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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan  Teori 

2.1.1.  Grand Theory  

Menurut Govindarajan dalam Solehhudin (2015) mengatakan bahwa 

untuk menyelesaikan perbedaan dari berbagai hasil penelitian diperlukan 

pendekatan kontingensi dengan mengevaluasi faktor-faktor kondisional, 

atau variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi 

anggaran dengan kinerja manajerial. pendekatan kontinjensi mempelajari 

perilaku manajerial sebagai reaksi atas sejumlah keadaan tertentu guna 

menyarankan praktek-praktek manajemen yang dianggap paling cocok 

dalam rangka usaha menghadapi situasi tertentu. Seperti adanya hal-hal 

yang menyababkan kinerja manajerial lebih meningkat atau bahkan lebih 

lebih buruk. pada partisipasi anggaran, teori kontinjensi ini telah lama 

menjadi perhatian para peneliti. Pada penelitian ini juga terdapat faktor 

kontingensi, faktor tersebut adalah locus of control sebagai variabel 

moderating yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh partisipasi 

anggaran dan motivasi kerja terhadap kinerja manajerial. 

2.1.2 Pengertian dan ciri-ciri anggaran 

Menurut Arfan (2009:173) anggaran merupakan perencanaan 

manajerial untuk melaksanakan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan 

keuangan. Anggaran menjadi alat bagi manajerial yang menjamin perolehan  
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terhadap tujuan-tujuan organisasi penyediaan dana sebagai salah satu acuan 

dalam menjalankan operasional sehari-hari. 

Anggaran merupakan rencana keuangan untuk masa depan, rencana 

tersebut mengidentifikasitujuan dan tindakan yang diperlukan untuk 

mencapainya. Hansen dan Mowen (2009:243) 

Menurut Halim (2012:202) anggaran adalah suatu rencana yang 

dinyatakan secara kuantitatif, umumnya dalam bentuk satuan uang untuk 

jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Warindrani (2009:80) Anggaran 

(Budget) adalah perencanaan keuangan untuk masa depan, anggaran 

memuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

Suatu anggaran dapat memberikan gambaran dan mempermudah 

bagi pemilik bisnis dan manajer untuk mengelola dan mengukur kinerja 

karyawan yang bekerja dalam perusahaan. Isa (2014:5)  

Menurut Rudianto (2009:3) pada dasarnya anggaran merupakan 

rencana kerja organisasi dimasa mendatang. Dari pengertian diatas dapat 

dilihat bahwa anggaran memiliki ciri-ciri khusus. Menurut Rudianto 

(2009:4)  ciri-ciri anggaran antara lain : 

1) Dinyatakan dalam satuan kuantitatif. Penyusunan rencana kerja dalam 

satuan kuantitatif bertujuan mempermudah pembaca dan usaha untuk 

memahami rencana tersebut. Rencana yang diwujudkan dalam satu 

rancangan cerita panjang akan menyulitkan anggota organisasi untuk 

membaca atau memahami. Karena itu, anggaran sebaiknya disusun  

dalam bentuk kuantitatif yang ringkas. 
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2) Umumya mencakup kurun waktu satu tahun. Batasan waktu dalam 

penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan 

rencana kerja tersebut. 

3) Mengandung komitmen manajemen. Anggaran harus disertai dengan 

uapaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk 

mencapai apa yang telah ditetapkan. Karena itu, dalam penyusunan 

aggaran perusahaan harus mempertimbangkan dengan teliti sumber daya 

yang dimiliki perusahaan untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun 

telah realitis. 

4) Usulan anggaran disetujui oleh para pejabat yang lebih tinggi dari 

pelaksanaan anggaran. Anggaran tidak dapat disusun sendiri oleh seiap 

bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun. 

5) Setelah disetujui, anggaran hanya akan diubah jika ada keadaan khusus. 

Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal organisasi 

memaksa untuk mengubah anggaran tersebut. Perubahan asumsi internal 

dan eksternal memaksa merubah anggaran jika dipertahankan akan 

membuat anggaran tidak relevan lagi dengan situasi yang ada. 

6) Harus dianalisis penyebabnya, jika terjadi penyimpangan dalam 

pelaksanaannya. Karena tanpa ada analisis yang lebih mendalam tentang 

penyimpangan tersebut, maka potensi untuk terulang lagi dimasa 

mendatang menjadi besar.  

 

 

 

 



 14 

2.1.3 Jenis- Jenis  Anggaran 

Anggaran yang disusun dan digunakan suatu perusahaan berbeda 

dengan lainnya, hal ini dikarenakan setiap perusahaan memiliki kebutuhan 

yang berbeda dengan anggaran, tergantung pada kebutuhan perusahaan. 

