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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Anggaran

Menurut Bastian (2006:164), “Anggaran adalah rencana operasi keuangan,

yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan

yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”. Wirjono

dan Raharjono (2007:8) memberikan empat dimensi dari pengertian anggaran,

yakni sebagai berikut :

a. Rencana. Anggaran merupakan rencana yang telah disusun untuk

memberikan arah bagi perusahaan di masa yang akan datang.

b. Mencakup seluruh kegiatan perusahaan yaitu semua kegiatan yang

akan dilakukan oleh seluruh bagian yang ada dalam perusahaan.

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja sehingga harus mencakup

seluruh kegiatan perusahaan.

c. Satuan moneter. Anggaran dinyatakan dalam unit moneter yang dapat

diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam.

Satuan moneter berguna untuk menyeragamkan semua kegiatan

perusahaan yang beraneka ragam sehingga mudah untuk

diperbandingkan dan dianalisa.
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d. Jangka waktu tertentu. Anggaran disusun untuk jangka waktu tertentu

yang akan datang sehingga memuat taksiran-taksiran tentang segala

sesuatu yang akan terjadi dan akan dilakukan dimasa mendatang.

Anggaran memiliki beberapa fungsi. Wirjono dan Raharjono (2007:9),

menyatakan anggaran memiliki beberapa macam fungsi, yaitu:

a. Fungsi Perencanaan. Anggaran memuat perencanaan awal dari

penentuan tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan.

b. Fungsi Koordinasi. Anggaran digunakan sebagai alat pengkoordinasian

rencana dan tindakan berbagai unit yang ada di organisasi agar dapat

bekerja secara selaras menuju arah pencapaian tujuan.

c. Fungsi Komunikasi. Dalam penyusunan anggaran, seluruh bagian dan

tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses.

Setiap orang dalam organisasi bertanggungjawab terhadap anggaran

yang telah disusun.

d. Fungsi Motivasi. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi

para pelaksana dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan.

e. Fungsi Pengendalian dan Evaluasi. Anggaran digunakan sebagai alat

pengendalian kegiatan karena anggaran yang telah disetujui merupakan

komitemen dari para pelaksana yang ikut berperan serta dalam

penyusunan anggaran tersebut.

f. Fungsi Pendidikan. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mendidik

para manajer mengenai cara bekerja secara terperinci pada pusat

pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan menghubungkannya
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dengan pusat pertanggungjawaban lain dalam organisasi yang

bersangkutan.

2.1.2 Proses Penyusunan Anggaran

Untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba, terdapat langkah-

langkah tertentu yang perlu diambil, yakni :

a. Manajemen puncak harus memutuskan apa yang menjadi tujuan

jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan

untuk mencapainya.

b. Tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan.

c. Suatu anggaran yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui

oleh manajemen puncak. Setelah disetujui, anggaran harus

dikomunikasikan kepada penyelia dan karyawan yang kinerjanya

dikendalikan.

d. Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan

bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan

membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah

dianggarkan secara periodik.

2.1.3 Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran

Dalam konteks penganggaran, Brownell (1982) dalam Mattola (2011:12)

menjelaskan bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang melibatkan individu-

individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap
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penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan

dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka. Partisipasi melibatkan

interaksi yang saling berhadapan antara individu atasan dan bawahan untuk

menetapkan anggaran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan para

karyawan melakukan aktivitas yang diperlukan mulai dari awal penyusunan

anggaran, negosiasi, penetapan anggaran akhir dan revisi anggaran yang

diperlukan.

Nurcahyani (2010:33) mendefenisikan partisipasi anggaran secara

terperinci sebagai berikut :

a. Sejauh mana anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para pengurus.

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

c. Keinginan memberikan partisipasi anggaran kepada pihak manajer

tanpa diminta.

d. Sejauhmana manajer mempunyai pengaruh dalam anggaran akhir.

e. Kepentingan manajer dalam partisispasinya terhadap anggaran.

Penyusunan anggaran yang memungkinkan bawahan ikut bekerja sama

menentukan rencana disebut partisipative budgeting. Mengingat anggaran disusun

bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan, maka sangat

mungkin bahwa tujuan anggaran akan menjadi tujuan setiap karyawan juga.

