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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Grand Theory  

 Tampubolon (2008:87), Teori motivasi dapat dikelompokan dalam dua 

kategori, yaitu Teori Kepuasan; yang memusatkan pada faktor-faktor dalam diri 

orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilaku 

dan Teori Proses; yang menguraikan dan menganalisis bagaimana perilaku itu 

dikuatkan, diarahkan, didukung, dan dihentikan.  

1. Teori Kepuasan.  

Teori-teori penting tentang kepuasan yaitu Teori Hierarki 

Kebutuhan dari Abraham Maslow, Teori Dua Faktor dari Frederick 

Hezberg, dan Teori Prestasi dari McClelland. Teori-teori ini telah 

mendorong banyak ahli untuk melakukan penelitian yang mendalam serta 

mendorong para manajer lebih berusaha keras menerapkan nya ke dalam 

praktik, Tampubolon (2008:88). 

a. Teori Hierarki Kebutuhan Menurut Abraham Maslow 

Inti dari teori maslow yaitu, bahwa kebutuhan itu tersusun 

dalam bentuk hierarki. Tingkat kebutuhan yang paling rendah adalah 

kebutuhan fisiologis dan tingkat yang tertinggi adalah kebutuhan 

realisasi diri (self actualization needs). 

1) Kebutuhan Fisiologis merupakan kebutuhan akan makan, minum, 

dan mendapat tempat tinggal. 
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2) Kebutuhan Keselamatan dan Keamanaan, merupakan kebutuhan 

akan kebebasan dari ancaman, seperti aman dari ancaman 

lingkungan (penjahat, gangguan lingkungan lainnya). 

3)  Kebutuhan Rasa Memiliki Cinta, yaitu kebutuhan akan teman, 

afiliasi, interaksi, mencintai dan dicintai. 

4) Kebutuhan akan Penghargaan, yaitu kebutuhan akan penghargaan 

diri dan penghargaan dari orang lain. 

5) Kebutuhan akan Realisasi Diri, yaitu kebutuhan untuk memenuhi 

diri sendiri dengan penggunaan kemampuan maksimum, melalui 

keterampilan dan potensi yang ada. 

Teori Maslow mengasumsikan bahawa orang berusaha 

memenuhi kebutuhan yang lebih cocok (fisiologis) sebelum memenuhi 

kebutuhan tertinggi (realisasi diri). 

b. Teori Dua Faktor (Hezberg) 

Hezberg mengembangkan Teori Dua Faktor tentang Motivasi, 

dimana fsktor yang membuat orang merasa puas dan yang membuat 

tidak puas (ekstrinsik dan intrinsik), yang juga dikenal sebagai Teori 

Higieni Motivasi (Motivation Hygiene Theory). Penelitian Herzberg 

melahirkan dua kesimpulan mengenai teori tersebut yaitu : 

1) Ada serangkaian kondisi ekstrinsik, dimana keadaan pekerjaan dan 

hygienic yang menyebabkan rasa tidak puas diantara para 

karyawan apabila kondisi ini tidak ada, maka hal ini tidak perlu 

memotivasi karyawan. Sebaliknya apabila keadaan pekerjaan dan 
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hygienic cukup baik, keadaan ini dapat membentuk kepuasan bagi 

karyawan. Faktor-faktor itu meliputi : Upah, Keamanan kerja, 

Kondisi kerja dan hygienic, Status, Prosedur perusahaan, Mutu dari 

supervise teknis, Mutu dari hubungan interpersonal diantara teman 

sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. 

2) Serangkaian kondisi instrinsik, kepuasan pekerjaan yang apabila 

terdapat dalam pekerjaan akan menggerakan tingkat motivasi yang 

kuat, yang dapat menghasilkan prestasi pekerjaan yang baik. Jika 

kondisi ini tidak ada, maka tidak menimbulkan rasa ketidakpuasan 

yang berlebihan yang dinamakan pemuas atau motivator, yang 

meliputi : Prestasi, Pengakuan, Tanggung jawab, Kemajuan, 

Pekerjaan itu sendiri, Kemungkinan berkembang. 

c. Teori Kebutuhan (Mc Clelland) 

Mc Clelland mengemukakan teori motivasi yang erat 

hubungannya dengan konsep belajar. Ia berpendapat bahwa banyak 

kebutuhan diperoleh dari kebudayaan. Teori dari kebutuhan itu antara 

lain : 

1) Kebutuhan akan Prestasi (Need for Achievement, yang disingkat 

dengan; n. Ach) 

2) Kebutuhan akan Afiliasi (Need for Affiliation, yang disingkat 

dengan; n. Aff) 

3) Kebutuhan akan Kekuasaan (Need for Power, yang disingkat 

dengan; n. Pow) 
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Mc Clelland mengemukakan, apabila seseorang yang sangat 

mendesak untuk memenuhi kebutuhan itu, maka akan memotivasi 

orang tersebut untuk berusaha keras memenuhi kebutuhannya. Jika 

orang mempunyai n.Arch tinggi, maka kebutuhan ini mendorong orang 

untuk menetapkan tujuan yang penuh tantangan dan bekerja keras 

untuk mencapai tujuan itu. 

