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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Luther Gulick dalam Nafarin (2007:13) mengemukakan bahwa

penganggaran termasuk salah satu fungsi manajemen. Menurut Gulick fungsi

manajemen terdiri atas perencanaan (planning), penempatan staf (staffing),

peorganisasian (organizing), pelaksanaan (directing), pengoordinasian

(coordinating), dan penganggaran (budgeting). Selain termasuk dalam fungsi

manajemen, penganggaran juga termasuk dalam bidang akuntansi. Penganggaran

termasuk dalam bidang akuntansi karena merupakan pedoman pelaksana transaksi

keuangan dan pemeriksaan (audit), antara lain dilakukan dengan cara

membandingkan anggaran dengan laporan akuntansi keuangan agar dapat

dipastikan tidak terdapat penyimpangan.

Penganggaran (budgeting) merupakan suatu proses sejak tahap persiapan

yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai

data dan informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan

rencananya sendiri, implementasi dari perencanaan tersebut, sampai akhirnya

tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana itu. Hasil dari kegiatan

penganggaran (budgeting) adalah anggaran (budget). Anggaran (budget)

merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan

secara kuantitatif untuk jangka panjang tertentu dan umumnya dinyatakan dalam
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satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran

merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan.

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang

berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat

melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien (Schief dan

Lewin, 1970; Welsch, Hilton dan Gordon, 1996) dalam (Ikhsan, 2007:2). Sebagai

alat perencanaan, anggaran menjadi rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah

target yang akan dicapai oleh para manajer departemen suatu perusahaan dalam

melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu pada masa yang akan datang.

Anggaran digunakan oleh manajer tingkat atas sebagai suatu alat untuk

melaksanakan tujuan-tujuan organisasi kedalam dimensi kuantitatif dan waktu,

serta mengkomunikasikannya kepada manajer-manajer tingkat bawah sebagai

rencana kerja jangka panjang maupun jangka pendek.

Anggaran memiliki fungsi sebagai penilaian kinerja (Mardismo,2002)

dalam (Mardiana,2011:5). Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran

dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja tentunya tidak sebatas

pada masalah pemakaian anggaran, namun lebih dari itu. Ukuran kinerja

manajerial sendiri dapat dilihat dengan ketepatan waktu dari penyusunan

anggaran, efesiensi penggunaan anggaran dan hasil dari pekerjaan yang telah

dilaksanakan oleh pembuat dan pelaksanaan. Salah satu faktor yang memiliki

pengaruh positif, dalam hal ini meningkatkan kinerja karyawan adalah partisipasi

anggaran. Partisipasi dalam proses penganggaran merupakan pendekatan yang

efektif untuk meningkatkan motivasi manajer, dengan tingkat partisipasi yang
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tinggi cenderung mendorong manajer untuk lebih aktif di dalam memahami

anggaran dan manajer akan memiliki pemahaman yang baik dalam menghadapi

kesulitan pada saat pelaksanaan anggaran.

Anggaran secara partisipatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja, yaitu

ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui maka karyawan akan

melaksanakan tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi

untuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam proses penyusunan

anggaran. Dari pengertian partisipasi anggaraan dapat disimpulkan bahwa kinerja

akan meningkat apabila partisipasi anggaran diterapkan didalamnya. Partisipasi

anggaran memberikan suatu rasa tanggungjawab kepada karyawan dan dorongan

timbulnya kreatifitas, karena karyawan yang menciptakan anggaran, maka besar

kemungkinan tujuan anggaran merupakan tujuan pribadi tersebut, menyebabkan

semakin tingginya tingkat keselarasan tujuan dalam hal ini tingginya kepuasan

kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja.

Hal lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya oleh

faktor individual, antara lain berupa karakteristik psikologis yaitu locus of control.