Adanya partisipasi mendorong setiap karyawan untuk meningkatkan prestasinya

dan bekerja lebih keras karena mereka menganggap bahwa target organisasi

adalah merupakan target pribadinya juga. Disamping itu, dengan adanya

partisipasi, penyusunan anggaran akan lebih sempurna karena seringkali bawahan
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lebih mengerti kondisi yang ada di lapangan sehingga partisipasi akan dapat

memperbaiki proses pengendalian menyeluruh.

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. Tetapi selain memilikibanyak kelebihan, partisipasi

anggaran juga memiliki kekurangan, yaitu adanya partisipasi semu

(pseudoparticipation) yang berarti kelihatannya terdapat partisipasi, namun pada

kenyataannya tidak berpartisipasi. Partisipasi semu ini terjadi apabila pimpinan

tingkat atas memegang kendali total proses penyusunan anggaran dan mencari

dukungan partisipasi bawahannya, bawahan tidak dapat memberikan pendapat

mereka dan atasan hanya berusaha mendapatkan penerimaan formal dari

bawahannya atas anggaran yang disusun bukan mencari masukan dalam

penyusunan anggaran.

2.1.4 Keunggulan Partisipasi Anggaran

Banyak studi empiris yang menemukan bukti bahwa partisipasi anggaran

berperan penting dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh

perusahaan. Coch dan Frech (1948) dalam Yusfaningrum (2005:17) mungkin

merupakan peneliti yang mengawali riset tentang partisipasi terhadap anggaran.

Mereka meneliti tentang penolakan metode dan tugas pada Harwood

Manufacturing Corporation, dan menemukan bukti bahwa terdapat pengaruh
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positif terhadap produktifitas karyawan setelah karyawan diizinkan untuk

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perubahan metode dan tugas.

Partisipasi penyusunan anggaran akan meningkatkan kecendrungan yang

lebih besar dari karyawan untuk menerima tujuan anggaran yang telah ditetapkan,

karena karyawan merasa ikut serta memegang kendali. Hal ini mendorong

karyawan terikat pada komitmen yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan

anggaran tersebut. Dengan partisipasi, akan terjadi mekanisme pertukaran

informasi yang membuat manajer akan memperoleh informasi yang relevan

dengan kerja. Informasi tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih baik

tentang tugas yang akan mereka lakukan, sehingga diharapkan kinerja karyawan

akan meningkat.

2.1.5 Pandangan Islam Tentang Partisipasi Anggaran

Pandangan islam yang berkenaan dengan partisipasi penyusunan anggaran

dapat kita lihat dalam Kitab Suci Al-Quran yaitu pada surat Ali Imran ayat 159 :
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Terjemahannya :"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 maafkanlah

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan

mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,

maka bertakwakkallah kepada ALLAH. Sesungguhnya ALLAH menyukai orang-

orang yang bertawakkal kepada-Nya. (”QS.Ali-Imron:159).

Ayat diatas menerangkan bahwa bermusyawarahlah dalam mengambil

keputusan. Dalam penyusunan anggaran manajer harus bermusyawarah dahulu

dengan karyawan, agar karyawan dapat berpartisipasi dalam penyusunan anggaran

atau dalam pengambilan keputusan. Partisipasi memungkinkan terjadinya

komunikasi yang semakin baik baik, interaksi satu sama lain serta bekerja sama

dalam tim untuk mencapai tujuan.

2.2 Kinerja

2.2.1 Pengertian Kinerja

Darsell (1992) dalam Mattola (2011:14) mengatakan bahwa kinerja

merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata

dengan standar yang ditetapkan. Kinerja adalah kunci yang harus berfungsi secara

efektif agar organisasi secara keseluruhan dapat berhasil. Dengan kata lain,
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kinerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai seorang karyawan dengan

yang apa yang telah ditetapkan dalam anggaran. Sebagai contoh, kinerja karyawan

bagian pemasaran adalah perbandingan jumlah produk yang berhasil ia jual

dengan angka volume penjualan yang tercantum dalam anggaran.