2. Teori Proses Motivasi 

Tampubolon (2008:93), Teori-teori motivasi antara lain, Teori X 

dan Y dari McGregor, Teori Penentuan Sasaran (Goal Setting Theory), 

Teori Keadilan (Equity Theory), dan Teori Pengharapan (Expectation 

Theory). Teori-teori proses motivasi ini banyak digunakan ahli manajemen 

untuk mendorong para manajer menggunakannya didalam praktik bidang 

manajemen. 

a. Teori X dan Y (McGregor) 

Douglas McGregor menyatakan ada dua sifat yang utama dari 

manusia, yang disebut negative yaitu Teori X dan yang moderat adalah 

Teori Y. Teori ini mempunyai empat asumsi yang perlu diperhatikan 

para manajer. 

1) Karyawan pada dasarnya tidak suka bekerja, dan harus dipaksa, 

bila memungkinkan ia akan menghindari pekerjaan itu. 

2) Karena karyawan tidak suka bekerja dan harus dipaksa, 

dikendalikan, serta diberi sanksi yang keras untuk dapat 

menyelesaikan tugasnya. 
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3) Karyawan akan menghidar dari tanggung jawab dan hanya akan 

menerima perintah secara langsung (dipaksa) sedapat mungkin. 

4) Karyawan mengharapkan keamanan penuh dari organisasi didalam 

melaksanakan pekerjaan dan memiliki sedikit ambisi. 

Berdasarkan teori ini, dapat disimpulkan bahwa manusia 

sebagai karyawan dapat dipersepsikan sebagai makhluk tidak suka 

bekerja (malas), yang harus dipaksa, dijaga, serta dituntut agar dapat 

melakukan pekerjaan secara baik. Apabila cara ini tidak dapat 

dilakukan, maka manusia tidak akan mau bekerja, menghindar dan 

selalu mencari aman.jika dilihat karyawan didalam melaksanakan 

pekerjaan menurut teori ini adalah tipe karyawan yang bekerja yang 

paling aman, yaitu dengan pencapaian target yang paling minimal, 

mendapat gaji dan fasilitas yang wajar, tidak ambisius untuk 

peningkatan jabatan dan gaji, kalua boleh menghindar dari tanggung 

jawab atas tugasnya. 

b. Teori Pencapaian Sasaran (Goal Setting Theory) 

Teori pencapaian sasaran sangat spesifik dilihat dari tingkat 

kesulitan didalam pencapaian sasaran serta umpan baliknya karena 

didalam pencapaian standar performa yang tinggi, setiap individu 

dimotivasi untuk menguasai potensi kekuatan dirinya (self afficacy), 

yaitu individu percaya bahwa dirinya dapat dan mampu sesuai dengan 

performa yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas dalam 

pekerjaannya. Proses dari teori ini merupakan identifikasi diri dari 
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setiap karyawan dengan menentukan tingkat performa, selanjutnya 

kriteria performa tersebut dapat ditentukan target atau sasaran yang 

akan dicapainya. Apabila standar performa tertentu dapat ditentukan, 

maka sasaran akan dapat ditetapkan. 

c. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Teori Keadilan menguraikan bahwa setiap individu didalam 

melaksanakan pekerjaannya selalu membandingkan antara input tugas 

dan hasil beserta yang lainnya didalam pertanggung jawabannya, serta 

berusaha mengatasi ketidakseimbangan beban tugasnya. Menurut teori 

ini, umumnya ada empat perbandingan yang selalu diperhatikan 

karyawan didalam menciptakan keseimbangan dalam tugasnya, antara 

lain sebagai berikut : 

1) Perbandingan dari dalam dirinya (self inside) 

2) Perbandingan dari luar dirinya (self outside) 

3) Perbandingan lain dari dalam; tentang keberadaan dirinya di dalam 

kelompok serta posisinya didalam kelompok atau organisasi. 

4) Perbandingan lain dari luar; tentang keberadaan dirinya dan 

kelompok, serta kedudukan dirinya diluar oraganisasi. 
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d. Teori Pengharapan (Expectancy Theory) 

Teori pengharapan merupakan tendensi kekuatan untuk 

melakukan sesuatu dengan kebebasan menjadi suatu penciptaan 

kekuatan pengharapan untuk mendapatkan hasil yang menarik bagi 

penghasilan individu. Teori ini terfokus pada tiga efek hubungan. 

1) Usaha (effort), hubungan dengan performa (performance) 

2) Performa (performance), hubungannya dengan pengharapan 

(expectancy) 

3) Pengharapan (expectancy), berhubungan dengan sasaran seseorang 

(goals) 

2.2 Partisipasi Anggaran 

2.2.1 Pengertian Anggaran 

Menurut Nafarin (2007:11) anggaran adalah suatu rencana kuantitatif 

periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran 

merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan 

secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam 

satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa.  

