganjaran amal  seseorang  tergantung  perbuatan  yang  

dilakukannya,  dan  tidak  bisa  dibebankan pada  orang  lain.  Jika  seseorang  

berbuat  dosa  dan  kesalahan  maka  ia  sendiri  yang menanggung azabnya dan 

mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah SWT. 

  

 


