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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan persaingan usaha meningkat 

secara pesat. Untuk dapat bersaing secara sehat setiap perusahaan harus dapat 

menunjukkan kinerja yang baik. Kinerja menjadi gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi 

dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu 

organisasi.Selain itu kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh 

mana organisasi dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Untuk mencapai kinerja manajerial yang baik dibutuhkan sebuah 

perencanaan dan pengendalian yang baik. Perencanaan dan pengendalian 

merupakan dua hal yang saling berhubungan. Perencanaan adalah pandangan ke 

depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat 

mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah melihat ke belakang, 

memutuskan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya 

dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. 

PT. Perkebunan Nusantara V ini berkantor pusat di Provinsi Riau yang 

terletak pada jalan Rambutan Pekanbaru. Komoditas produksi yang dihasilkan 

oleh PT. Perkebunan Nusantara V ini adalah Produksi minyak kelapa sawit dan 

produksi karet.Sebagai salah satu perusahaan minyak kelapa sawit dan karet yang 

tersebar di Indonesia PT. Perkebunan Nusantara V memiliki sumber daya yang 
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memadai dan kompeten. Dengan adanya sumber daya yang kompeten, komitmen 

dan teknologi yang inovatif akan mempermudah perusahaan dalam mencapai 

tujuannya.  

Dari evaluasi kinerja manajemen di PT. Perkebunan Nusantara V terdapat 

fenomena yang terjadi yaitu adanya kesenjangan antara hasil kinerja dengan 

anggaran yang ditentukan. Pada rekapitulasi realisasi dan anggaran produksi PT. 

Perkebunan Nusantara V bulan Desember 2015 terlihat bahwa realisasi produksi 

dengan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) masih berbeda jauh. 

Tabel 1.1 

Realisasi dan Anggaran Produksi  

PT. Perkebunan Nusantara V Bulan Desember 2015 

 

No Uraian Realisasi (kg) RKAP (kg)  +/- (%) 

1 TBS Olah 168.234.740 270.660.800 37,84 

2 Hasil Olah       

  a. Minyak Sawit 32.992.755 54.879.443 39,88 

  b. Inti Sawit 9.530.622 13.071.777 27,09 

3 
Rendemen Hasil 

Olah 
      

  a. Minyak Sawit 19,61 20,28 3,28 

  b. Inti Sawit 5,67 4,83 17,30 

(Sumber: Divisi Produksi PT. Perkebunan Nusantara V 2015) 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi dengan RKAP 

menunjukan adanya perbedaan. Realisasi Tandan Buah Segar (TBS olah) sebesar 

168.234.740 dibanding RKAP sebesar 270.660.800 berada dibawah dengan 

persentase sebesar 37,84%. Hal ini disebabkan karna adanya asap yang 

mengakibatkan gangguan proses fotosintesis pada tanaman sehingga 

mempengaruhi proses kematangan buah. Realisasi hasil olah minyak sawit 

sebesar 32.992.755 dibanding RKAP sebesar 54.879.443 berada dibawah dengan 
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persentase sebesar 39,88%, dan realisasi hasil olah inti sawit sebesar 9.530.622 

dibanding RKAP sebesar 13.071.777 berada dibawah dengan persentase 27,09%. 

Hal ini disebabkan adanya gangguan keamanan (pencurian) dibeberapa kebun, 

adanya serangan hama dan tingginya curah hujan di beberapa kebun. Realisasi 

rendemen hasil olah minyak sawit sebesar 19,61% dibanding RKAP sebesar 

20,28% berada dibawah sebesar 3,28%, dan realisasi rendemen hasil olah inti 

sawit sebesar 5,67% dibanding RKAP sebesar 4,83% berada diatas sebesar 

17,30%.   

Perbedaan realisasi dengan RKAP tersebut dapat menunjukan adanya 

penurunan kinerja dikarenakan beberapa hasil produksi tidak berjalan sesuai target 

yang mengakibatkan realisasi anggaran mengalami penurunan dengan RKAP 

yang telah ditentukan.  