Sutrisno (2010:172) mengemukakan secara umum dapat dinyatakan empat

aspek dari kinerja, yaitu :

a. Kualitas yang dihasilkan, menerangkan tentang jumlah kesalahan,

waktu, dan ketepatan dalam melakukan tugas.

b. Kuantitas yang dihasilkan, berkenaan dengan berapa jumlah produk

atau jasa yang dihasilkan.

c. Waktu kerja, menerangkan akan berapa jumlah absen, keterlambatan,

serta masa kerja yang telah dijalani individu pegawai tersebut.

d. Kerja sama, menerangkan bagaimana individu membantu atau

menghambat usaha dari teman sekerjanya.

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001 : 82) faktor-faktor

yang memengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu kemampuan mereka,

motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan,

dan hubungan mereka dengan organisasi. Berdasarkaan pengertian di atas, penulis

menarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu

hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu

yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari

proses belajar serta keinginan untuk berprestasi.
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2.2.2 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dalam Bastian (2005) merupakan alat untuk :

a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan

untuk pencapaian kinerja.

b. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati.

c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan

membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan

untuk memperbaiki kinerja.

d. Memberikan penghargaan dan hukuman obyektif atas kinerja yang

dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang

telah disepakati.

e. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam

upaya memperbaiki kinerja organisasi.

f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi.

g. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

h. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.

i. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

2.3 Locus of Control

Pengendalian diri (locus of control) merupakan atribut kepribadian yang

mencerminkan tingkatan dimana seseorang umumnya merasakan suatu peristiwa
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yang terjadi dibawah kesadaran pengendalian (pengendalian diri dari

dalam/internal) atau dibawah kendali hal lain yang bersifat lebih kuat

(Rotter,1966) dalam (Widanarta,2003:20). 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

di daerah tertentu seperti kesehatan atau akademik.

Locus of control terbagi dalam dua kategori, yaitu :

a. Internal Locus of Control. Diartikan sebagai keyakinan seseorang

bahwa didalam dirinya tersimpan potensi besar untuk menentukan

nasib sendiri, tidak peduli apakah lingkungannya akan mendukung

atau tidak mendukung. Individu seperti ini memiliki etos kerja yang

tinggi, tabah menghadapi segala macam kesulitan baik dalam

kehidupannya maupun dalam pekerjaannya. Mereka yang yakin dapat

mengendalikan tujuan mereka dikatakan memiliki locus of control

internal.

b. Eksternal locus of control. Diartikan sebagai keyakinan seseorang

yang mudah pasrah dan menyerah jika sewaktu-waktu terjadi

persoalan yang sulit. Individu semacam ini akan memandang masalah-

masalah yang sulit sebagai ancaman bagi dirinya, bahkan terhadap

orang-orang yang berada disekelilingnya dianggap juga sebagai pihak

yang secara diam-diam selalu mengancam keberadaannya. Bila

mengalami kegagalan dalam menyelesaikan persoalan, maka individu

semacam ini akan menilai kegagalan sebagai semacam nasib dan
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membuatnya ingin lari dari persoalan. Mereka yang memandang hidup

mereka dikendalikan oleh kekuatan pihak luar disebut memiliki locus

of control eksternal.

Locus of control secara empiris berhubungan dengan perilaku kepedulian

dan kinerja. Para karyawan yang berorientasi internal menampakkan keyakinan

yang lebih besar terhadap kemampuan mereka untuk mempengaruhi lingkungan,

lebih mampu dalam menghadapi situasi penuh tekanan, lebih banyak

mengandalkan cara pemberian pengaruh yang terbuka dan supportif, menekankan

strategi perusahaan yang lebih beresiko dan inovatif serta menghasilkan kinerja

kelompok dan perusahaan yang lebih tinggi daripada yang dilakukan karyawan

yang berorientasi eksternal.

Menurut Howell dan Avolio (1993) dalam Widanarta Nitya (2003:21)

mendapati bahwa internal locus of control secara signifikan dan positif

mempengaruhi kinerja. Oleh karenanya dimungkinkan bahwa satu cara pemimpin

transformasional meningkatkan kinerja adalah dengan menekankan strategi yang

kreatif dan menyertakan resiko.

2.4 Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah pemberian kekuasaan 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 akan dilaksanakan (Mulyadi dan Setyawan, 2000)

dalam (Marani,2002:17). Pelimpahan wewenang dalam organisasi berkaitan erat



22

dengan struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan alat pengendalian yang

menunjukkan tingkat pelimpahan wewenang manajemen puncak kepada manajer

senior dan manajer level menengah. Secara umum pelimpahan wewenang

dikelompokkan menjadi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi.

