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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini, perusahaan harus terdapat cara kerja yang efektif dan 

efisien jika ingin perusahaan tersebut tetap beroperasi dan berkembang. Yang 

dimaksud efektif dan efisien disini adalah seorang pemimpin perusahaan 

diharuskan untuk dapat mengembangkan/meningkatkan suatu kinerja perusahaan. 

Peningkatan kinerja ini selalu dimulai pada saat proses suatu perencanaan dan 

pengendalian dari berbagai aktivitas yang dimiliki perusahaan. Jika terdapat 

kinerja karyawan yang tinggi dalam perusahaan maka akan dapat menghasilkan 

suatu kinerja perusahaan yang tinggi juga. 

Anggaran adalah alat manajemen untuk dapat mencapai suatu tujuan 

perusahaan, sehingga dalam tahap proses penyusunan perusahaan membutuhkan 

data dan informasi untuk dijadikan bahan taksiran yang bersifat terkendali 

maupun yang tak terkendali. Hal ini dikarenakan data dan informasi tersebut pasti 

mempengaruhi keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran. Kinerja 

perusahaan akan berpengaruh apabila perencanaan anggaran tidak tercapai. Selain 

itu, anggaran juga dapat dikatakan sebagai pernyataan yang telah dibuat oleh 

manajemen tentang apa saja rencana yang dapat dilakukan pada masa kedepannya 

dalam suatu periode yang ditentukan, dimana rencana tersebut yang akan 

digunakan sebagai acuan pada saat melaksanakan kegiatan selama periode 

tersebut (Hanson, 1966).  
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Kinerja menunjukkan hasil kerja dari para anggota dari suatu organisasi 

dalam melaksanakan kegiatan manajerial seperti perencanaan, investigasi, 

koordinasi, pengawasan, kepegawaian, negosiasi dan representasi (Wong & Wing, 

2010). 

Untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan memerlukan proses 

penting yaitu melakukan perencanaan dan pengendalian dari hal-hal apa saja yang 

dianggap penting. Salah satu hal yang dianggap penting dari perencanaan dan 

pengendalian suatu perusahaan yaitu anggaran. Banyak perusahaan yang meyakini 

bahwa anggaran bisa meningkatkan kinerja perusahaan. 

Luft dan Shields (2003), partisipasi anggaran telah memberikan manfaat 

kepada manajer bawahan dan meningkatkan kinerja manajer bawahan. Manfaat 

ini dapat dikategorikan sebagai afektif dan kognitif. Manfaat afektif yang paling 

banyak dipelajari dari partisipasi anggaran adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja 

dianggap sangat berharga bagi karyawan dan berharga bagi perusahaan karena 

diharapkan dapat memprediksi kinerja perusahaan. Manfaat kognitif termasuk 

perolehan informasi yang bermanfaat untuk kinerja manajer bawahan. Dampak 

fungsional dari proses penganggaran ditunjukkan oleh peningkatan suatu kinerja. 

Keterlibatan dalam penganggaran adalah kesempatan bagi karyawan untuk 

menunjukkan pencapaian karyawan tersebut (Chong & Johnson, 2007). 

Kepuasan kerja ini menunjukkan perasaan yang dirasakan oleh karyawan 

dalam hal mendukung ataupun tidak mendukung dalam diri karyawan tersebut 

yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun kondisi karyawan. Kepuasan kerja 

dianggap sangat berharga bagi partisipan, dengan menyediakan kesejahteraan 
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sosial (Ormel, 1999). Manajer diharapkan untuk lebih puas dengan penghargaan 

dan kurang ditekankan oleh tuntutan pekerjaan mereka jika mereka berpatisipasi 

dalam penetapan standar pekerjaan dalam proses pengaturan anggaran.  

Kren (1992) berpendapat bahwa partisipasi anggaran dapat memfasilitasi 

penggunaan informasi yang relevan dengan pekerjaan, maka dari itu hal tersebut 

dapat meningkatkan kinerja dan mempengaruhinya secara tidak langsung melalui 

informasi yang relevan dengan pekerjaan. 