Menurut Bastian (2009:57) secara umum anggaran dapat dikelompokkan 

berdasarkan sudut pandang: 

1. Menurut jangka waktu : 

a. Anggaran jangka pendek, merupakan anggaran yang disusun dalam 

jangka waktu dibawah satu tahun. 

b. Anggaran jangka panjang, anggaran yang disusun lebih dari satu 

tahun, anggaran ini sangat dibutuhkan sebagai acuan penyusunan 

anggaran jangka pendek. 

2. Menurut bidangnya: 

a. Anggaran operasional, merupakan anggaran yang berisi tentang 

rencana kegiatan operasional perusahaan yang terdiri dari anggaran 

penjualan, anggaran biaya pabrik, anggaran beban komersil dan 

anggaran laporan laba rugi. 

b. Anggaran keuangan, merupakan anggaran yang disusun berkaitan 

dengan anggaran kas, anggaran piutang, anggaran hutang dan 

anggaran neraca. 

3. Menurut kemampuan menyusun: 

a. Anggaraan Komprehensif, merupakan rangakaian dari berbagai 

macam anggaran yang disusun secara lengkap, anggaran ini 
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merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran 

keuangan yang secara lengkap dan terperinci. 

b. Anggaran partial, merupakan anggaran yang disusun bagian 

perbaikan dari setiap jenis anggaran. 

4. Menurut dasar penyusunan: 

a. Anggaran Variabel, merupakan anggaran yang disusun berdasarkan 

kisar (interval) dari kapasitas tertentu, atau dengan  kata lain 

anggaran yang disusun disesuaikan pada aktivitas tertentu. 

b. Anggaran statis, merupakan anggaran yang disusun berdasarkan satu 

tingkat kapasitas tertentu. 

 

2.1.4 Fungsi Anggaran 

Anggaran yang disusun memiliki beberapa fungsi utama. Menurut 

Halim (2012: 202) fungsi anggaran  adalah : 

1. Alat perencanaan 

Sebagai alat perencanaan anggaran merupakan rencana kerja 

yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam bertindak. 

Anggaran merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan. 

Anggaran memberikan saran dan arahan yang harus dicapai oleh setiap 

bagian organisasi dalam suatu periode tertentu. Tanpa memiliki 

anggaran perusahaan tidak memiliki arah dan sasaran yang harus dicapai 

dalam kurun waktu tertentu. Angaran memberikan pendekatan yang 

terarah dan terintegrasi kepada seluruh anggota organisasi, menciptakan 

suasana organisasi yang mengarah kepada tujuan umum, yaitu 



 16 

pencapaian laba usaha, mendorong seluruh anggota organisasi untuk 

memiliki komitmen mencapai sasaran yang telah ditetapkan, 

mengarahkan penggunaan seluruh sumber daya pada kegiatan yang 

paling menguntungkan, mendorong pencapaian standar prestasi yang 

tinggi bagi seluruh anggota organisasi. 

2. Alat Pengendalian 

Sebagai fungsi pengendalian, anggaran berguna sebagai alat 

penilaian apakah aktifitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan 

rencana atau tidak. Dalam hal ini anggaran berfungsi sebagai tolok ukur 

manajemen. Memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevalusasi 

secara sistematis setiap bagian atau setiap asfek organisasi. Mendorong 

pihak manajemen secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah 

yang dihadapi. 

3. Alat Komunikasi 

Rencana kegiatan yang telah disusun oleh manajemen tidak akan 

dapat dilaksanakan dengan baik, jika manajemen yang bersangkutan 

tidak cukup mamahami apa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut. 

Pemahaman yang cukup, tidak hanya mengetahui mengenai rencana 

tertentu seperti spesifikasi tenaga kerja, peralatan yang digunakan dan 

bahan baku yang diperlukan. Tetapi meliputi pemahaman mengenai 

kebijakan yang akan diterapkan dan kemungkinan kendala yang akan 

dihadapi oleh organisasi.  Anggaran dalam hal ini berperan sebagai 

penyebar informasi dan batasan- batasan mengenai rencana kegiatan 
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yang telah disusun. Dengan demikian anggaran memuat informasi yang 

penting dari suatu rencana kegiatan, dan mengkomunikasikannya pada 

parah manajer pusat pertanggungjawaban. 

4. Alat motivasi 

Anggaran berfungsi juga sebagai alat pendorong yang dapat 

membangkitkan motivasi para manajer dalam mencapai tujuan pusat 

pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan tujuan perusahaan secara 

keseluruhan. Motivasi tersebut akan semakin meningkat, jika para 

manajer berperan secara aktif dalam menyusun dan melaksanakan 

anggaran perusahaan. 

5. Alat evaluasi 

Hasil pembandingan antara realisasi dengan anggaran selama 

satu tahun, umumnya merupakan faktor yang menentukan untuk 

mengevaluasi setiap manajer dan pusat pertangungjawaban yang 

dipimpinnya. Bagi manajer yang berprestasi, biasanya akan memperoleh 

bonus atau penghargaan terhadap prestasi yang telah dicapainya. 