2.2.2 Fungsi Anggaran  

Nafarin (2007:27) Anggaran mempunyai beberapa fungsi diantaranya 

yaitu: 

1. Fungsi perencanaan  

Anggaran sebagai alat perencanaan harus memperhatikan kaitan 

anggaran yang satu dengan anggaran yang lainnya. Salah satu fungsi 
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anggaran adalah menentukan rencana belanja dan sumber dana yang ada 

seefisien mungkin. 

2. Fungsi pelaksana 

Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan artiya sebelum 

pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan  yang 

berwenang. Anggaran disetujui untuk dilaksanakan bila ada anggarannya 

atau tidak menyimpang dari anggaran.  

3. Fungsi pengawasan  

Anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian. 

Pengawasan bararti mengevaluasi atau menilai terhadap pelaksanaan 

pekerjaan dengan membandingkan realisasi dengan rencana anggaran, dan 

melakukan tindakan perbaikan bila terdapat penyimpangan yang 

merugikan. 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan artinya bahwa 

anggaran disusun sebelum aktifitas perusahaan dilakukan. Sedangkan 

anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian artinya bahwa anggaran 

digunakan sebagai pedoman dan pengendalian aktivitas perusahaan. Jika 

aktifitas perusahaan jauh dari yang dianggarkan, maka akan dilakukan 

perbaikan-perbaikan sehingga dapat meminimalisir pemborosan yang ada.  

 

2.2.3 Jenis Anggaran 

Nafarin (2007:31) Anggaran dapat dikelompokan dari beberapa segi yaitu :  

1. Segi dasar penyusunan  
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Dari segi dasar penyusunan anggaran terdiri atas anggaran variabel 

dan anggaran tetap. Anggaran variabel adalah anggaran yang disusun 

berdasarkan interval (kisaran) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada 

intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada 

tingkat aktivitas yang berbeda. 

2. Segi cara penyusunan 

Dari segi cara penuyusunan anggaran terdiri atas anggaran periodic 

dan anggaran kontinu. Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun 

untuk satu periode tertentu. Anggaran kontinu adalah anggaran yang 

dibuat untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat.  

3. Segi jangka waktu  

Dari segi jangka waktu anggaran terdiri atas anggaran jangka 

pendek dan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka pendek adalah 

anggaran yang dibuat dengan janga waktu paling lama sampai satu tahun. 

Anggaran jangka panjang adalah anggaran yang dibuat dengan jangka 

waktu lebuh dari satu tahun.  

4. Segi bidang  

Dari segi bidang anggaran terdiri atas anggaran operasional dan 

anggaran keuangan. Anggaran operasional adalah  anggaran untuk 

menyusun anggaran laba rugi. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk 

menyusun anggaran neraca. 
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5. Kemampuan menyusun 

Dari segi kemampuan menyusun anggaran terdiri atas anggaran 

komprehensif dan anggaran parsial. Anggaran komprehensif adalah 

rangkaian dari berbagai jenis anggaran yang disusun secara lengkap. 

Anggaran parsial adalaha anggaran yang disusun secara tidak lengkap atau 

anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. 

6. Segi fungsi  

Dari segi fungsi anggaran terdiri atas anggaran tertentu dan 

anggarn kinerja. Anggaran tertentu adalah anggaran yang diperuntukan 

bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk mafaat lain. 

Anggaran kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi 

kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. 

7. Segi metode penentuan harga pokok produk 

Dari segi metode penentuan harga pokok produk anggaran terdiri 

atas anggaran tradisional dan anggaran berdasar kegiatan. Anggaran 

tradisional atau anggaran konvensional terdiri atas anggaran berdasar 

fungsional yaitu anggaran yang dibuat dengan menggunakan metode 

penghargapokokan penuh dan berfungsi untuk menyusun anggaran induk 

atau anggaran tetap, dan anggaran berdasarkan sifat yaitu anggaran yang 

dibuat dengan menggunakan metode penghargapokokan variabel dan 

berfungsi untuk menyusun anggaran variabel. Sedangkan anggaran 

berdasarkan kegiatan adalah anggaran yang dibuat dengan menggunakan 
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metode penghargapokokan berdasar kegiatan dan berfungsi untuk 

menyusun anggaran variabel dan anggaran induk. 

2.2.4 Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran  

Dalam konteks penganggaran, Brownell (1982) dalam Mattola (2011) 

menjelaskan bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang melibatkan individu-

individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap 

penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan 

dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka. Partisipasi tersebut 

menunjukkan adanya interaksi antara para karyawan dengan atasannya, dan para 

karyawan melakukan aktivitas yang diperlukan mulai dari awal penyusunan 

anggaran, negosiasi, penetapan anggaran akhir dan revisi anggaran yang 

diperlukan.  