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 desenralisasi

yang tinggi memberikan gambaran bahwa pimpinan puncak mendelegasikan

wewenang dan pertanggungjawaban pada bawahannya, dan bawahan diberi

wewenang untuk membuat berbagai keputusan. Dengan demikian, wewenang

pembuatan keputusan dilakukan oleh bawahan relatif lebih besar pada struktur

desentralisasi dari pada struktur sentralisasi.

Menurut (Bruns dan Waterhouse, 1975) dalam (Marani, 2002:19) manajer

atau bawahan dalam organisasi yang tingkat desentralisasinya tinggi merasa

dirinya orang yang lebih 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 bertanggungjawaban,

sedikit terlibat dalam perencanaan anggaran dan mengalami tekanan dari atasan.

Manajer merasa anggaran sebagai sesuatu yang kurang berguna dan membatasi

keleluasaan.
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2.5 Penelitian Terdahulu

Sudah banyak peneliti yang mengambil pokok bahasan penelitian yang

berkisar masalah partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja manajerial.

Diantaranya Mattola (2011), Pradana (2002), Nurcahyani (2010), Hariyanti

(2002), dan Yusfaningrum (2005). Untuk lebih detail tentang penelitian terdahulu,

maka akan disajikan dalam bentuk tabel II.1 sebagai berikut :
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No. Peneliti Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian
1 Mattola

(2011)
Skripsi

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja
Dengan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderating

Analisis Regresi Adanya pengaruh langsung partisipasi anggaran
terhadap kinerja manajerial dan  menunjukkan bahwa
locus of control memoderasi pengaruh partisipasi
anggaran terhadap kinerja.

2 Pradana
(2002)

Pengaruh Motivasi dan Pelimpahan Wewenang Sebagai
Variabel Moderating Terhadap Hubungan Antara
Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja
Manajerial

Analisis Regresi Motivasi dan pelimpahan wewenang mempunyai
hubungan yang positif dan signifikan terhadap
partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja
manajerial.

3 Nurcahyani
(2010)

Pengaruh Partisipasi AnggaranTerhadap Kinerja
Manajerial Melalui Komitmen Organisasi danPersepsi
Inovasi Sebagai VariabelIntervening

Analisis Path Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara
tidak langsung terhadap kinerja manajerial.

4 Hariyanti
(2002)

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja
Manajerial: Peran Kecukupan Anggaran dan Komitmen
Organisasi Sebagai Variabel Intervening

Multivariat
Structural
Equation

Modeling (SEM)

Kecukupan anggaran dan komitmen organisasi
mempunyai hubungan yang negatif terhadap
hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan
kinerja manajerial.

5 Yusfaningrum
(2005)

Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap
Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Tujuan
Anggaran dan Job Relevant Informations Sebagai
Variabel Intervening

Analisis Structural
Equation

Modeling (SEM)

Variabel komitmen anggaran dan job-relevant
information melemahkan pengaruh partisipasi manajer
dalam penyusunan anggaran terhadap kineja mereka
dalam kegiatan-kegiatan manajerial.
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2.6 Kerangka Teori dan Hipotesis Penelitian

2.6.1 Partispasi Anggaran dan Kinerja

Kinerja yang diperoleh karyawan merupakan salah satu faktor yang dapat

dipakai untuk meningkatkan efektifitas organisasi. Seperti yang telah dibahas,

partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran dan peran anggaran sebagai

pengukur kinerja memiliki kaitan yang cukup erat. Topik tersebut merupakan

pokok bahasan yang selalu menarik untuk diteliti guna mengetahui lebih jauh

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja.

Partisipasi penganggaran merujuk kepada tingkat pengaruh dan

keterlibatan yang dirasakan individu dalam proses perancangan anggaran. Dengan

menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja para karyawanakan

meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika tujuan atau standar

yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan

menginternalisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan, dan karyawan juga

memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapainya karena merasa ikut serta

terlibat dalam penyusunan (Safitri, 2006:19).

