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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pentingnya partisipasi anggaran (budget participation) sebagai alat untuk 

meningkatkan kinerja telah dipelajari secara ekstensif dalam literatur akuntansi. 

Disarankan agar partisipasi anggaran juga berfungsi sebagai fungsi informasi, di 

mana bawahan dapat mengumpulkan, menukar dan menyebarkan informasi yang 

berkaitan dengan pekerjaan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan 

mereka dan untuk mengkomunikasikan informasi pribadi kepada pengambil 

keputusan organisasi (Nouri dan Parker, 1996). Selanjutnya, dikatakan bahwa 

tindakan partisipasi dalam proses penganggaran berfungsi dengan melibatkan 

bawahan untuk menerima dan berkomitmen terhadap tujuan anggaran mereka 

(Merchant, 1981). 

 Namun, temuan empiris mengenai hubungan langsung antara partisipasi 

dan kinerja manajerial masih belum konsisten, mulai dari yang sangat positif, 

lemah, tidak ada dan bahkan yang negatif (Maiga, 2015). Literatur menunjukkan 

bahwa hubungan antara partisipasi dan kinerja dipengaruhi oleh variabel 

moderator dan juga mediator. Shields dan Young (1993) mengemukakan bahwa 

agar penelitian dapat membuat kemajuan dalam meningkatkan pemahaman 

tentang partisipasi anggaran, harus terlebih dulu berfokus menjelaskan faktor-

faktor yang berpengaruh (anteseden) pada partisipasi anggaran. Terdapat dua 
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dimensi partisipasi anggaran yaitu komunikasi anggaran (budget communication) 

dan pengaruh anggaran (budget influence). 

 Motivasi penelitian ini adalah menjawab keterbatasan penelitian Maiga 

(2015) yaitu masalah generalisasi karena sampel hanya diperoleh dari dua 

perusahaan saja. Sementara penelitian ini menggunakan sampel dari banyak 

perusahaan manufaktur di Semarang. Hasil penelitian Maiga (2015) adalah 

ketidakpastian lingkungan (environmental uncertainty) berpengaruh positif 

terhadap partisipasi anggaran (komunikasi dan pengaruh anggaran). Partisipasi 

anggaran (komunikasi dan pengaruh anggaran) berpengaruh positif terhadap 

komitmen tujuan anggaran (budget goal commitment). Serta komitmen tujuan 

anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.  

 Penelitian ini dilakukan untuk menjawab keterbatasan dalam penelitian 

penelitian Maiga (2015) yaitu masalah generalisasi karena sampel hanya diperoleh 

dari dua perusahaan. Penelitian ini menguji kembali pengaruh ketidakpastian 

lingkungan (environmental uncertainty) terhadap partisipasi anggaran 

(komunikasi dan pengaruh anggaran), dampak partisipasi anggaran (komunikasi 

dan pengaruh anggaran) terhadap komitmen tujuan anggaran (budget goal 

commitment) dan pengaruh komitmen tujuan anggaran terhadap kinerja 

manajerial. Ketidakpastian lingkungan meningkatkan baik komunikasi anggaran 

dan pengaruh anggaran. Mekanisme komunikasi dan pengaruh anggaran, memicu 

komitmen bawahan terhadap tujuan anggaran. Tingkat komitmen tujuan anggaran 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial. Diharapkan bahwa 

pemeriksaan model struktural yang menggabungkan variabel-variabel ini akan 
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meningkatkan pemahaman tentang keterkaitan partisipasi anggaran-kinerja 

manajerial. Sementara penelitian ini menggunakan sampel dari banyak perusahaan 

manufaktur di Semarang. 

 Berdasarkan paparan di atas maka judul penelitian ini adalah: 

“ANTESEDEN DAN KONSEKUENSI DIMENSI PARTISIPASI 

ANGGARAN: KOMUNIKASI DAN PENGARUH ANGGARAN PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI SEMARANG.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap 

komunikasi anggaran? 

2. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap pengaruh 

anggaran? 

3. Apakah komunikasi anggaran berpengaruh positif terhadap komitmen 

tujuan anggaran? 

4. Apakah pengaruh anggaran berpengaruh positif terhadap komitmen tujuan 

anggaran? 

5. Apakah komitmen tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ada pada penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap komunikasi 

anggaran. 

2. Menganalisis pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap pengaruh 

anggaran. 

3. Menganalisis pengaruh komunikasi anggaran terhadap komitmen tujuan 

anggaran. 

4. Menganalisis pengaruh pengaruh anggaran terhadap komitmen tujuan 

anggaran. 

5. Menganalisis pengaruh komitmen tujuan anggaran terhadap kinerja 

manajerial. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang ada pada penelitian ini adalah: 

1. Kontribusi praktek: Bagi perusahaan 

Diharapkan bahwa hasil penelitian tentang anteseden dan konsekuesnsi 

dimensi partisipasi anggaran: komunikasi dan pengaruh anggaran ini dapat 

menghasilkan kebijakan tepat dari perusahaan terhadap karyawannya. 
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2. Kontribusi riset: Bagi penelitian selanjutnya 

Diharapkan bahwa pemeriksaan model struktural yang menggabungkan 

variabel-variabel ini akan meningkatkan pemahaman tentang keterkaitan 

partisipasi anggaran-kinerja manajerial sebagai bukti validitas eksternal. 

   

1.4. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang ada pada penelitian ini adalah: 

BAB  I  PENDAHULUAN  

Dalam bab pendahuluan berisi ulasan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab landasan teori berisi ulasan tinjauan pustaka, pengembangan 

hipotesis, kerangka pikir serta definisi operasional dan pengukuran 

variabel. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab metode penelitian berisi ulasan populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, uji hipotesis. 

BAB IV HASIL ANALISIS 

Dalam bab hasil analisis berisi ulasan hasil analisis data serta uraian 

mengenai perhitungan untuk menjawab permasalahan penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi ulasan kesimpulan, saran serta keterbatasan. 


