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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan dunia usaha akhir-akhir ini semakin pesat, tidak terkecuali 

pada perusahaan. Hal ini menuntut suatu perusahaan untuk lebih jeli dalam 

membaca peluang agar tidak mudah disaingi oleh perusahaan lain yang 

bergerak dibidang yang sama. Tujuan perusahaan adalah mencapai 

keuntungan, meningkatkan produksi dan mempertahankan kelangsungan 

perusahaan serta mampu bersaing. Untuk mampu bersaing, perusahaan harus 

memiliki pondasi yang kuat seperti menempatkan karyawan dan pekerja yang 

kompeten dibidangnya, mampu mempertahankan kualitas, dan selalu mencari 

inovasi-inovasi baru. Selain itu, perusahaan juga harus membuat suatu 

perencanaan untuk mengontrol dan meminimalisir seluruh operasional yang 

dilakukan perusahaan.  

Pada umumnya baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar harus 

membuat suatu perencanaan sebelum melakukan kegiatan operasional 

perusahaannya. Perencanaan ini dilakukan untuk menentukan tujuan 

perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan 

tersebut. Salah satu komponen penting dalam perencanaan perusahaan adalah 

anggaran. 

Anggaran biasanya menyangkut dengan masalah keuangan. Anggaran 

juga merupakan gambaran kerja yang akan dijalankan oleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu. Biasanya periode anggaran ada jangka pendek dan 
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jangka panjang. Anggaran jangka pendek dibuat untuk menetapkan tujuan 

jangka pendek seperti anggaran operasional dalam pencapaian target dan 

keuntungan setiap satu bulan atau triwulan. Sedangkan anggaran jangka 

panjang merupakan acuan dari anggaran jangka pendek, anggaran ini juga 

biasanya menetapkan tujuan  pencapaian target dan keuntungan dalam waktu 

lebih dari satu tahun. 

Perusahaan yang berorientasi laba biasanya lebih memperhatikan 

penyusunan anggaran, karena anggaran yang disusun menggambarkan 

keuntungan yang akan mereka dapatkan. Oleh karena itu, perusahaan harus 

menyusun anggaran dengan baik sehingga dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh manajerial yang berkepentingan untuk mencapai tujuan 

perusahaan.  

Agar tujuan perusahaan tercapai dan tepat sasaran, maka diperlukan 

kerjasama antara atasan dan bawahan dalam proses penyusunan anggaran, Hal 

ini disebut dengan partisipasi anggaran. partispasi adalah keterlibatan mental 

dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka 

untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung 

jawab mencapai tujuan itu. Davis (2014:197). Sedangkan  partisipasi anggaran 

adalah proses yang melibatkan pihak lain dalam penyusunan anggaran. dalam 

hal ini partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat diukur melalui penetapan 

tujuan, diskusi, negosiasi antar pihak, kordinasi dan peninjauan, dan 

persetujuan akhir. Partisipasi yang baik dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial dalam pengambilan keputusan. 
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Kinerja manajerial dalam perusahaan dapat menggambarkan 

keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan. Seorang manajer harus 

mampu mengarahkan karyawan, memotivasi bawahan dalam bekerja, dan 

berkoordinasi dengan baik agar tujuan yang ditetapkan dapat terealisasi. 

kinerja yang baik dapat diukur dari perencanaan yang dibuat, investigasi, 

koordinasi, evalusi, supervisi, staffing, negosiasi dan perwakillan. Dengan 

adanya kinerja manajerial yang baik, maka partisipasi penyusunan anggaran 

juga akan berjalan dengan baik. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran perusahaan 

dituntut untuk menyusun anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang dibuat 

dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Diharapkan anggaran yang 

dibuat mampu menggambarkan kegiatan perusahaan dan kelangsungan 

perusahaan dimasa yang akan datang. Dalam hal ini, peran manajerial sangat 

dibutuhkan untuk mengkoordinir divisi penyusun anggaran dalam mencapai 

tujuan. Anggaran yang disusun akan dimusyawarahkan terlebih dahulu 

sebelum mendapatkan persetujuan pihak manajer dan pemegang saham dalam 

perusahaan.  