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 karyawan

yang bersangkutan.
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Berbagai penelitian yang 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 penelitiannya menunjukkan hubungan

yang tidak signifikan antara partisipasi dengan kinerja. Penelitian tersebut

dilakukan pada perusahaan berskala international yang memproduksi peralatan

berat, dengan sampel penelitian 82 mandor produksi terendah pada perusahaan

tersebut.Mattola (2011) terhadap 37 karyawan/manajer 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

kinerjadengan rumusan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran akan

meningkatkan kinerja

2.6.2 Partisipasi Anggaran, Locus of Control dan Kinerja

Kebutuhan informasi dalam penyusunan anggaran juga dipengaruhi faktor

personalitas yang ditunjukkan dengan locus of control. Locus of control terdiri

dari dua kategori individual, yaitu internal dan eksternal. Pengertian internal

adalah individu meyakini bahwa mereka mempunyai beberapa pengendalian

sendiri pada peristiwa yang ada. Sedangkan pengertian eksternal adalah individu
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meyakini bahwa peristiwa-peristiwa dikendalikan oleh nasib, keberuntungan,

peluang, atau kekuatan lain.

Hasil penelitian Mattola (2011) menunjukkan bahwa internal locus of

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

penyusunan anggaran. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi

anggaransecara positif dipengaruhi oleh individu yang memiliki tingkat

kemampuan untuk mengontrol dirinya (internal locus of control) dan partisipasi

anggaran dipengaruhi secara negatif oleh individu yang beranggapan bahwa

nasibdikendalikan oleh takdir, keberuntungan atau kesempatan. Penelitian lain

yang dilakukan Susmitha dan Suartana (2003) tentang hubungan antara partisipasi

penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan locus of control dan

komitmen organisasional sebagai variabel pemoderasi pada Rumah Sakit

Pemerintahan di Bali menemukan bahwa internal locus of control berpengaruh

positif sedangkan eksternal locus of control tidak mampu memoderasi.

Berdasarkan gagasan tersebut, dapat ditarik hipotesis hubungan antara partisipasi

anggaran terhadap kinerja sebagai berikut :

H2 : Internal locus of control akan berpengaruh positif pada hubungan

antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja, dan

berpengaruh negatif pada eksternal locus of control

2.6.3 Partisipasi Anggaran, Pelimpahan Wewenang dan Kinerja

Pelimpahan wewenang merupakan suatu pemberian yang menjadi hak atas

tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain
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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.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelimpahan wewenang

dikelompokkan menjadi sentralisasi dan desentralisasi. Desain sistem anggaran

akan efektif dalam perusahaan yang terdesentralisai dan keterlibatan bawahan

dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian, kemampuan yang dimiliki

bawahan untuk menghubungkan sistem anggaran dengan pelimpahan wewenang

dalam struktur organisasi akan menentukan kinerja. Marani (2002) menemukan

bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan

berpengaruh positif dalam organisasi yang pelimpahan wewenangnya bersifat

desentralisasi, dan akan berpengaruh negatif dalam organisasi yang pelimpahan

wewenangnya bersifat sentralisasi.

Desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang pada tingkatan yang lebih

rendah dalam organisasi untuk memberikan bidang kekuasaan yang luas terhadap

kegiatan perusahaan. Desentralisasi mungkin terjadi sebagai akibat adanya

tanggapan terhadap kondisi lingkungan atau teknologi dalam submit organisasi
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khusus. Dengan demikian, desentralisasi dibutuhkan untuk mengantisipasi

lingkungan yang semakin kompleks dan penuh dengan ketidakpastian.

Penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2002) menemukan pelimpahan

wewenang berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan

anggaran dengan kinerja manajerial. Berdasarkan hasil kedua penelitian tersebut,

maka peneliti menguji kembali pelimpahan wewenang sebagai variabel

moderating yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan

anggaran dengan kinerja manajerial dengan rumusan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Ketika pelimpahan wewenang bersifat desentralisasi akan

meningkatkan hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran

dan kinerja, dibandingkan dengan pelimpahan wewenang yang

bersifat sentralisasi.

Berdasarkan hipotesis variabel-variabel penelitian seperti yang diajukan

diatas, maka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

LOCUS OF CONTROL

DAN

PELIMPAHAN WEWENANG

KINERJA
MANAJERIAL

PARTISIPASI
PENYUSUNAN
ANGGARAN