Tidak sesuainya pencapaian yang telah dianggarkan dan direncanakan 

untuk hasil produksi tersebut dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian dalam 

penyusunan anggaran yang mengakibatkan pengguna anggaran tidak tepat dengan 

sasaran dan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga dalam 

penyusunan anggaran sering kali gagal menjalankan fungsi dan perannya dalam 

proses penyusunan anggaran (Divisi Produksi PT. Perkebunan Nusantara V). 

Agar RAKP tetap realistis didalam menyusun RAKP sebaiknya 

melibatkan partisipasi berbagai pihak. Adapun upaya yang perlu dilakukan agar 

anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian yang efektif, 

manajer puncak perlu mengikutsertakan manajer pusat pertanggungjawaban 

dalam proses penyusunan anggaran.  
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Faktor yang memiliki pengaruh positif, dalam hal ini meningkatkan 

kinerja manajerial adalah partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran berarti 

memberikan kesempatan kepada para bawahan untuk terlibat dalam penyusunan 

anggaran. Kinerja manajerial akan meningkat apabila mereka terlibat secara aktif 

dalam proses penyusunan anggaran pada unit organisasi tempat mereka bekerja 

(Safitri, 2006) dalam Mattola (2011). Dengan adanya partisipasi dalam proses 

penyusunan anggaran, bawahan akan terlibat secara emosional yang pada 

gilirannya memunculkan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi dalam 

pelaksanaan anggaran. Partisipasi anggaran juga memungkinkan bawahan untuk 

menentukan tujuan dan target mereka sendiri. Dengan demikian, mereka akan 

lebih terbuka untuk menerima anggaran dan bekerja dengan lebih untuk mencapai 

target tersebut. 

Anggaran secara partisipatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja, yaitu 

ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui maka manajer 

tingkat bawah akan melaksanakan tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa 

tanggung jawab pribadi untuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam 

proses penyusunan anggaran. Dari pengertian partisipasi anggaran dapat 

disimpulkan bahwa kinerja manajerial akan meningkat apabila partisipasi 

anggaran diterapkan didalamnya. Partisipasi anggaran memberikan suatu rasa 

tanggung jawab kepada manajer tingkat bawah dan dorongan timbulnya 

kreatifitas, karena manajer tingkat bawah yang menciptakan anggaran, maka besar 

kemungkinan tujuan anggaran merupakan tujuan pribadi tersebut, menyebabkan 
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semakin tingginya tingkat keselarasan tujuan dalam hal ini tingginya kepuasan 

kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja. 

Hal lain yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial diantaranya adanya 

motivasi. Menurut Robbins (2007) dalam Silmilian (2013) Motivasi  adalah 

proses manajemen untuk mempengaruhi tingkah laku manusia berdasarkan 

pengetahuan apa yang membuat orang bergerak. Salah satu fungsi anggaran 

adalah sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-

tugas atau mencapai tujuan. Dan dalam konteks partisipasi penyusunan anggaran 

sebagai suatu mekanisme dalam pertukaran informasi, dapat memungkinkan 

karyawan dan pimpinan untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang 

pekerjaan mereka. Sehingga hal itu akan sangat membantu para karyawan dan 

pimpinan yang memiliki motivasi tinggi untuk memperbaiki kinerja, sebaliknya 

karyawan dan pimpinan yang memiliki motivasi yang kurang tidak akan 

memperbaiki kinerja mereka. 

Dipilihnya variabel motivasi karena untuk mencapai tujuan perusahaan 

atau organisasi harus adanya etos kerja yang baik agar tercapainya suatu tujuan 

perusahaan secara optimal. Untuk mencapai suatu tujuan perusahaan salah 

satunya adalah dengan melakukan penyusunan anggaran. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Mia (1988) dalam Soetrisno (2010) proses penyusunan 

anggaran mungkin akan lebih efektif pada kondisi karyawan mempunyai motivasi 

yang tinggi. Peran motivasi sangat penting dalam partisipasi penyusunan anggaran 

karena semakin tingginya motivasi yang dimiliki oleh para manajer dan 

bawahannya  maka dalam menyusun anggaran akan lebih baik dan mudah. 
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Hal lain yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial diantaranya oleh 

faktor individual, antaran lain berupa karakteristik psikologi yaitu locus of 

control. Greenhalg dan Rosenblat (1984) dalam Abdullah (2006) mendefinisikan 

locus of control itu sendiri terbagi menjadi locus of control internal dan locus of 

control eksternal. Locus of control internal yaitu sejauh mana orang-orang 

mengharapkan bahwa sebuah penguatan atau hasil perilaku mereka bergantung 

pada prilaku mereka sendiri atau karakteristik pribadi, sedangkan locus of control 

eksternal yaitu sejauh mana orang-orang mengharapkan bahwa penguatan atau 

hasil adalah bukan muncul dari dalam diri orang tersebut, namun dari suatu 

kesempatan. 