Nurcahyani (2010) dalam Mattola (2011) mendefenisikan partisipasi 

anggaran secara terperinci sebagai berikut :  

1. Sejauh mana anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para pengurus.  

2. Alasan-alasan pihak manajer pada saat anggaran diproses.  

3. Keinginan memberikan partisipasi anggaran kepada pihak manajer tanpa 

diminta.  

4. Sejauhmana manajer mempunyai pengaruh dalam anggaran akhir.  

5. Kepentingan manajer dalam partisispasinya terhadap anggaran.  

6. Anggaran didiskusikan antara pihak manajer puncak dengan manajer pusat 

pertanggungjawaban pada saat anggaran disusun.  
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Ketika seseorang karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan 

penganggaran seperti yang dijelaskan di atas, maka ia akan termotivasi dalam 

situasi kelompok karena diberi kesempatan untuk mewujudkan inisiatif dan daya 

kreatifitas. Tujuan bersama akan lebih mudah tercapai sehingga ada keterlibatan 

secara pribadi dan kesediaan untuk menerima tanggungjawab masing-masing. 

Rasa tanggung jawab ini pada akhirnya akan memperkuat kreativitas manajer 

yang bersangkutan. 

Partisipasi anggaran dalam menyusun anggaran dapat menghasilkan 

informasi yang lebih baik, karena partisipasi bawahan dalam proses penganggaran 

akan memberikan kesempatan kepada atasan untuk mendapatkan akses informasi 

lokal yang dimiliki bawahan. 

2.3 Motivasi 

Motivasi adalah energi yang menggerakkan individu untuk berusaha 

mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Torang (2013:57), motivasi 

bersumber dari 2 (dua) dimesi yaitu: a) Extrinsic atau motivasi buatan (sesuatu 

yang dilakukan untuk memotivasi individu), dan b) Intrinsic atau motivasi hakiki 

(dorongan dari dalam diri individu). 

Disamping itu Torang (2013:58) menjelaskan bahwa motivasi adalah 

proses psikis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi 

dapat bersumber dari dorongan dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang. 

Dalam memotivasi karyawan didalam organisasi, seorang pemimpin berhadapan 

dengan persoalan yang dapat mempengaruhi setiap karyawan dalam bekerja, yaitu 

kemauan dan kemampuan. Seorang pemimpin dapat mengatasi lemahnya 
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kamauan seorang karyawan dalam bekerja dengan memotivasi, disisi lain 

minimnya kemampuan karyawan dapat diatasi dengan mengikutkan mereka 

dalam pendidikan dan latihan. Selanjutnya Torang (2013:58) mengungkapkan 

bahwa proses motivasi meliputi siklus yang disingkat AIDA, yaitu Attention 

(perhatian), Interest (tertarik), desire (terangsang), dan Action (tindakan). Manusia 

termotivasi karena ada perhatian. Ada perhatian menimbulkan ketertarikan. 

Ketertarikan menimbulkan rangsangan. Rangsangan menimbulkan tindakan atau 

aksi. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka motivasi dapat disimpulkan sesuatu 

yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja sehingga membangkitkan 

energi yang menggerakkan individu untuk berusaha mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

2.4       Locus Of Control 

Hampir setiap orang berusaha mempunyai konsep diri positif, tetapi 

banyak orang mempunyai evaluasi positif tentang diri mereka sendiri dari pada 

orang lain. Self-evaluation kebanyakan didefinisikan oleh tiga konsep: self-

esteem, self efficacy, dan locus of control. Sedangkan Kreitner dan Kinicki (2010) 

dalam Wibowo (2013:29), memperenalkan konsep yang terdiri dari self-esteem, 

self-efficacy, locus of control, dan self-monitoring. Dalam penelitian ini variabel 

yang digunakan adalah hanya locus of control saja oleh peneliti. 

Locus of control adalah keyakinan umum orang tentang jumlah control 

yang mereka  miliki terhadap kejadian kehidupan personal. Individu dengan locus 

of control lebih banyak percaya bahwa karakteristik personal mereka (seperti 
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motivasi dan kompetensi) terutama memengaruhi hasil kehidupan. Mereka dengan 

external locus of control lebih sedikit percaya bahwa kejadian dalam hidupnya 

tergantung terutama pada nasib, keberuntungan, atau kondisi dalam lingkungan 

eksternal (Wibowo, 2013: 30) 

Teori locus of control  menggolongkan individu apakah termasuk dalam 

locus internal atau eksternal. Saputra (2012) menyatakan bahwa locus of control 

baik internal maupun eksternal merupakan tingkatan seorang individu berharap 

bahwa reinfocement atau hasil dari prilaku mereka tergantung pada prilaku 

mereka sendiri atau karakteristik personal mereka. Mereka yakin dapat 

mengendalikan tujuan mereka dikatakan memiliki internal Locus of control, 

sedangkan yang memandang hidup mereka dikendalikan oleh kekuatan pihak luar 

disebut memiliki external Locus of control. 

