
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan manufaktur atau jasa pada umumnya melakukan penyusunan 

budget (anggaran perusahaan) untuk melakukan pengontrolan terhadap kinerja dan 

produktivitas perusahaannya. Pembuatan anggaran dilakukan pada periode tertentu, 

disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan tersebut. 

Persaingan bisnis yang semakin ketat dan kompleks sekarang ini membuat 

manajemen perusahaan dipaksa agar mampu menjamin operasi perusahan terus 

berjalan dengan baik, tetap bertahan dan terus berkembang. Salah satu cara agar 

manajemen dapat mencapai tujuannya tersebut adalah dengan menyusun, 

mengendalikan, melaksanakan, dan mengevaluasi anggaran yang telah digunakan 

oleh perusahaan dengan cara yang efisien dan efektif. 

PT. Yamaha Music Manufacturing Asia (YMMA), sebagai perusahaan 

manufaktur yang berbasis produksi alat musik elektronik, melakukan proses 

pembuatan anggaran perusahaan sebagai dasar untuk melakukan kontrol terhadap 

kegiatan usahanya. Dalam mengendalikan kegiatan usahanya, YMMA membuat 

anggaran perusahaan yang ditetapkan sebelum periode keuangan perusahaan yang 

baru dimulai. Dalam pembuatan dan penetapan anggaran perusahaan (budget) sejak 

awal didirikan, YMMA menggunakan metode autoritative budgeting. Autoritative 

budgeting merupakan pembuatan anggaran dimana perhitungan dan penetapan 

anggaran perusahaan dilakukan oleh pihak yang berkuasa (top management) tanpa 

meminta masukan dan tanggapan dari bawah (Hansen dan Mowen, 2004). 

Pengambilan keputusan akhir dilakukan oleh top management, tetapi top management 

tidak melakukan koordinasi dengan mid-level management sebelum menetapkan 

anggaran. 

Sebagai perusahaan yang sedang berkembang, manajemen perusahaan 

terus melakukan perbaikan mekanisme kinerjanya. Salah satu langkah perbaikan yang 
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dilakukan untuk memperbaiki kinerja manajemen adalah dengan melakukan sedikit 

perubahan mekanisme penyusunan anggaran untuk periode kerja tahun 2008 (periode 

ke-13 YMMA). Metode penyusunan anggaran yang tadinya menggunakan metode 

autoritative budgeting kini menggunakan metode consultative budgeting. Metode 

consultative budgeting yang diterapkan YMMA untuk perhitungan anggaran biaya, 

khususnya pembelian dengan menggunakan formulir permohonan penerbitan goods 

request slip (PPGRS) dan goods request slip (GRS) pihak manajemen melakukan 

konsultasi terlebih dahulu dengan manajer dan asisten manajer dari semua bagian 

yang menurut mereka ideal. Keputusan terakhir ditetapkan oleh top management dan 

mid-level management harus menerima dan melaksanakannya. 

Untuk perhitungan biaya indirect, sebelum ditetapkan oleh top management, 

terlebih dulu setiap bagian diminta untuk membuat perhitungan ideal jumlah biaya 

indirect untuk periode yang akan datang. Sebelumnya masing-masing bagian harus 

mengetahui jumlah biaya yang sudah terjadi selama periode kerja sebelumnya, karena 

estimasi anggaran untuk periode berikut didasarkan atas nilai aktual yang sudah 

terjadi. 

YMMA hanya melakukan konsultasi dengan mid-level management dalam 

penyusunan anggaran biaya indirect dan jumlah kebutuhan karyawan di masing-

masing bagian, karena perhitungan anggaran jumlah produksi sudah di estimasi 

terlebih dulu oleh YCJ (Yamaha Corporation Japan). Setelah YMMA memperoleh 

anggaran jumlah produksi untuk periode berikutnya, kemudian pihak YMMA 

melakukan perhitungan biaya berdasarkan kondisi aktual yang terjadi pada masa 

sekarang. Untuk pelaksanaan proses produksi model baru, semua perkiraan biaya, 

termasuk estimasi biaya trial, pre-pro, sampai dengan mass-pro sudah diperhitungkan 

oleh pihak YCJ. Secara keseluruhan formulasi perhitungan anggaran perusahaan di 

YMMA tetap dilakukan dengan menggunakan sistem top-down. Meskipun mid-level 

management diberikan hak untuk membuat perhitungan anggaran biaya, tetapi 
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keputusan akhir anggaran perusahaan ditetapkan oleh top management perusahaan. 