Fenomena yang terjadi adalah banyak persaingan antara perusahaan 

yang bergerak dibidang yang sama membuat manajer pada PT. Rigunas Agri 

Utama lebih memperhatikan perencanaan dalam pengambilan tindakan agar 

tidak mudah disaingi perusahaan lain. Permasalahan lain yang terjadi dalam 

partisipasi penyusunan anggaran pada PT tersebut berupa permasalahan 

internal (konflik internal) yaitu terjadinya perbedaan pendapat dan 



 4 

kesalahpahaman dalam penetapan biaya anggaran untuk setiap divisi. 

Beberapa divisi penyusunan anggaran menginginkan biaya  anggaran lebih 

ditingkatkan agar dapat menutupi dan meminimalisir kemungkinan yang akan 

terjadi dimasa yang akan datang serta lebih memikirkan kemungkinan 

terburuk dalam operasional perusahaan. Sementara acuan yang digunakan 

manajer adalah anggaran masa lalu dengan biaya yang lebih kecil dengan 

alasan laba yang ditargetkan juga tinggi, karena semakin kecil biaya anggaran, 

maka keuntungan yang diperoleh akan semakin meningkat. Seperti penetapan 

biaya anggaran pada alat transportasi yang kurang diperhatikan pihak 

perusahaan, kurang terdeteksinya kerusakan yang akan terjadi pada alat 

transportasi menyebabkan divisi menginginkan biaya anggaran ditingkatkan. 

Hal ini dapat mempengaruhi kinerja manajerial dalam pengambilan keputusan.  

Dari permasalahan tersebut individu-individu yang terlibat dalam 

penyusunan anggaran dituntut untuk lebih teliti dalam membaca kemungkinan 

terburuk dalam operasional perusahaan, agar anggaran yang disusun dapat 

memenuhi kebutuhan setiap bagian. Selain itu motivasi kerja sangat 

menunjang kinerja perusahaan termasuk dalam penyusunan anggaran. 

Keberhasilan suatu perusahaan tidak lepas dari kinerja karyawan. Kinerja 

karyawan dapat ditingkatkan melalui motivasi kerja. Motivasi kerja lahir dari 

dalam diri manusia yang bersangkutan. Motivasi kerja dapat dibangun dengan 

memberikan beberapa tindakan seperti memberikan apresiasi yang akan 

menunjang kinerja seseorang. 
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Motivasi kerja seseorang dapat dilihat dari ketekunan seseorang dalam 

menghadapi tugas,  keuletan, dan sudut pandang seseorang menghadapi suatu 

kesulitan dalam bekerja. Selain itu seseorang juga akan termotivasi jika 

adanya penghargaan atas pekerjaan yang dilakukannya dan juga insentif. 

Motivasi seseorang dalam berkerja akan memberikan pengaruh positif 

terhadap pekerjaan yang akan dilakukannya, jika motivasi kerja seseorang 

baik, maka akan mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih baik pula, tergantung 

bagaimana seseorang itu membawa dirinya kearah yang diinginkannya. 

Selain partisipasi dan motivasi kerja, hal yang mendukung jalannya 

pekerjaan adalah keyakinan atas kemampuan diri sendiri atau locus of control. 

Locus of control  yaitu keyakinan seseorang tentang apa yang menyebabkan 

hasil yang baik atau buruk dalam setiap tindakannya. Suatu keyakinan 

seseorang dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan dalam suatu 

pekerjaan. Faktor individu inilah yang dapat mempengaruhi kinerja baik 

motivasi  maupun kinerja dalam penyusunan anggaran.  

Locus of control itu sendiri terbagi menjadi locus of control internal 

dan locus of control eksternal. Locus of control internal mempercayai bahwa 

suatu keberhasilan yang didapatkannya merupakan hasil dari kemampuan 

dirinnya, sedangkan locus of control eksternal mempercayai bahwa suatu 

keberhasilan yang didapatkan bukan merupakan kemampuannya melainkan 

dari suatu kesempatan atau suatu keberuntungan.  

Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap kinera manajerial, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 
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manajerial, pengaruh partisipasi anggaran yang dimoderating oleh  locus of 

control terhadap kinerja manajerial, dan pengaruh motivasi kerja yang 

dimoderating oleh locus of control terhadap kinerja manajerial. 

Beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran 

dengan kinerja manajerial menghasilkan kesimpulan yang tidak konsisten. 

Solehhudin (2015) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran 

tidak berpengaruh terhadap kinerja dan Fitri Lestari (2015) juga menunjukkan 

bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Sedangakan dalam Mattola (2011) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran 

berpengaruh  positif terhadap kinerja dan Caroline (2013) menunjukkan 

bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manerial.  