Locus of control merujuk kepada sebuah keyakinan yang dimiliki individu 

mengenai hasil yang mereka peroleh merupakan akibat dari apa yang mereka 

lakukan. Internal locus of control memainkan upaya yang lebih besar untuk 

mengatur lingkungan, menunjukan pemahaman yang lebih baik, dan 

memanfaatkan informasi lebih baik dalam situasi pengambilan keputusan yang 

kompleks. Jika dikaitkan dengan proses partisipasi anggaran, mereka yang tidak 

memiliki Internal locus of control yang baik akan gagal menjalankan fungsi dan 

perannya dalam proses penyusunan anggaran. Hal ini tentu saja menjadi indikasi 

gagalnya partisipasi anggaran yang pada gilirannya akan berdampak pada 

penurunan kinerja. Dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai penyusun 

anggaran, kapasitas dan posisi karyawan sebagai penyusun anggaran sangat 

ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam menghasilkan sebuah 

kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan manajer dalam penyusunan anggaran yang 
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harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam 

menyusun anggaran .setiap karyawan akan mampu menggunakan hak-haknya 

secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta 

menempatkan kedudukan nya secara proporsional jika setiap karyawan 

mempunyai pengetahuan yang cukup. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam 

melakukan pengawasan keuangan perusahaan salah satunya adalah pengetahuan 

tentang anggaran sehingga dengan mengetahui anggaran diharapkan karyawan 

dan pimpinan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. 

Dalam proses penyusunan anggaran memerlukan kerjasama dari para 

manajer dari berbagai jenjang organisasi. Keterlibatan, seseorang dalam proses ini 

tentunya tidak terlepas dari aspek perilaku, diantaranya rasa khawatir atau 

cemburu, serta rasa kepuasan dari masing-masing individu sebagai akibat dari 

adanya kenaikan atau disetujuinya usulan yang ditawarkan. 

Penetapan penyusunan anggaran pada awal kegiatan mengharuskan semua 

anggota organisasi mengarahkan segala kegiatan sesuai tujuan yang telah 

ditetapkan. Manajemen pada fungsi perencanaan dalam hal ini dituntut untuk 

memperhatikan penggunaan sumber sumber ekonomi yang efisien. Dalam 

keterlibatan tersebut, para manajer harus mengetahui seberapa besar kemampuan 

yang dimilikinya untuk mencapai target yang akan dicapai, agar dalam diri 

manajer timbul perasaan yang dihargai, dipercaya, yang mengakibatkan rasa 

kepuasan atas pekerjaannya. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja manajarial yaitu pelimpahan 

wewenang. Dengan  maksimalnya pelimpahan wewenang terhadap middle 
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management dapat meningkatkan ruang gerak middle management lebih kreatif, 

inovatifdan aktif dalam pemilihan dan pemindahan staf sesuai dengan kemampuan 

atau skill staff, dan dengan adanya pengalokasian anggaran dan keputusan top 

management yang sesuai dengan kebutuhan maka dapat memberikan hasil dan 

manfaat untuk organisasi. Hofstede (1968) dalam Soetrisno (2010) menyatakan 

bahwa penggunaan anggaran dapat dipergunakan sebagai alat untuk 

mendelegasikan wewenang atasan kepada bawahan. Penggunaan anggaran itu 

sendiri akan memunculkan berbagai dimensi perilaku aktivitas orang dalam hal 

pengendalian, evaluasi kinerja, dan koordinasi. Penggunaan anggaran akan sesuai 

dengan sasaran apabila proses penyusunan anggaran yang dibuat sesuai dengan 

kebutuhan bawahan. Dengan  maksimalnya pelimpahan wewenang terhadap 

middle management dapat meningkatkan ruang gerak middle management lebih 

kreatif, inovatifdan aktif dalam pemilihan dan pemindahan staf sesuai dengan 

kemampuan atau skill staff, adanya pengalokasian anggaran dan keputusan top 

management yang sesuai dengan kebutuhan maka dapat memberikan hasil dan 

manfaatuntuk organisasi. 