Pada kondisi aktual pelaksanaan kegiatan produksi, anggaran yang telah ditetapkan 

oleh pihak top management kemudian disosialisasikan kepada masing-masing bagian 

di YMMA yang pada pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan oleh semua 

karyawan, terutama dari pihak manajer dan asisten manajer, seperti yang terdapat 

pada Gambar 1.  

 

Gambar 1. Alur Proses Penyusunan dan Pengawasan Anggaran di YMMA 

 Sosialisasi anggaran perusahaan setelah ditetapkan oleh perusahaan pertama 

kali dilakukan pada top-level management yang terdiri dari Presiden Direktur, Direktur, 

General Manager (GM), dan Deputy General Manager (DGM). Top management 

kemudian menginformasikan kepada mid-level management yaitu manajer dan asisten 
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manajer. Dari mid-level management kemudian menginformasikan kepada 

karyawannya, dimulai dari tingkat supervisor, Line Leader (LL), Assistant Line Leader 

(ALL), dan kemudian staf administrasi di setiap bagian seperti yang terlihat pada 

Gambar 2. Kontrol harian terhadap anggaran untuk setiap bagian, seharusnya 

dilakukan oleh masing-masing bagian tersebut, khususnya dari mid-level management. 

 

Gambar 2. Proses Informal Alur Proses Distribusi Informasi Anggaran di YMMA 

 Kelengkapan informasi yang diberikan dari karyawan tingkat yang paling atas 

sampai tingkat paling bawah sangat ditentukan oleh kelancaran dan kesempurnaan 

proses distribusi itu sendiri. Komunikasi antara atasan dan bawahan dan juga antar 

bagian yang terkait dengan bagian yang melakukan perhitungan perencanaan 

anggaran juga sangat diperlukan untuk melakukan kontrol terhadap anggaran. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah budget (anggaran) perusahaan ditetapkan, langkah selanjutnya yang 

dilakukan oleh manajemen YMMA adalah melaksanakan dan mengontrol kecukupan 
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dari anggaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kesesuaian anggaran yang 

telah ditetapkan perusahaan sangat berhubungan dengan perhatian dan kepedulian 

dari pihak manajemen di YMMA.  

Pada kondisi aktual yang terjadi di YMMA, pada periode yang telah berjalan 

pengontrolan anggaran, khususnya biaya aktual terhadap anggaran biaya, hanya 

dilakukan oleh bagian Cost Accounting. Dari bagian lain terlihat seperti kurang begitu 

peduli dengan anggaran yang ditetapkan perusahaan. Alasan yang banyak 

dikemukakan adalah kurangnya informasi yang berkaitan dengan anggaran untuk 

masing-masing bagian tersebut. Pada proses penyusunan anggaran perusahaan di 

YMMA, sejak awal berdirinya perusahaan sampai dengan periode sekarang, di 

estimasi dan ditetapkan oleh para top management tanpa ada campur tangan dari mid-

level management, maka partisipasi penganggaran di YMMA sangat kecil. Pada 

penyusunan anggaran untuk periode berikutnya, manajemen YMMA melakukan 

perubahan dengan melibatkan mid-level management. Adanya perubahan sistem 

dalam penyusunan anggaran di YMMA menarik perhatian untuk diteliti mengenai 

pengaruh faktor management control system terhadap budget goal commitment di 

YMMA. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah banyak dilakukan mengenai 

kinerja manajemen terhadap penganggaran, pada umumnya umumnya 

menggambarkan pengaruh partisipasi manajemen dalam penyusunan suatu anggaran, 

dan hubungan antara komitmen manajemen dengan kepuasan kerja. Penelitian 

terdahulu yang sudah banyak dilakukan mengenai hubungan komitmen organisasional 

dengan kepuasan kerja adalah Larry J. William pada tahun 1986, John E. Mathieu 

pada tahun 1991, dan Terry Gregson pada tahun 1992 (Ghozali, 2006).    