6. Alat pendidikan 

Anggaran berfungsi pula sebagai alat pendidikan manajer, 

terutama dalam kaitannya dengan segala macam pekerjaan yang ada 

didalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan pertaliannya 

dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang lain didalam organisasi. 
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2.1.5  Manfaat Anggaran 

Pembuatan anggaran akan memberikan beberapa manfaat bagi 

organisasi. Manfaat yang dapat diambil dari penyusunan anggaran menurut 

Hansen dan M. Mowen (2009:424) antara lain: 

1. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanan 

Anggaran memaksa manajer untuk merencanakan masa depan. 

Anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan arah 

organisasi secara menyeluruh, mengantisifasi masalah, dan 

mengembangkan kebijakan untuk masa depan. 

2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki 

pengambilan keputusan. 

Anggaran memperbaiki pengambilan keputusan. Keputusan-

keputusan yang lebih baik bisa mencegah timbulnya masalah dan dapat 

mengambil tindakan yang tepat. 

3. Menyediakan standar evaluasi kerja 

Anggaran memberikan standar yang dapat mengendalikan 

penggunaan berbagai sumber daya perusahaan dan memotivasi 

karyawan. Sebagai bagian terpenting dari sistem penganggaran, 

pengendalian dicapai dengan membandingkan hasil aktual dengan hasil 

yang dianggarkan secara periodik (setiap bulan). Perbedaan yang besar 

antara hasil aktual dengan hasil yang direncanakan adalah umpan balik 

yang menunjukkan sistem tersebut diluar kendali. Berbagai langka bisa 
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di ambil untuk mengetahui penyebabnya, kemudian memperbaiki 

situasi. 

4. Memperbaiki dan koordinasi 

Anggaran juga membantu komunikasi dan koordinasi. Secara 

formal anggaran mengkomunikasikan rencana organisasi pada tiap 

karyawan. Jadi semua karyawan dapat menyadari peranannya dalam 

mencapai tujuan-tujuan tersebut. Penyusunan anggaran mengharuskan 

kerja sama antara berbagai area dan aktivitas dalam organisasi sehingga 

koordinasi sangat dianjurkan agar anggaran sesuai dengan tujuan 

organisasi. Para manajer dapat melihat kebutuhan area lain dan 

terdorong untuk menomorduakan kepentingan pribadinya demi 

kepentingan organisasi. Peran komunikasi dan koordinasi menjadi 

semakin penting seiring dengan meningkatnya ukuran organisasi. 

Klasifikasi anggaran menurut Halim (2012:206) yang juga 

termask anggaran induk adalah : anggaran penjualan, anggaran produksi, 

anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, 

anggaran biaya overhead pabrik, anggaran perserikatan, biaya non 

produksi, peneluaran modal, kas, laba rugi, neraca, perubahan posisi 

laporan keuangan. 

2.1.6 Partisipasi Anggaran 

Penyusunan anggaran dilakukan, baik oleh organisasi yang 

berorientasi mencari keuntungan maupun organisasi yang berorientasi tidak 

semata-mata mencari keuntungan. Bagi organisasi profit oriented anggaran 
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tahunan umumnya dimaksudkan sebagai perencanaan laba (profit Plan) 

Halim (2012:202). 

Wirjono dan Raharjo (2007:54) menyebutkan bahwa partisipasi 

adalah keterlibatan individu yang bersifat mental dan emosional dalam 

situasi kelompok bagi pencapaian tujuan bersama dan berbagai tanggung 

jawab bersama. 

Menurut Davis (2014:197) partisipasi adalah keterlibatan mental dan 

emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka 

untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi 

tanggungjawab  mencapai tujuan itu. 

Partisipasi anggaran berarti memberikan kesempatan kepada para 

bawahan untuk terlibat langsung dalam penyusunan anggaran.  Adanya 

partisipasi anggaran, akan meningkatkan tanggung jawab serta kinerja dari 

level bawah dan menengah. Manajer dapat menyampaikan ide-ide kreatif 

yang dimilikinya kepada manajer atas, yang mana ide tersebut bertujuan 

untuk mencapai tujuan perusahaan, dengan adanya keikutsertaan para 

manajer level bawah dan menengah dalam penentuan anggaran, maka akan 

didapatkan keputusan yang lebih realisasi sehingga tercipta kesesuaian 

tujuan perusahaan Ridhawati (2014:27). Indikator Pengukur partisipasi 

anggaran dapat juga didasarkan pada penetapan tujuan anggaran, diskusi, 

negosiasi antar pihak, koordinasi dan peninjauan serta persetujuan akhir. 
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Secara garis besar, penyusunan anggaran dibagi menjadi 3 

kelompok, yaitu: 

1. Top down 

Dalam penyusunan anggaran ini, manajemen senior menetapkan 

anggaran bagi tingkat yang lebih rendah sehingga pelaksanaan anggaran 

hanya melakukan apa saja yang telah disusun. pendekatan ini mengarah 

kepada kurangnya komitmen dari sisi pembuatan anggaran dan hal ini 

membahayakan keberhasilan rencana anggaran. 