2.5 Pengetahuan tentang Penyusunan Anggaran 

Dalam menjalankan fungsi dan peran eksekutif harus mampu memiliki 

kapabilitas dan kemampuan seperti keterampilan, pengetahuan dan pengalaman 

dalam penyusunan anggaran. Eksekutif akan mampu melaksanakan tugas dan 

kewajibannya secara efektif apabila mempunyai pengetahuan yang cukup dalam 

hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan yaitu pengetahuan mengenai 

anggaran. Dengan mengetahui anggaran diharapkan eksekutif akan mampu 

mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pengetahuan erat 

kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Pengalaman dan pengetahuan yang 

tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang 

dihadapinya (Novietta, 2010). 
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Sari (2015) menyatakan bahwa setiap karyawan akan mampu 

menggunakan hak-hak nya secara tetap, melaksanakan tugas dan kewajibannya 

secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap 

karyawan mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis 

penyelenggaraan pemerintah, kebijakan public dan lain sebagainya. Pengetahuan 

yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan perusahaan salah 

satunya adalah pengetahuan tentang anggaran sehingga dengan mengetahui 

anggaran diharapkan karyawan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan 

kebocoran anggaran. 

Keterlibatan panitian anggaran didalam proses perencanaan anggaran, 

pada prinsipnya mengandung unsur pengawasan yang bersifat prefentif, sehingga 

anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif dapat memenuhi kinerja yang baik 

serta pemborosan-pemborosan keuangan dapat dicegah secara dini. 

2.6 Pelimpahan Wewenang 

Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang 

lebih tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada 

waktu wewenang tersebut dilaksanakan Soetrisno (2010). Struktur organisasi 

yang disertai dengan tingkat pelimpahan wewenang sentralisasi yang tinggi, 

menunjukkan bahwa semua keputusan yang penting ditentukan pimpinan 

(manajemen) puncak, sementara manajemen pada tingkat menengah atau 

bawahannya hanya mempunyai sedikit wewenang didalam pembuatan keputusan. 

Sebaliknya tingkat pelimpahan wewenang desentralisasi yang tinggi memberikan 
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gambaran bahwa pimpinan puncak mendelegasikan wewenang dan 

pertanggunjawaban pada bawahannya, dan bawahan diberi wewenang untuk 

membuat berbagai keputusan ( Sutrisno, 2010). 

Pelimpahan wewenang merupakan faktor yang turut menentukan 

efektifnya kepemimpinan walaupun pelimpahan wewenang tersebut tidak 

dimaksudkan bahwa penerima wewenang dapat mengambil keputusan yang 

strategic. Pelimpahan wewenang harus disertai dengan pemberian tanggung 

jawab. Tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban dalam 

mengimplementasikan wewenang yang dilimpahkan. Selanjutnya, sebagai bentuk 

pertanggungjawaban, orang yang menerima pelimpahan wewenang harus 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas wewenang yang telah 

diimplementasikan kepada pemberi wewenang. Laporan pertanggungjawaban 

tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang 

(Torang, 2013:69). 

Menurut Bruns dan Waterhouse (1975) dalam Soetrisno (2010) manajer 

dalam organisasi yang tingkat desentralisasinya tinggi merasa dirinya orang yang 

paling berpengaruh, lebih berpartisipasi dalam perencanaan anggaran, dan merasa 

dipuaskan dengan kegiatan yang berhubungan dengan anggaran. Sebaliknya 

dalam organisasi dengan tingkat desentralisasi rendah (sentralisasi) manajer 

merasa dirinya dianggap kurang bertanggungjawab, sedikit terlibat dalam 

perencanaan anggaran dan mengalami tekanan atasan. Riyadi (1998) dalam 

Soetrisno (2010) menyatakan bahwa ciri-ciri organisasi dengan derajat 

desentralisasi yang tinggi menunjukkan unit-unit yang berada pada tingkat yang 
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lebih rendah, lebih memiliki otonomi dari pada organisasi dengan derajat 

desentralisasi yang rendah (sentralisasi). Dalam organisasi yang memiliki tingkat 

desentralisasi tinggi, bawahan diberi kekuasaan yang formal dalam melaksanakan 

kegiatan hariannya. 

2.7 Kinerja  

2.7.1 Pengertian Kinerja 

Umam (2010:186) kinerja adalah catatan mengenai akibat-akibat yang 

dihasilkan dalam sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu 

yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Dan Umam (2010:187) mengatakan 

bahwa kinerja sebagai perluasan dari bertemunya individu dan harapan tentang 

apa yang seharusnya dilakukan oleh individu terjait dengan suatu peran, dan 

kinerja tersebut merupakan evaluasi terhadap berbagai kebiasaan dalam 

organisasi, yang membutuhkan standardisasi yang jelas.  