Pada penelitian yang dilakukan di YMMA, komitmen manajemen dalam 

mencapai anggaran perusahaan (budget goal commitment), yang berkaitan dengan 

keuangan dan kelangsungan kegiatan manufaktur perusahaan, menggunakan 
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indikator tingkat kepedulian manajemen terhadap anggaran yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Hal tersebut menarik perhatian untuk dilakukan penelitian terhadap 

komitmen dari pihak manajemen perusahaan dalam mencapai anggaran perusahaan, 

dipengaruhi oleh faktor-faktor independent yang berhubungan. 

Pada penelitian ini akan dianalisis variabel-variabel yang mempengaruhi  

manajemen dalam memenuhi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Variabel-

variabel yang dianalisis pada penelitian adalah komitmen manajemen (budget goal 

commitment), kapasitas individu, partisipasi anggaran, kecukupan anggaran, dan 

kesempurnaan informasi yang diperoleh para manajer dan asisten manajer (mid-level 

management).  

Secara singkat permasalahan yang ingin dibahas dalam penulisan tesis ini 

adalah : 

1. Bagaimana kondisi proses penyusunan anggaran dan management control system 

di YMMA? 

2. Bagaimana persepsi manajemen terhadap budget goal commitment di YMMA dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya? 

3. Bagaimana korelasi yang terjadi antara budget goal commitment di YMMA dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya? 

4. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi penyusunan dan 

pengontrolan anggaran perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan 

penelitian tesis ini adalah: 

1. Menganalisis kondisi proses penyusunan anggaran dan management control 

system di YMMA 

2. Menganalisis persepsi manajemen terhadap budget goal commitment di YMMA 
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dan faktor yang mempengaruhinya.   

3. Menganalisis hubungan yang terjadi antara budget goal commitment di YMMA dan 

faktor yang mempengaruhinya. 

4. Merumuskan perbaikan dalam penyusunan dan pengontrolan anggaran di YMMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain: 

5. Dapat melihat seberapa besar pengaruh variabel kapasitas individu, partisipasi 

anggaran, kecukupan anggaran, dan kesempurnaan informasi terhadap komitmen 

manajemen di YMMA. 

6. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi YMMA untuk meningkatkan 

komitmen dan kinerja manajemen dalam penyusunan anggaran perusahaan, agar 

dapat terus memberikan hubungan yang positif terhadap kinerja masing-masing 

bagian di masa yang akan datang. 

7. Diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pola pikir 

penulis dalam mengaplikasikan teori-teori manajemen ke dalam situasi nyata di 

lapangan. 

8. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam memperkuat teori-teori manajemen yang 

berkaitan dengan proses penyusunan anggaran dan management control system 

di suatu perusahaan. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Kajian penelitian ini hanya dibatasi pada lingkup perusahaan PT. Yamaha 

Music Manufacturing Asia (YMMA) yang merupakan basis produksi divisi PA/DMI, 

bagian dari PT. Yamaha Music Corporation (YCJ) dan middle-level management yang 

terdapat dalam perusahaan YMMA, yang terdiri dari para Manajer, dan Asisten 
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Manajer. Penelitian ini hanya menganalisa pengaruh kapasitas individu, partisipasi 

anggaran, tingkat kelengkapan informasi yang diperoleh manajemen mengenai 

anggaran yang ditetapkan perusahaan, dan kecukupan anggaran terhadap komitmen 

manajemen dalam melaksanakan anggaran yang ditetapkan perusahaan. 
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