2. Bottom up  

Anggaran sepenuhnya disusun oleh bawahan dan selanjutnya 

diserahkan kepada atasan untuk mendapatkan pengesahan. Dalam 

pendekatan ini, manajer tingkat yang lebih rendah berpartisipasi dalam 

menentukan besarnya anggaran. Pendekatan dari bawah keatas dapat 

menciptaka komitmen untuk mencapai tujuan anggaran, tetapi apabila 

tidak dikendalikan dengan hatihati dan menghasilkan jumlah yang 

sangat mudah atau yang tidak sesuai dengan tujuan keseluruhan 

perusahaan. 

3. Kombinasi Top down dan Bottom up 

Kombinasi antara kedua pendekatan inilah yang paling efektif. 

Pendekatan ini menekankan perlunya interaksi antara atasan dan 

bawahan secara bersama-sama menetapkan anggaran yang terbaik bagi 

perusahaan. partisipasi ini mempunyai dampak positif terhadap motivasi 

manajerial karena dua alasan, yaitu : 
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a. Mengarah pada komitmen pribadi yang lebih besar untuk mencapai 

tujuan anggaran. 

b. Hasil penyusunan anggaran partisipatif adalah pertukaran informasi 

yang lebih efektif. Pembuat anggaran mempunyai pemahaman yang 

lebih jelas mengenai pekerjaan mereka melalui interaksi dengan 

atasan selama fase peninjauan dan persetujuan.  

2.1.7 Pandangan Islam Mengenai Penyusunan Anggaran 

Pandangan islam yang berkenaan dengan partisipasi penyusunan 

anggaran dapat kita lihat dalam kitab suci Al-Qur’an pada surah Ali-Imran 

ayat 159: 

                       

                          

            

 
Artinya : “Maka disebabkan rahmad Allah lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

keras. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Karena itu maafkan lah mereka, mohonkanlah ampun bagi 

merekadan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu 

(246). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-nya”  (QS. Ali 

Imran:159)”. 

 

Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwa Allah telah menerangkan 

bahwa dalam setiap urusan haruslah bermusyawarah terlebih dahulu agar 

mendapatkan kata mufakat. Demikian juga dengan halnya dalam 
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penyusunan anggaran, seorang manajer harus terlebih daluhu 

bermusyawarah dengan karyawan untuk menentukan tujuan pembuatan 

anggaran dan penempatan anggaran tersebut, agar karyawan juga mengerti 

apa yang akan mereka kerjakan dan apa yang menjadi tanggung jawab 

mereka. Musyawarah ini bertujuan untuk mengarahkan karyawan dan 

memberikan motivasi yang baik demi mencapai tujuan perusahaan. 

2.2 Motivasi Kerja 

Motivasi berasal dari kata lain “ movere” yang berarti dorongan atau 

daya penggerak. Motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan 

situasi tertentu yang dihadapinya. Motivasi adalah permasalahan yang harus 

mendapatkan perhatian dan menjadi inti dari kesuksesan. Patricia 

(2007:190). 

Umam (2010:160) motivasi adalah sekelompok pendorong yang 

mempunyai ciri-ciri: berasal dari dalam ataupun dari luar individu, dapat 

menimbulkan perilaku bekerja, dan dapat menentukan bentuk, tujuan 

intensitas, dan lamanya perilaku bekerja. 

Yang dimaksud dengan motivasi adalah asal kata motif yaitu suatu 

kehendak atau keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang yang 

menyebabkan orang tersebut berbuat. Robert dan Moenir (2008:224).   

Menurut Patricia (2007:191) motivasi adalah proses menentukan 

seberapa banyak usaha yang akan dicurahkan untuk melaksanakan 

pekerjaan. Kurangnya motivasi merugikan perusahaan dalam bentuk 

hilangnya produktivitas dan peluang.  
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Mengenai factor yang mempengaruhi motivasi kerja terdiri dari 3  

unsur besar, yaitu kondisi fisik lengkungan kerja (Fhysical working 

condition), kondisi social lingkungan kerja (Social working condition) dan 

keterpenuhan kebutuhan dasar individu (Fulfilment of individual basic 

needs) Hayati (2015:67).  