Greenhalgh dan Rosenblat (1984) dalam Abdulloh (2006:10) mendefinisikan

locus of control sebagai sebagai keyakinan masing-masing individu karyawan

tentang kemampuannya untuk bisa mempengaruhi semua kejadian yang berkaitan

dengan dirinya dan pekerjaannya. Locus of control itu sendiri terbagi menjadi

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

yaitu sejauh mana orang-orang mengharapkan bahwa sebuah penguatan atau hasil

perilaku mereka bergantung pada perilaku mereka sendiri atau karakteristik
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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.

Internal locus of control memainkan upaya yang lebih besar untuk

mengatur lingkungan, menunjukkan pemahaman yang lebih baik, dan

memanfaatkan informasi lebih baik dalam situasi pengambilan keputusan yang

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

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

perannya dalam proses penyusunan anggaran. Karyawan bagian pemasaran akan

gagal memprediksi estimasi volume penjualan terbaik. Begitu pula dengan

karyawan di bagian produksiakan gagal mengestimasi volume produksi terbaik

yang dapat dicapai. Hal ini tentu saja menjadi indikasi gagalnya partisipasi

anggaran yang pada gilirannya akan berdampak pada penurunan kinerja. Maka

dari itu penulis memilih variabel locus of control karena variabel ini memegang

peranan yang cukup penting dalam proses partisipasi anggaran yang ditengarai

memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja.

Untuk mencapai penyempurnaan dalam organisasi atau perusahaan maka

diadakannya pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang adalah proses

dimana para manajer melimpahkan kekuasaan kepada karyawannya untuk

menyelesaikan tugas, memberikan pendapat, solusi untuk menyelesaikan sebuah

permasalahan, dan perencanaan suatu anggaran dalam perusahaan. Pelimpahan

wewenang yang baik disuatu perusahaan dapat merangsang seseorang untuk

tumbuh dan berkembang serta kreatif yang akhirnya dapat memberikan hasil yang
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baik dan semaksimal mungkin bagi perusahaan, serta ditengarai memiliki

pengaruh signifikan terhadap kinerja.

Dipilihnya variabel pelimpahan wewenang karena dalam menghadapi

kondisi ketidakpastian lingkungan khususnya terhadap perubahan teknologi dan

informasi diperlukan proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat bagi

perusahaan. Untuk mengantisipasi ketidakpastian lingkungan ini, Galbraith (1973)

dalam Pradana (2002:5) mengungkapkan bahwa perlu adanya pelimpahan

wewenang yang terdesentralisasi, karena dalam struktur organisasi yang

terdesentralisasi para manajer/bawahan diberikan wewenang dan tanggung jawab

yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan melakukan kegiatan daripada

dalam struktur organisasi yang tersentralisasi.

PT. Kimia Farma Trading and Distribution adalah perusahaan yang

bergerak di bidang Jasa Layanan Perdagangan dan Distribusi. Perusahaan yang

dikenal dengan nama KFTD ini, memiliki wilayah layanan dan jalur distribusi

yang luas, mencakup 33 Propinsi, 466 Kabupaten atau Kota. Pada tanggal 4

Januari 2003 divisi Pedagang Besar Farmasi ini kemudian berkembang menjadi

anak perusahaan dengan nama PT. Kimia Farma Trading & Distribution, yang

berbasis Jasa Layanan Perdagangan dan Distribusi yang tersebar di berbagai

wilayah, salah satunya yang berada di Kota Pekanbaru.

PT. Kimia Farma Trading and Distribution Cabang Pekanbaru memiliki 42

karyawan yang terdiri dari branch manager, supervisor tiap bidang, pelaksana

administrasi, kasir, juru tagih, pelaksana hantaran, sales, dan marketing. Nilai

keunggulan dari PT. Kimia Farma ini yaitu memberikan pelayanan yang terbaik
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kepada pelanggan (customer first), integritas dan komitmen, teamwork yang

responsibel dan profesional, serta SDM yang kompeten dan teknologi yang

inovatif. Berdasarkan nilai-nilai unggulan tersebut, dari penelitian ini dapat diukur

dan diketahui apakah karyawan-karyawan yang berada di dalam PT. Kimia Farma

Trading and Distribution Cabang Pekanbaru telah memenuhi dan memiliki nilai-

nilai unggulan seperti yang ditetapkan oleh perusahaan.

Beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh partisipasi penyusunan

anggaran terhadap kinerja menunjukkan hasil yang tidak dapat disimpulkan secara

konsklusif dan masih banyak diperdebatkan. Hal tersebut terjadi karena hasil

penelitian yang dikemukakan belum konsisten dan sering terjadi kontradiksi

antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Misalnya hasil penelitian Mattola

(2011) tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja dengan locus of

control sebagai variabel moderating menyebutkan bahwa ada pengaruh positif

signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja. Selanjutnya

penelitian yang dilakukan oleh Soetrisno (2010) menunjukkan bahwa interaksi

antara motivasi dan pelimpahan wewenang memiliki pengaruh yang positif namun

tidak signifikan terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan

kinerja manajerial. Penelitian Nurcahyani (2010) tentang pengaruh partisipasi

anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan persepsi

inovasi sebagai variabel intervening mendapatkan hasil partisipasi penyusunan

anggaran berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja manajerial.

Perbedaan hasil penelitian ini terjadi karena hubungan partisipasi

penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial tergantung pada faktor-faktor
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situasional atau lebih dikenal dengan istilah variabel kontingensi (Contingency

Variable). Menurut Govindarajan (1986) dalam Widanarta (2003:5) mengatakan

bahwa untuk menyelesaikan perbedaan dari berbagai hasil penelitian tersebut

diperlukan pendekatan kontijensi, yaitu mengevaluasi faktor-faktor kondisional

atau variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan

anggaran dengan kineja. Oleh karena itu para peneliti mengungkapkan bahwa

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja sangat

ditentukan oleh variabel moderating yang mempengaruhinya.

Hasil yang kontradiksi diantara penelitian-penelitian sebelumnya membuat

peneliti tertarik untuk mengamati dan meneliti tentang pengaruh partisipasi

penyusunan anggaran terhadap kinerja. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang

dilakukan oleh Mattola, Ridwan (2011). Perbedaannya terletak pada penggunaan

variabel moderating, dimana penelitian yang dilakukan oleh Mattola hanya

menggunakan satu variabel moderating yaitu locus of control. Dalam penelitian

ini penulis menambah satu variabel moderating baru yaitu pelimpahan wewenang,

sehingga diberi judul: “Locus Of Control dan Pelimpahan Wewenang dalam

Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Kinerja pada PT.

Kimia Farma Trading and Distribution Cabang Pekanbaru”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan

sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :
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1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap

kinerja?

2. Apakah locus of control mempengaruhi hubungan partisipasi

penyusunan anggaran dengan kinerja ?

3. Apakah pelimpahan wewenang mempengaruhi hubungan partisipasi

penyusunan anggaran dengan kinerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan di

atas, maka tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh partisipasi

penyusunan anggaran terhadap kinerja.

2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris locus of control

mempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan

kinerja.

3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pelimpahan wewenang

mempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan

kinerja.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan

ilmu akuntansi dalam lingkup akuntansi manajemen, khususnya yang

berkenaan dengan anggaran dan kinerja.
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2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi

dalam proses penyusunan anggaran dengan model partisipatif.

3. Bagi pihak eksternal, diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk

penelitian sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum tentang isi penelitian yang akan ditulis maka

akan diuraikan dalam beberapa bab, dimana masing-masing bab ini merupakan

rangkaian yang saling berhubungan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan uraian mengenai

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendasari

penelitian ini, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta

pernelitian terdahulu, dan pada akhir akan menguraikan hipotesis

dan variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang

lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, populasi dan sampel, operasional variabel,

serta metode analisis data.
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BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Merupakan bab gambaran umum perusahaan yang

mengetengahkan sejarah singkat perusahaan, aktifitas

perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari

permasalahan, sesuai dengan variabel yang diteliti.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan bab terakhir dari skripsi yang berisikan

mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan

penelitian,  serta saran-saran yang diberikan berhubungan dengan

pembahasan skripsi ini.