Kinerja merupakan semua tindakan atau perilaku yang dikontrol oleh 

individu dan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan-tujuan dari organisasi 

(Umam, 2010:188). Ada tiga komponen besar dari kinerja, yaitu kinerja tugas 

(task performance), kinerja keanggotaan (citizenship performance), dan kinerja 

kontra produktif (counter productive performance). Kinerja tugas merupakan 

penyelesaian tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan, meliputi prilaku 

yang menghasilkan barang, jasa, dan pelayanan. Tugas-tugas tersebut adalah 

tugas-tugas yang diakui formal dan berbeda antara satu organisasi dan organisasi 

lain. Kinerja keanggotaan menjadikan seseorang terlibat dalam kehidupan 
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organisasi politik dan mempromosikan cita organisasi yang positif dan 

menyenangkan. 

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. 

Byars (1984) dalam Mattola (2011) mengartikan kinerja sebagai hasil dari usaha 

seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi 

tertentu. Hal ini berarti bahwa kinerja merupakan hasil keterkaitan antara usaha, 

kemampuan dan persepsi tugas. Persepsi tugas itu sendiri merupakan petunjuk 

bagi individu untuk percaya bahwa mereka dapat mewujudkan usaha-usaha 

mereka dalam pekerjaan. 

Pengukuran terhadap kinerja merupakan faktor penting untuk 

mengembangkan suatu organisasi. Dengan adanya penilaian evaluasi terhadap 

kinerja, dapat membawa perbaikan-perbaikan bagi organisasi untuk mencapai 

tujuan atau target dari organisasi tersebut. Dalam menyusun sebuah anggaran 

yang efektif perlu melibatkan semua pihak dalam organisasi dari manajer atas 

hingga manajer bawah. Oleh karena itu, pendekatan partisipasi penyusunan 

anggaran penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendekatan terhadap 

kinerja manajerial. 

2.7.2 Pandangan Islam tentang Kinerja 

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna. Islam 

menganjurkan agar setiap manusia dapat bergerak dan berusaha. Pada umumnya 

semua pekerjaan memerlukan pengembangan amanah yang teruji dalam hal 
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kemampuan menjalankan pekerjaan serta tanggungjawab terhadap tugas yang 

dibebankan kepadanya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 151 

                                      

                    

Artinya:  “Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) 

Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang 

membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan 

mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan 

kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.” 

 

Agama Islam mengajak setiap umat manusia untuk bermusyawarah dalam 

mengambil keputusan. Dalam hal menyusun anggaran, seorang manajer yang 

akan melibatkan karyawannya dapat melakukan musyawarah untuk mengambil 

keputusan. Adapun hal ini dijelaskan dalam QS. Ali Imran: 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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Kemudian Allah juga menyeru kepada umatnya agar mengukur suatu 

kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba perusahaan secara benar dan 

adil. Apabila anggaran dilakukan secara benar dan adil, maka kinerja dalam 

menyusun anggaran tersebut bisa menjadi lebih baik. Firman Allah dalam QS. 

Asy-Syu’ara:181. 

                 

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang 

yang merugikan”. 

 

Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya 

melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam 

sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu 

sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain 

berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut: 

 

 الحديث)حاسبوا أنفسكم قبل أن بحاسبوا ونوا أعمالكم قبل أن توزن )

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih 

dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 

2383).  

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1.  Soetrisno 

(2010) 

 

 

Pengaruh 

partisipasi, 

motivasi dan 

pelimpahan 

wewenang 

Dalam 

penyusunan 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Partisipasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

manajerial. Motivasi 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial, 

namun pengaruh 

tersebut tidak signifikan. 
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anggaran 

terhadap kinerja 

manajerial 

Pelimpahan wewenang 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial. 

2.  Ratih 

Purwasih 

Purnama Sari 

(2015) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran 

terhadap Kinerja 

Dengan 

Motivasi, 

Kepuasan Kerja, 

dan Pengetahuan 

Tentang 

Penyusunan 

Anggaran 

Sebagai 

Variabel 

Moderating. 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan partisipasi 

anggaran kerja  

berpengaruh terhadap 

kinerja. Kepuasan kerja dan 

pengetahuan tentang 

penyusunan anggaran tidak 

berpengaruh terhadap 

partisipasi angggaran dan 

kinerja. 

Motivasi berpengaruh 

terhadap partisipasi 

anggaran dan kinerja. 

3.  Tri Nur 

Wahyudi 

(2015) 

Analisis faktor 

yang 

mempengaruhi 

Kinerja manajer 

pada Perusahaan 

Manufaktur di 

Jawa Tengah 

Analisis 

regresi 

berganda 

penggunaan informasi 

akuntansi berpengaruh 

positif 

terhadap kinerja manajer. 

partisipasi penyusunan 

anggaran berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajer. 

pengalaman kerja dan 

jenjang 

pendidikan berpengaruh 

positif 

terhadap kinerja manajer.  

sedangkan faktor 

lingkungan tidak 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajer. 