Motivasi sangat dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan, jika 

motivasi seseorang rendah dalam melaksanakan pekerjaan, maka hasil yang 

diperoleh dari pekerjaan tersebut tidak akan maksimal. Demikian dengan 

pembuatan anggaran, jika kurang motivasi atau dorongan dari diri seseorang  

untuk membuat suatu anggaran, maka hasil dari anggaran tersebut juga akan 

kurang efektif dan efisien.  Idikator pengukur motivasi kerja adalah berupa 

ketekunan dalam menghadapi tugas, menjadikan pekerjaan sebagai suatu 

tantangan, ulet, tidak mudah melepaskan pekerjaan, senang dalam 

pemecahan masalah, dilengkapi dengan penghargaan dan insentif. 

 

2.3 Kinerja Manajerial 

Dalam kamus bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu 

yang dicapai, kemampuan atau prestasi yang diperlihatkan.  Kinerja adalah 

gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum 

kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode 

tertentu. Indra Bastian (2009:274). Secara etimologi, kinerja berasal dari 

kata prestasi kerja (performance). Dalam kamus akuntansi, kinerja 



 25 

didefinisika sebagai ukuran hasil yang sesungguhnya dari aktivitas sejumlah 

orang atau suatu badan usaha selama beberapa periode.  

Kinerja manajerial adalah gambaran seorang manajer mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program, kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang 

dalam strategic planning suatu organisasi. Seorang pemimpin harus 

memiliki kompetensi atau pengetahuan yang lebih, berperilaku yang baik, 

mampu mempengaruhi atau mengarahan orang lain, harus mengmbil 

keputusan, bertangungjawab, baik dalam menyampaikan ide, bijak, 

mengayomi, dan member motivasi, mampu melakukan pendekatan personal 

dengan bawahan. Torang (2013:73)  

2.3.1 Penilaian Kinerja 

Penilaian Kinerja adalah evaluasi sistematis mengenai kinerja 

karyawan. Ada 2 kategori utama sistem penilaian kinerja yaitu : 1. 

Komperatif, 2. Absolud. 

Secara komperatif, penilaian karyawan relative pada yang lain. 

Metode ini termasuk sistem peningkatan dan sistem pemaksaan karyawan 

kedalam kelompok. Artinya karyawan harus bekerja ekstra dan mereka akan 

dinilai sesuai dengan kinerja paling tinggi. 

Secara absolud meliputi skala penilaian grafik dan skala penilaian 

yang dipastikan secara perilaku. Metode ini cendrung yang menjadi popular 

diantara metode penilaian kinerja yang digunakan. Patricia (2007:206) 

 Menurut Mardiasmo dalam Mardiana (2011) pengukuran ini 

bertujuan untuk memenuhi 3 maksud. Pertama, dimaksudkan untuk 

membantu memperbaiki kinerja. Kedua, ukuran kinerja sektor publik 
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digunakan untuk mengalokasikan sumberdaya dan pembuatan keputusan. 

Ketiga, ukuran kinerja sektor public dimaksudkan untuk mewujudkan 

pertanggungjawaban dan memperbaiki komunikasi. 

Aspek pengukurannya antara lain : 

1. aspek financial 

2. kepuasan pelanggan 

3. kepuasan pegawai 

4. waktu  

2.3.2  Klasifikasi Manajer 

Klasifikasi manajer dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Arfan 

Ikhsan (2009:90) menjelaskan klasifiksi manajer antara lain : 

1. Manajer tingkat bawah (Lower Management) 

Manajer ini merupakan orang yang menduduki posisi ditingkat 

paling bawah dan mengelola pekerjaan individu non manajerial yang 

terlibat dalam produksi organisasi. Mereka sering disebut penyelia, 

tetapi bisa juga sebut manajer lini, manajer kantor, atau bahkan mandor. 

2. Manajer tingkat menengah (Middle Manajement) 

Manajer tingkat menengah mencakup semua tingkatan 

manajemen antara tingkatan paling rendah dengan tingkat paling puncak 

pada organisasi tertentu. Manajer tingkat menengah mengelolah 

pekerjaan parah manajer lini pertama dan mempunyai sebutan seperti 

kepala bagian atau kepala biro, pemimpin proyek, manajer pabrik atau 

manajer divisi. 

3. Manajer tingkat atas (Top Manajement) 
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Manajer yang menduduki posisi ini biasanya disebuat 

manajemen puncak, yang bertanggung jawab atas pengambilan 

keputusan yang mencakup seluruh organisasi dan menyusun rencana 

serta sasaran yang akan memenuhi keseluruhan organisasi itu. 

2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial menurut 

Amstrong dan Baron (1998) dalam Nanda Hapsari (2010:35) antara lain : 

1. Faktor pribadi (keahlian, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen). 

2. Faktor kepemimpinan (kualitas keberanian/semangat, pedoman 

pemberian semangat pada manajer dan pemimpin kelompok organisasi). 