Berdasarkan masalah tersebut maka penulis akan membahasnya dalam 

suatu penelitian yang berjudul: “Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran, 

Kepuasan Kerja, dan Informasi yang Relevan dengan Pekerjaan Terhadap 

Kinerja Pekerja”.  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Masalah yang sering terjadi terhadap pekerja yang ada disuatu 

perusahaan ialah kurangnya bekerjasama antar sesama karyawan, sehingga 

banyak karyawan yang bekerja hanya sekedar untuk melakukan pekerjaan lalu 

mendapatkan gaji. Masalah yang lainnya ialah kurangnya komunikasi antar atasan 

dan bawahan yang dapat menyulitkan berkembangnya perusahaan pada masa 

yang akan datang. Hal seperti itu bisa diatasi dengan adanya partisipasi dari 

bawahan dalam penyusunan-penyusunan yang diperlukan dalam suatu perusahaan 

seperti anggaran ini agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan apa yang telah di 

rencanakan karena partisipasi dari bawahan sangat penting dalam suatu 

perusahaan. Partisipasi anggaran dapat memfasilitasi penggunaan dan perolehan 
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informasi yang relevan dengan pekerjaan. Informasi yang relevan dengan 

pekerjaan, pada saatnya dapat meningkatkan kinerja. Secara khusus, partisipasi 

anggaran mempengaruhi kinerja pekerjaan secara tidak langsung melalui 

informasi yang relevan dengan pekerjaan. 

Peran dalam mencapai nilai dari suatu partisipasi anggaran yang secara 

teoritis bisa mempengaruhi tingkat kepuasan kerja dari bawahan. Efek pencapaian 

nilai partisipasi anggaran ini dapat membuktikan bahwa jika membiarkan 

bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengaturan suatu anggaran ini 

dapat meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan merasa puas dengan apa 

yang mereka kerjakan. Hasil dari yang dikerjakan adalah nilai-nilai mereka. Nilai 

yang dimaksud adalah kesempatan untuk mengekspresikan padangan mereka, 

perasaan yang diperlakukan secara adil dan keinginan untuk menghormati. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian yang di kemukakan diatas, maka 

dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja kerja? 

2. Bagaimana pengaruh hubungan kepuasan kerja terhadap kinerja pekerja? 

3. Bagaimana pengaruh informasi yang relevan dengan pekerjaan terhadap 

kinerja pekerja? 

 

 

 

Wiwik Pramestianingsih, Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kepuasan Kerja, dan Informasi yang Revelan 
dengan Pekerjaan terhadap Kinerja Pekerja, 2019  
UIB Repository©2019



5 

 

Universitas Internasional Batam 
 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk dapat mengetahui pengaruh hubungan langsung antara partisipasi 

anggaran terhadap kinerja. 

b. Untuk dapat mengetahui hasil pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

pekerja. 

c. Untuk dapat mengetahui hasil pengaruh informasi yang relevan dengan 

pekerjaan terhadap kinerja pekerja. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian ini dengan maksud mengharapkan agar 

penelitian ini bisa berguna untuk semua pihak antara lain : 

a. Bagi peneliti, agar dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan akuntasi di ruang lingkup sistem pengendalian manajemen, 

khususnya untuk yang berkenaan dengan anggaran dan kinerja 

manajerial serta dapat bertukar pikiran bagi dunia akademik serta 

implementasi ilmu yang di peroleh dari bangku kuliah. 

b. Bagi perusahaan, diharapkan untuk bisa menjadikan penelitian ini 

sebagai suatu bahan referensi dalam proses penyusunan anggaran. 

c. Bagi pihak eksternal, diharapkan untuk bisa menjadikan penelitian ini 

sebagai titik acuan terhadap penelitian yang sejenis. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjabarkan mengenai latar belakang, permasalahan dari penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan dari penelitian ini. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN TEORITIS 

Menjelaskan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, model 

penelitian terdahulu, hubungan antar variabel dependen dan variabel 

independen, serta model penelitian dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang perancangan penelitian, objek, definisi 

operasional variabel dependen dan independen, teknik pengumpulan 

data dan metode pengumpulan data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan mengenai pokok pembahasan utama dari keseluruhan 

penelitian. Menyajikan hasil dari pengolahan data dan menganalisis 

dari hasil pengolahan tersebut. 

BAB V KESIMPULAN,KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, penemuan yang 

diperoleh berdasarkan hasil dari analisis serta rekomendasi yang 

disarankan agar dapat memberikan manfaat untuk peneliti yang akan 

datang. 
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