Beberapa hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja menunjukan hasil yang tidak dapat disimpulkan secara konklusif dan 

masih banyak diperdebatkan. Hal tersebut terjadi karena hasil penelitian yang 

dikemukakan belum konsisten dan sering terjadi kontradiksi antara satu peneliti 

dengan peneliti lainnya. Misalnya penelitian Tri Nur Wahyudi(2015) menunjukan 

bahwa dari kelima faktor yang dipakai, empat faktor yakni penggunaan informasi 

akuntansi, partisipasi penyusunan anggaran, pengalaman kerja dan jenjang 
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pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja manajer, sedangkan satu faktor 

yang tidak berpengaruh positif terhadap kinerja manajer adalah faktor lingkungan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Soetrisno 

(2010) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Partisipasi, Motivasi Dan 

Pelimpahan Wewenang Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja 

Manajerial. Hasil penelitian menunjukan bahwa interaksi antara motivasi dan 

pelimpahan wewenang memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan 

terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja. 

Dalam penelitian ini, peneliti menambah variabel Locus Of Control dan 

Pengetahuan tentang penyusunan anggaran Sehingga penelitian ini diberi judul: 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA MANAJERIAL 

DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA 

V”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

dalam penyusunan anggaran. 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial dalam 

penyusunan anggaran. 

3. Apakah locus of control berpengaruh terhadap kinerja manajerial dalam 

penyusunan anggaran. 
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4. Apakah pengetahuan tentang penyusunan anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial dalam penyusunan anggaran. 

5. Apakah pelimpahan wewenang berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

dalam penyusunan anggaran. 

6. Apakah Partisipasi anggaran, Motivasi, Locus Of Control, Pelimpahan 

wewenang dan Pengetahuan tentang penyusunan anggaran berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja manajerial dalam penyusunan anggaran.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial dalam penyusunan anggaran. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja manajerial dalam 

penyusunan anggaran. 

3. Untuk mengetahui pengaruh locus of controlterhadap kinerja manajerial 

dalam penyusunan anggaran. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang penyusunan anggaran 

terhadap kinerja manajerial dalam penyusunan anggaran. 

5. Untuk mengetahui pengaruh pelimpahan wewenang terhadap kinerja 

manajerial dalam penyusunan anggaran. 

6. Untuk mengetahui Partisipasi anggaran, Motivasi, Locus Of 

Control,pelimpahan wewenang dan pengetahuan tentang penyusunan 

anggaran berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial dalam 

penyusunan anggaran. 
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1.4 Manfaat Peneltian  

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam 

pengembangan ilmu akuntansi dalam lingkup akuntansi manajemen, 

khususnya yang berkenaan dengan anggaran dan kinerja. 

2. Bagi Perusahaan , penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan dalam penyusunan anggaran karena kinerja bisa dipengaruhi 

oleh partisipasi anggaran, motivasi, Locus of control, pengetahuan tentang 

penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang. 

3. Bagi penelitian lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

acuan untuk penelitian sejenis. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar di peroleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam 

tiap-tiap bagian penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas masing-

masing bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan uraian mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

  Bab ini menjelaskan tentang telaah pustaka yang mendasari penelitian 

ini, seperti: Partisipasi penyusunan anggaran,motivasi, locus of 

control,pengetahuan tentang penyusunan anggaran, pelimpahan 

wewenang dan kinerja yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 
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serta penelitian terdahulu, dan pada akhir akan menguraikan hipotesis 

dan variabel penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang lokasi 

dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, populasi dan sampel, operasional variabel, serta metode analisis 

data. 

BAB IV : GAMABARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini merupakan gambaran umum perusahaan yang menjelaskan 

sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas 

perusahaan. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari 

permasalahan, sesuai dengan variabel yang di teliti. 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini menguraikan bab terakhir dari skripsi yang berisikan 

mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, 

serta saran-saran yang diberikan berhubungan dengan pembahasan 

skripsi ini. 