3. Faktor Tim/kelompok (sistem pekerjaan dan fasilitas yang disediakan 

oleh organisasi). 

4. Faktor situsional (perubahan dan tekanan dari lingkungan internal dan 

eksternal). 

Menurut Mahoney (1963) dalam Mattola (2011;9) Kinerja adalah 

kemampuan manajer dalam melaksanakan kegiatan manajerial. kinerja 

manajerial ini diukur dengan menggunakan delapan indikator, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan 

untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangankan kondisi 

waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan dalam hal ini adalah 

penentuan tujuan-tujuan, kebijakan, arah dan tindakan atau pelaksanaan 

yang diambil. Termasuk juga skedul pekerjaan membuat anggaran, 
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menyusun prosedur-prosedur, menentukan tujuan, menyiapkan agenda 

dan membuat program. 

2. Investigasi 

Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan 

melalui  pengumpulan dan menyiapkan informasi, biasanya dalam 

bentuk catatan laporan-laporan dan rekening-rekening, inventaris, 

melakukan pengukuran hasil, menyiapkan laporan keuangan, 

menyiapkan catatan, melakukan penelitian, dan melakukan analisis 

pekerjaan, sehingga mempermudah dilaksankan pengukuran hasil dan 

analisis terhadap pekerjaan yang dilakukan. 

3. Koordinasi 

Pengkoordinasian merupakan proses jalinan kerjasama dengan 

bagian-bagian lain dalam organisasi melalui tukar menukar informasi 

dengan orang-orang dibagian yang lain dengan tujuan untuk 

membangun dan menyelesaikan program-program, memberikan sasaran 

kedepartemen lain, melancarkan hubungan dengan manajer–manajer  

lain, mengatur pertemuan-pertemuan, memberikan informasi terhadap 

atasan, berusaha mencari, kerjasama dengan departemen lain. 

4. Evaluasi 

Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pemimpin terhadap 

rencana yang telah dibuat dan pengaharapan terhadap usulan, laporan 

atau observasi tentang prestasi kerja, melakukan pemeriksaan terhadap 

produk, permintaan-permintaan, menilai usulan-usulan dan saran-saran 
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serta ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga 

dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan. 

5. Pengawasan 

Pengawasan adalah mengukur dan mengkoreksi kinerja individu 

untuk memastikan bahwa apa yang tejadi sesuai dengan rencana. 

Pengawasan dilakukan dengan cara mengarahkan, memimpin dan 

mengembangkan bawahan, memberi nasihat kepada bawahan, melatih 

bawahan, menjelaskan tenang aturan-aturan pekerjaan, penugasan, 

tindakan pendisiplinan, menangani keluhan-keluahan dari bawahan. 

6. Penilaian Staf 

Memelihara kondisi kerja dari satu atau beberapa unit yang 

dipimpin, dengan mengidentivikasi kekuatan kerja, inventarisasi orang-

orang yang ada dan merekrut tenaga kerja, melakukan waancara 

pekerjaan, pemilihan karyawan, menempatkan, mempromosikan, 

menilai merencanakan karier, konpensasi dan pelatihan pengembangan 

calon atau pelaksana yang ada sehingga tugas-tugas dapat tercapai 

secara efektif dan efisien. 

7. Negosiasi 

Negosiasi yaitu usaha untuk memperoleh kesempatan dalam hal 

melakukan pembelian, penjualan atau melakukan kontrak untuk barang-

barang atau jasa, negosiasi pajak, menghubungkan parapemasok, 

melakukan perundingan dengan wakil-wakil penjualan kepada agen-

agen atau konsumen. 
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8. Perwakilan 

Melakukan kepentingan umum atas organisasi, melakukan pidato-

pidato, konsultasi untuk kontrak dengan individu atau kelompok-

kelompok diluar individu, pidato-pidato untuk umum, kampanye-

kampanye masyarakat, meluncurkan hal-hal baru, menghadiri 

konferensi-konferensi dan peremuan dengan klub bisnis. 

 

 

2.4 Locus of Control 

Locus of control adalah suatu sifat kepribadian yang mengukur 

derajat sampai seberapa yakin bahwa mereka mampu mengendalikan nasib 

mereka sendiri. Robbins (2007:136). 

Menurut Pervin dalam Mattola (2011:15) Locus of  control  adalah 

istilah dalam psikologi yang mengacu pada keyakinan seseorang tentang apa 

yang menyebabkan hasil yang baik atau buruk dalam hidupnya, baik secara 

umum atau didaerah tertentu seperti kesehatan atau akademik. Locus of 

control mencerminkan tingkat seseorang yang umumnya merasakan suatu 

peristiwa yang terjadi dibawah kesadaran pengendalian (pengendalian diri 

dari dalam/ internal). Winadarta dalam Mattola (2011:16). 

