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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial sudah 

banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan partisipasi dinilai mempunyai 

konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi (Murray,1990). 

Penelitian tentang partisipasi anggaran banyak diteliti oleh peneliti di bidang 

akuntansi manajemen. Tetapi hasil – hasil penelitian tersebut belum konsisten 

dan terdapat kontradiksi.  Seperti pada penilitian; (Sumarno, 2005) dan (Nor, 

2007), menyatakan hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial memiliki hubungan yang positif. Sedangkan (Evi Yuniarti, 2008), 

mereka menyatakan partisipasi anggaran tidak meningkatkan kinerja. Refikha 

(2009) juga mengemukakan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh 

kepada kinerja SKPD.  Dari data – data diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan langsung antara partisipasi penyusunan anggaran 

dan kinerja manajerial. Oleh karena itu diperlukan pendekatan kontijensi 

untuk dapat menyelesaikan perbedaan tersebut. 

Termotivasi dari penelitian terdahulu, penelitian ini akan memperbaiki 

dan memodifikasi dari penelitian Sumarno (2005), yang berisikan apakah 

partisipasi anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja manajerial. Di samping itu, sumarno, juga menguji apakah variabel 

gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan 
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antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Penelitian ini akan 

memperbaiki gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Sumarno (2005).  

Gaya Kepemimpinan yang digunakan Sumarno (2005) adalah gaya 

kepemimpinann Fiedler. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

Sumarno (2005) adalah penelitian ini akan mematchkan antara gaya 

kepemimpinan dengan situasi kepemimpinan yang didasarkan dengan teori 

gaya kepemimpinan Fiedler. Selain itu penelitian ini dilakukan di Rumah 

Sakit  yang berlokasi di Semarang. Penelitian ini sangat menarik, hal tersebut 

dikarenakan belum ada yang meneliti hal ini. 

Setiap organisasi baik sektor publik maupun swasta memerlukan 

sistem pengendalian manajemen yang menjamin tercapainya tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien. Salah satu elemen maupun indikator 

penting dalam sistem pengendalian manajemen adalah anggaran. Anggaran 

adalah alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting dalam 

perusahaan, sehingga proses penyusunan anggaran merupakan aspek penting 

dalam pencapaian keberhasilan suatu organisasi. Anggaran tidak saja sebagai 

alat perencanaan keuangan dan pengendalian, tetapi juga sebagai alat 

koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi (Hansen dan Mowen, 

2004), serta alat untuk mendelegasikan wewenang atasan kepada bawahan. 

Pemahaman terhadap tujuan anggaran dan informasi tentang beberapa 

tujuan anggaran memberi dasar bagi manajer untuk mengukur efisiensi, 

mengidentifikasi masalah dan mengendalikan biaya. Penyusunan anggaran 

yang dilakukan oleh manajer puncak sangat menentukan perilaku 
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bawahannya sehingga dalam penyusunan anggaran diperlukan perhatian yang 

lebih terhadap perilaku-perilaku yang berhubungan dengan anggaran agar 

dapat memotivasi para manajer tingkat menengah dan bawah dalam mencapai 

tujuan organisasi melalui anggaran.  

Dalam mencapai tujuan suatu organisasi diperlukan gaya 

kepemimpinan didalamnya, hal tersebut didukung pula dengan pernyataan 

Fidler dan Chandra dalam Sumarno, 2005, yang menyatakan efektivitas 

partisipasi penganggaran sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan 

manajemen. Gaya kepemimpinan menurut Fiedler adalah derajat hubungan 

antara seseorang dan teman sekerjanya, dengan siapa ia paling tidak ingin 

bekerja atau least preferred coworker (LPC). Fiedler mengembangkan LPC 

untuk mengukur dua gaya kepemimpinan yaitu task oriented dan relationship 

oriented. Fiedler mengajukan tiga faktor situasional yang menentukan apakah 

pemimpin memiliki gaya kepemimpinan berdasarkan task atau berdasarkan 

relationship. Tiga faktor situasional tersebut antara lain hubungan pemimpin 

dengan bawahannya, struktur pekerjaan atau tugas, dan position power. 

Rumah sakit adalah salah satu penyedia jasa layanan kesehatan yang 

tidak mengutamakan perolehan laba sebagai tujuan utamanya, namun lebih 

bersifat sosial kemasyarakatan. Di satu sissi rumah sakit memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan perusahaan jasa lain, yaitu manajemen 

rumah sakit pada umumnya dipegang oleh para professional yang terdiri dari 

para dokter, perawat dan para ahli kesehatan.  Para professional tersebut 

diambil dari beberapa bidang yang terdiri dari rawat inap, rawat jalan, gawat 
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darurat, laboratorium, radio diagnostik, pemasaran, keuangan, akuntansi, 

rumah tangga, dan personalia. Walaupun dengan keadaan yang demikian 

Rumah Sakit juga tetap mengutamakan anggaran sebagai alat perencanaan 

dan pengendalian dalam penetapan tujuan organisasi. Dengan semakin 

meningkatnya persaingan di rumah sakit khususnya dalam bidang keuangan, 

maka rumah sakit dituntut untuk mengembangkan organisasinya secara lebih 

efektif dan efisien agar dapat bersaing secara berkelanjutan, hal tersebut 

dipicu oleh sifat rumah sakit yang sekarang ini multiproduk (Kartika:2010). 

Multiproduk ini terjadi karena fokus utama rumah sakit yang dahulu 

mementingkan kepentingan masyarakat sekarang sudah beralih 

mementingkan uang. 

Alasan dipilihnya variabel partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja 

manajerial adalah karena berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang 

masih kontradiktif atau bertentangan. Sedangkan, alasan dipilihnya variabel 

gaya kepemimpinan yang match dengan situasi kepemimpinan adalah karena 

belum ada penelitian yang menguji tentang hal ini. Sehingga penelitian ini 

sangat menarik untuk diteliti. 

Oleh sebab itu, berdasarkan pada uraian tersebut penelitian ini 

berjudul: “PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP 

KINERJA MANAJERIAL DENGAN GAYA KEPEMIMPINAN 

FIEDLER SEBAGAI VARIABEL MODERATING”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang ada, maka perumusan masalah  pada 

penelitian ini adalah: 

Apakah dengan adanya partisipasi anggaran yang tinggi dapat meningkatkan 

kinerja manajerial, ketika gaya kepemimpinan match dengan situasi 

kepemimpinan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui partisipasi anggaran yang tinggi dapat meningkatkan 

kinerja manajerial ketika gaya kepemimpinan match dengan situasi 

kepemimipinan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teori (bagi kalangan akademisi): 

Peneilian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu pengetahuan 

dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial dengan gaya kepemimpinan fiedler sebagai 

variabel moderating. 

2. Manfaat praktek: 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam 

memberikan kontribusi praktis untuk organisasi di rumah sakit, 
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Semarang, yang terkait dengan peningkatan partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial dengan gaya kepemimpinan Fiedler sebagai 

variabel moderating. 

 

1.4 Kerangka Pikir Penelitian 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu: 

BAB I:PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini. 

BAB II:LANDASAN TEORI  

Berisi landasan teori dan pengembangan hipotesis yang akan menguraikan 

berbagai teori, konsep, dan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III:METODE PENELITIAN 

Berisi metode penelitian, yaitu yang berisi mengenai sumber dan jenis data 

yang akan digunakan, definisi dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam 

penelitian ini, dan metode analisis data. 

BAB IV:HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai perhitungan 

yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

BAB V:KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan dari analisis yang telah dilakukan 

pada bagian sebelumnya. 
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