Arma Yeni (2016) menunjukkan motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja, sedangkan Febri Lestari (2015) mengatakan bahwa motivasi kerja 

tidak berpengaruh tehadap kinerja manajerial. Motivasi merupakan proses 

menentukan seberapa banyak usaha yang akan dicurahkan untuk 

melaksanakan pekerjaan. Penelitian mattola (2011) tentang pengaruh 

partisipasi anggaran tehadap kinerja dengan locus of control sebagai variabel 

moderating menyebutkan bahwa locus of control memoderasi pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap kinerja. Sedangkan menurut Febri Lestari 

(2015) mengatakan bahwa locus of control tidak berpengaruh antara 

partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial, dan Locus Of Control tidak 

berpengaruh terhadap motivasi kerja dengan kinerja manajerial.  



 7 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ridwan Mattola 

(2011) yang menggunakan partisipasi anggaran sebagai variabel independen, 

kinerja manajerial sebagai variabel dependen dan Locus Of control sebagai 

variabel moderating. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mattola 

(2011) adalah menambahkan variabel independen berupa motivasi kerja, dan 

objek penelitian. Alasan penulis mengambil motivasi kerja sebagai variabel 

independen karena motivasi kerja sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan terutama bagi perusahaan yang berorientasi laba dan 

menggunakan partisipasi dalam penyusunan anggaran. Dengan adanya 

motivasi kerja yang tinggi maka pekerjaan apapun yang akan dilakukan akan 

jauh lebih optimal termasuk dalam penyusunan anggaran.  Sedangkan memilih 

PT. Rigunas Agri Utama Kab. INHU sebagai obyek penelitian karena PT. 

Rigunas Agri Utama merupakan PT swasta yang  tergabung dalam Asian 

Group yaitu PT yang memproduksi CPO terbesar hingga mencapai 1.000.000 

ton per tahun. Selain itu PT Rigunas Agri Utama Memiliki anggaran yang 

besar dan kompleks. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan, ada yang 

berpengaruh dan ada juga yang tidak berpengaruh.  Oleh sebab itu, peneliti 

tertarik untuk mengambil judul “ Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Motivasi 

Kerja  Terhadap Kinerja Manajerial dengan Locus of control sebagai Variabel 

Moderating (Studi Empiris pada PT. Rigunas Agri  Utama Kab. INHU). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja manajerial pada PT. Rigunas Agri Utama 

2. Apakah Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada 

PT. Rigunas Agri Utama 

3. Apakah partisipasi anggaran yang dimoderating oleh locus of control 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada PT. Rigunas Agri 

Utama 

4. Apakah Motivasi yang dimoderating oleh locus of control berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja manajerial pada PT. Rigunas Agri Utama 

1.3 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja manajerial pada PT. Rigunas Agri Utama 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Motivasi kerja terhadap 

kinerja manajerial pada PT. Rigunas Agri Utama 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh partisipasi anggaran yang 

dimoderating oleh locus of control terhadap kinerja manajerial pada PT. 

Rigunas Agri Utama 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Motivasi kerja yang 

dimoderating oleh locus of control terhadap kinerja manajerial pada PT. 

Rigunas Agri Utama. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Untuk menambah wawasan penulis dalam mengetahui penelitian 

ilmiah terutama tentang pengaruh partisipasi anggaran dan motivasi 

terhadap kinerja manajerial dengan locus of control sebagai variabel 

moderating pada PT. Rigunas Agri Utama 

2. Bagi pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan 

pengetahuan bagi pembaca dan menyediakan informasi terkait partisipasi 

penyusunan anggaran dan motivasi terhadap kinerja manajerial dengan 

locus of control sebagai variabel moderang pada PT. Rigunas Agri Utama. 

3. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat digunakan sebagai penilaian kinerja dan 

pengambilan keputusan oleh perusahaan terutama di PT. Rigunas Agri 

Utama. 

4. Bagi akademis 

Diharapakan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan 

dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori. Terutama 

yang berkaitan dengan akuntansi manajemen. 



 10 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran secara ringkas mengenai penelitian ini, 

maka sistem penulisannya akan dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut. 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

  Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, 

penelitian terdahulu, dan desain penelitian. 

BAB  III :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, 

sampel dan variabel penelitian, defenisi operasional variabel, 

serta metode analisis data. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, 

dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai kesimpulan 

yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan serta saran 

mengenai hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 