Locus  of control adalah keyakinan umum tentang kontrol yang 

mereka miliki terhadap kejadian kehidupan personal. Individu dengan locus 

of control yang lebih banyak percaya bahwa karakteristik personal mereka 

(motivasi dan kompetensi) terutama mempengaruhi hasil kehidupan mereka. 

Wibowo (2013:30)  
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 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 yang 

diperoleh ditentukan oleh unsur-unsur atau kekuatan pada perilaku 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. 

Ivancevich dan Matterson dalam Nanda Hapsari (2010:40).  

Seseorang yang partisipatif dengan locus of control internal yang 

tinggi akan dapat meningkatkan kinerja manajerial, namun sebaliknya 

seseorang yang partisipatif dengan locus of control eksternal akan 

menghambat kinerja manajerial. hal ini dikarenakan locus of control sangat 

diperlukan dalam kinerja. Seseorang yang tidak memiliki locus of control 

internal yang baik cendrung gagal dalam melaksanakan pekerjaan.  Berbeda 

dengan seseorang yang memiliki locus of control internal yang merasa 

yakin, mampu mengendalikan situasi dalam bekerja dan percaya diri 

terhadap apa yang akan dikerjakannya akan mendapatkan hasil yang 

memuaskan. 

 

2.5 Kerangka Penelitian 

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran mengenai hubungan 

partisipasi anggaran dan motivasi terhadap kinerja manajerial dengan locus 

of control sebagai variabel moderating. Kerangka penelitian ini dapat 

digunakan sebagai dasar perumusan hipotesis. 
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Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kerangka pemikiran diatas menunjukkan adanya pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap kinerja manajerial, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial, partisipasi anggaran yang dimoderating locus of control terhadap 

kinerja manajerial, dan motivasi kerja yang dimoderating locus of control 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

2.6 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran diatas tentang pengaruh 

partisipasi anggaran dan motivasi kerja terhadap kinerja manajerial dengan 

Partisipasi Anggaran (X1) 

Kinerja Manajerial (Y) 

Motivasi kerja (X2) 

Locus Of Control 

(Variabel Moderating) 
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locus of control sebagai varabel moderating, maka dapat dikembangkan 

hipotesisnya sebagai berikut : 

a. Pengaruh Partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial 

Menurut Davis (2014:197) partisipasi adalah keterlibatan mental 

dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong 

mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan 

berbagi tanggungjawab  mencapai tujuan itu. 

Pada penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan 

partisipasi, informasi anggaran yang didapat oleh manajemen puncak 

digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial fungsional dan 

mendistribusikan penghargaan dan hukuman, demikian pentingnya 

partisipasi anggaran dalam memainkan peran untuk meningkatkan sikap 

dan kinerja manjerial menurut, kennis dalam Frisilia (2007:39). 

Berbagai penelitian yang dilakukan untuk menguji hubungan 

antara partisipasi anggaran dan kinerja telah dilakukan beberapa peneliti 

terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Mattola (2011) 

menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja, 

menurut Revano Ramadanil (2013) menunjukkan bahwa partisipasi 

penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial. dan penelitian Sindy A Caroline (2013) juga menyatakan 

bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja manajerial. Dari beberapa hasil penelitian diatas, hipotesis yang 

dapat diambil yaitu : 
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H1 : Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja manajerial 

Menurut Patricia (2007:191) motivasi adalah proses menentukan 

seberapa banyak usaha yang akan dicurahkan untuk melaksanakan 

pekerjaan. 

Sedangkan menurut Umam (2010:160) Motivasi adalah 

sekelompok pendorong yang mempunyai ciri-ciri: berasal dari dalam 

ataupun dari luar individu, dapat menimbulkan perilaku bekerja, dan 

dapat menentukan bentuk, tujuan intensitas, dan lamanya perilaku 

bekerja. 

Motivasi kerja ini sangat diperlukan karena mampu 

meningkatkan kinerja dalam perusahaan, seseorang dengan motivasi 

yang baik akan melakukan pekerjaannya dengan baik pula, dengan 

kinerja yang baik maka akan meningkatkan mutu perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Sindy A Caroline (2013) menyatakan bahwa 

motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial, 

dan penelitian yang dilakukan oleh Revano Ramadanil (2013) juga 

menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diambil : 
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H2:  Motivasi kerja berpengaruh Signifikan terhadap kinerja 

manajerial. 

 

c. Pengaruh Locus Of Control terhadap Hubungan partisipasi anggaran dan 

motivasi kerja terhadap  kinerja manajerial  

Menurut Wibowo (2013:30) Locus of control adalah keyakinan 

tentang kontrol yang mereka miliki terhadap kejadian kehidupan 

personal. Individu dengan locus of control yang lebih banyak percaya 

bahwa karakteristik personal mereka (motivasi dan kompetensi) 

terutama mempengaruhi kehidupan mereka.  