4.  Budiantara, 

nugraeni 

(2015) 

 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Kinerja 

Manajerial 

Satuan Kerja 

Perangkat 

Daerah (SKPD) 

Pemerintah Kota 

Magelang 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda  

 

Partisipasi anggaran 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial.  

Kejelasan anggaran 

berpengaruh positif  

terhadap kinerja manajerial.  

Struktur desentralisasi 

berpengaruh positif  

terhadap kinerja manajerial.  

Partisipasi anggaran, 

kejelasan sasaran 

angggaran  dan struktur 

desentralisasi secara 

bersama-sama berpengaruh 
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terhadap peningkatan 

kinerja manajerial SKPD. 

5.  Martinus 

Budiantara 

dan Nugraeni 

(2015) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

kinerja 

manajerial 

Satuan 

Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) 

Pemerintah Kota 

Magelang 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Partisipasi dalam 

penyusunan 

anggaran berpengaruh 

terhadap 

peningkatan kinerja 

manajerial SKPD. 

Kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruh terhadap 

peningkatan 

kinerja manajerial SKPD. 

Struktur Desentralisasi 

berpengaruh 

terhadap peningkatan 

kinerja 

manajerial SKPD. 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan konsep-konsep dasar teori yang dijelaskan diatas, peneliti 

menggambarkan hubungan antara partisipasi anggaran, motivasi, locus of control 

dan limpahan wewenang terhadap kinerja manajerial ke dalam kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen (X) 

 

      Variabel Dependen (Y) 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

 : Pengujian secara parsial  

 : Pengujian secara simultan 

Partisipasi Anggaran (X1) 

Kinerja manajerial     

dalam penyusunan 

anggaran                       

(Y) 

Motivasi (X2) 

Pengetahuan tentang penyusunan 

anggaran  (X4) 

Locus Of Control (X3) 

Pelimpahan wewenang (X5) 
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2.10 Pengembangan Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dalam 

Penyusunan Anggaran  

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 (Hapsari, 2010). 

Sesuai dengan kerangka teoritis Blumberg dan Pringle (1982) dan Shields 

(1998) dalam Sari (2015) bahwa partisipasi anggaran akan memberikan manfaat 

yang paling tinggi dalam meningkatkan kinerja manajerial ketika dikombinasikan 

dengan pengetahuan manajer akan manajemen biaya dan kepuasan kerja yang 

tinggi. Partisipasi anggaran ini memungkinkan target anggaran yang dapat 

dicapai, dan demikian maka kinerja manajerial akan meningkat pula, karena 

kinerja manajerial adalah seberapa efektif dan efesien manajer telah bekerja untuk 

mencapai tujuan organisasi.  

Berbagai penelitian yag dilakukan untuk menguji hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja, hasilnya saling bertentangan. Hal 

ini bisa dilihat dengan banyak penelitian terdahulu yang membahas topik ini. 

Milani (1975) dalam Mattola (2011) hasil penelitian nya menunjukan hubungan 

yang tidak signifikan antara partisipasi dengan kinerja karyawan. Penelitian 

tersebut dilakukan pada perusahaan berskala international yang memproduksi 

peralatan berat, dengan sampel penelitian 82 mandor produksi terendah pada 
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perusahaan tersebut. Mattola (2011) terhadap 37 karyawan PT. Kimia Farma 

Trading and Distribution Cabang Makasar menunjukkan hasil penelitian bahwa 

partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja mempunyai hubungan yang 

positif signifikan. Berdasarkan  hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut, 

penelitian ini akan menguji kembali pengaruh partisipasi penyusunan anggaran  

terhadap kinerja. Berdasarkan gagasan tersebut, dapat ditarik hipotesis yang dapat 

diambil :  

H1:  Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial dalam penyusunan anggaran 

 

2.10.2 Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Manajerial Dalam Penyusunan 

Anggaran  

Motivasi adalah proses psikis yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motivasi dapat bersumber dari dorongan dari dalam diri 

maupun dari luar diri seseorang. Dalam memotivasi karyawan didalam organisasi, 

seorang pemimpin berhadapan dengan persoalan yang dapat mempengaruhi setiap 

karyawan dalam bekerja, yaitu kemauan dan kemampuan. Seorang pemimpin 

dapat mengatasi lemahnya kamauan seorang karyawan dalam bekerja dengan 

memotivasi, disisi lain minimnya kemampuan karyawan dapat diatasi dengan 

mengikutkan mereka dalam pendidikan dan latihan. Selanjutnya Torang (2013:58) 

mengungkapkan bahwa proses motivasi meliputi siklus yang disingkat AIDA, 

yaitu Attention (perhatian), Interest (tertarik), desire (terangsang), dan Action 

(tindakan). Manusia termotivasi karena ada perhatian. Ada perhatian 
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menimbulkan ketertarikan. Ketertarikan menimbulkan rangsangan. Rangsangan 

menimbulkan tindakan atau aksi. 