Locus of control diidentifikasi sebagai faktor penguat dalam 

hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial, karena 

dalam partisipasi penyusunan anggaran manajer dapat mempengaruhi 

penyusunan tujuan anggaran. Nanda Hafsari (2010:46).  

Dengan menggunakan locus of control, perilaku kerja dapat 

dilihat melalui penilaian secara intenal dan eksternal. Menurut Mattola 

(2011) mendapati bahwa locus of control dapat memoderasi pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap kinerja. Selain itu, hasil penelitian Nanda 

Hafsari A.R (2010) membuktikan bahwa locus of control positif dan 

signifikan mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial.  

keyakinan akan kemampuan diri akan memberikan sifat positif 

dari diri seseorang, sehingga mampu menyelesaikan tugasnya dengan 

baik. Demikian pula dalam hubungan pengaruh partisipasi anggaran dan 

motivasi kerja terhadap kinerja manajerial. seorang manajer dengan 
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locus of control yang tinggi dapat meningkatkan  kinerja dan 

menurunkan kecemasan akan kegagalan yang akan terjadi.  

Dengan locus of control yang tinggi, seseorang akan percaya diri 

dalam menyelesaikan tugas dan dapat meningkatkan kinerjanya dalam 

perusahaan, locus of control yang tinggi pula dapat meningkatkan 

partisipasi seseorang dalam membuat anggaran sehingga kinerjanya 

akan meningkat. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diambil 

yaitu: 

H3 :  Partisipasi anggaran yang dimoderating oleh locus of control 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. 

H4 : Motivasi kerja yang dimoderating oleh locus of control 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu. 

Tabel 2.1   

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Nanda Hafsari 

Ayuning Ratri 

(2010) 

Penngaruh Partisipasi 

Penyusunan Anggaran 

Terhadap Kinerja 

Manajerial Dengan 

Komitmen organisasi 

dan Locus of control 

sebagai variabel 

moderating. 

Hasil penelitian 

membuktikan bahwa 

partisipasi dalam 

penyusunan anggaran 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

manajerial, dan locus of 

control juga positif dan 

signifikan mempengaruhi 

hubungan antara 

partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja 

manajerial. 

2 Arma Yeni 

(2016) 

Pengaruh Partisipasi  

Penyusunan Anggaran 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 
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No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

dan Motivasi 

Terhadap Kinerja 

Aparatur Pemerintah 

Daerah dengan 

Komitmen 

Organisasi, budaya 

Organisas dan Self 

Efficacy sebagai 

variabel moderating  

 

variabel partisipasi 

penyusunan anggatan tidak 

berpengaruh sedangkan 

motivasi berpengaruh 

tehadap kinerja. 

3 Solehhudin 

(2015) 

Locus of control dan 

motivasi sebagai 

variabel dalam 

hubungan antara 

partisipasi 

penyusunan anggaran 

dengan kinerja 

karyawan. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

partisipasi penyusunan 

anggaran tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja dan hasil 

partisipasi penyusunan 

anggaran yang dimoderasi 

oleh locus of control tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja. 

 

4 Ridwan Mattola 

(2011) 

Pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap 

kinerja dengan locus 

of control sebagai 

variabel moderating. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya 

pengaruh langsung 

partisipasi anggaran 

terhadap kinerja 

manajerial dan locus of 

control memoderasi 

pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap kinerja. 

5 Sindy Afifah 

Caroline (2013) 

Pengaruh Partisipasi 

anggaran, motivasi 

dan evaluasi terhadap 

kinerja manajerial 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan partisipasi 

anggaran berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

manajerial, dan motivasi 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

manajerial 

6 Revano 

Ramadanil 

(2013) 

Pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran 

dan motivasi kerja 

terhadap kinerja 

Hasil penelitian 

membuktikan bahwa 

patisipasi penyusunan 

anggaran berpengaruh 
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No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

(SKPD) Kab. Tanah 

Datar. Padang 

signifikan positif terhadap 

kinerja SKPD dan 

Motivasi kerja 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja 

SKPD. 

7 Febri Lestari 

(2015) 

Pengaruh partisipasi 

anggaran dan motivasi 

kerja terhadap kinerja 

manajerial dengan 

Locus of control 

sebagai variabel 

moderating (studi 

pada SKPD 

Kabupaten Lingga) 

Hasil penelitian ini 

mengatakan bahwa 

partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial, 

motivasi kerja tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial, Locus 

of control tidak 

berpengaruh antara 

patisipasi anggaran dengan 

kinerja, locus of control 

tidak berpengaruh 

terhadap motivasi kerja 

dengan kinerja manajerial. 

Sumber : Penelitian Terdahulu 