Hasil penelitian Suprihati (2014) menunjukan bahwa motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jadi dalam hal ini karyawan yang 

memiliki motivasi yang lebih baik (tinggi) akan memperbaiki kesalahan atau 

merasa khawatir jika kinerjanya dibawah tingkat pengharapannya (rendah). 

Berdasarkan gagasan tersebut, dapat ditarik hipotesis yang dapat diambil :  

H2:  Motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial dalam 

penyusunan anggaran 

2.10.3 Pengaruh Locus Of Control Terhadap Kinerja Manajerial Dalam 

Penyusunan Anggaran 

Teori locus of control  menggolongkan individu apakah termasuk dalam 

locus internal atau eksternal. Rotter (1990) dan Hyat & Prawitt (2001) dalam 

Saputra (2012) menyatakan bahwa locus of control baik internal maupun eksternal 

merupakan tingkatan seorang individu berharap bahwa reinfocement atau hasil 

dari prilaku mereka tergantung pada prilaku mereka sendiri atau karakteristik 

personal mereka. Mereka yakin dapat mengendalikan tujuan mereka dikatakan 

memiliki internal Locus of control, sedangkan yang memandang hidup mereka 

dikendalikan oleh kekuatan pihak luar disebut memiliki external Locus of control. 

Hasil penelitian Mattola (2011) menujukkan bahwa internal locus of 

control lebih baik dari pada eksternal locus of control dalam hal partisipasi 

penyusunan anggaran. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi 

anggaran secara positif dipengaruhi oleh individu yang memiliki tingkat 
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kemampuan untuk mengontrol dirinya (internal locus of control) dan partisipasi 

anggaran dipengaruhi secara negative oleh individu yang beranggapan bahwa 

nasib dikendalikan oleh takdir, keberuntungan atau kesempatan. Berdasarkan 

gagasan tersebut, dapat ditarik hipotesis yang dapat diambil :  

H3:  Locus Of Control berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

dalam penyusunan anggaran 

2.10.4 Pengaruh Pengetahuan tentang Penyusunan Anggaran terhadap 

Kinerja Manajerial dalam Penyusunan Anggaran 

Dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai penyusun anggaran, 

kapasitas dan posisi para manajemen sebagai penyusun anggaran sangat 

ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam mengahsilkan sebuah 

kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan para manajemen dalam penyusunan 

anggaran yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman dalam menyusun anggaran Sari (2015). 

Sari (2015) menyatakan bahwa setiap karyawan dan pimpinan akan 

mampu menggunakan hak-hak nya secara tepat, melaksanakan tugas dan 

kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara 

proporsional jika setiap karyawan mempunyai 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. Pengetahuan tentang penyusunan anggaran yang semakin tinggi akan 
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berpengaruh terhadap kinerja manajerial dalam penyusunan anggaran. 

Berdasarkan gagasan tersebut, dapat ditarik hipotesis yang dapat diambil :  

H4 : Pengetahuan tentang penyusunan anggaran berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial dalam penyusunan anggaran 

2.10.5 Pengaruh Pelimpahan Wewenang terhadap Kinerja Manajerial 

dalam Penyusunan Anggaran 

Pelimpahan wewenang merupakan suatu pemberian yang menjadi hak atas 

tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain 

untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana dikatakan (Mulyadi dan setyawan, 2000)  

dalam Soetrisno (2010) pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh 

manajer yang lebih tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang 

pada waktu wewenang tersebut dilaksanakan. Dengan demikian bawahan atau 

manajer menengah yang diberikan pelimpahan wewenang atasan atau pimpinan 

dapat membantu top manajer didalam pengambilan keputusan, tugas dan 

tanggungjawab dengan harapan tujuan organisasi dapat tercapai. Seorang manajer 

yang diberikan pelimpahan wewenang dalam proses penyusunan anggaran akan 

memberikan pengaruh kinerja manajerial, apabila middle managemen diberikan 

atau tidak dalam kewenangan penyusunan anggaran. Menutur hasil penelitian 

Sutrisno (2010) menemukan bahwa desain sistem anggaran akan efektif dalam 

organisasi yang terdesentralisasi. Berbeda dengan Gul et al. (1995) menemukan 

bahwa pelimpahan wewenang berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 

Berdasarkan gagasan tersebut, dapat ditarik hipotesis yang dapat diambil :  
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H5:  Pelimpahan wewenang berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial dalam penyusunan anggaran 

 

2.10.6 Pengaruh Partisipasi Anggaran, Motivasi, Locus of Control dan 

Limpahan Wewenang Berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial 

dalam Penyusunan Anggaran 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai partisipasi anggaran berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial, motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial, 

locus of control berpengaruh terhadap kinerja manajerial dan pelimpahan 

wewenang berpengaruh terhadap kinerja manajerial maka dirumuskan hipotesis 

ke enam yaitu : 

H6: Partisipasi anggaran, Motivasi, Locus Of Control dan 

Pelimpahan wewenang berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial dalam penyusunan anggaran. 


