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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji Teori Budget Ratcheting 

yang diperkenalkan oleh Weitzman (1980). Teori ini menyatakan bahwa 

asimetris informasi tentang kemampuan bawahan menyebabkan manajer 

untuk menggunakan kinerja sebelumnya untuk memperbaharui keyakinan 

mereka tentang kinerja masa depan. Dalam penelitiannya, Weitzman 

(1980) menyatakan bahwa prinsip dari “ratchet” adalah dengan 

menggunakan kinerja saat ini untuk menetapkan target masa depan atau 

sebagai kriteria untuk menentukan tujuan masa depan. Namun, Weitzman 

(1980) juga menyatakan bahwa manajer termotivasi untuk mengurangi 

kinerja yang dilaporkan/realisasi kinerja untuk mempengaruhi standar 

kinerja di masa depan. Hal ini sering disebut dengan efek ratchet. 

Teori Budget Ratcheting tersebut sebelumnya pernah diteliti oleh 

Leone and Rock (2002). Mereka melakukan penelitian Teori Budget 

Ratcheting ini dalam perusahaan manufaktur. Data yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah data dari unit bisnis besar perusahaan multinasional. 

Penelitian ini secara empiris menguji apakah anggaran cenderung ratchet 

dalam menanggapi kinerja sebelumnya dengan menggunakan data 

pelaporan keuangan dan manajemen dari perusahaan besar multinasional
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untuk menguji perilaku penganggaran dari 76 unit usaha pada tahun 1994-

1996. Untuk dapat mengetahui perubahan dalam anggaran, varian dari 

anggaran, dan juga laba, penelitian ini menggunakan PBIT (Profit Before 

Interests and Taxes) yang dianggarkan dan PBIT aktual, serta total aset 

awal. Hasil dari pengujian empiris ini konsisten dengan Teori Budget 

Ratcheting yang dikemukakan oleh Weitzman (1980), yaitu adanya 

kondisi varian yang menguntungkan dalam kinerja anggaran akan 

menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam anggaran berikutnya, 

daripada adanya kondisi varian yang tidak menguntungkan yang 

menyebabkan perubahan yang sama besarnya dalam anggaran berikutnya, 

misalnya varians anggaran yang menguntungkan sebesar Rp 1.000.000,00 

akan mengakibatkan kenaikan sebesar Rp 900.000,00 dalam anggaran 

berikutnya, sedangkan varians anggaran yang tidak menguntungkan yang 

juga sebesar Rp 1.000.000,00 menyebabkan penurunan Rp 400.000,00 

dalam anggaran berikutnya. 

Penelitian lain yang dilakukan untuk menguji Teori Budget 

Ratcheting adalah penelitian Ettredge, Bedard, dan Johnstone (2008). 

Penelitian tersebut meneliti tentang pengaruh varian jam audit yang 

dianggarkan dengan jam audit yang dilaporkan pada tahun sebelumnya 

terhadap perubahan jam audit yang dianggarkan dan perubahan jam audit 

yang dilaporkan pada tahun berjalan. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data klien dan penilaian tim pada 2 kantor perusahaan 

audit internasional. Hasil dari penelitian ini adalah varian jam audit yang 



3 

 

 

dianggarkan dengan jam audit yang dilaporkan tahun sebelumnya 

berpengaruh positif terhadap perubahan jam audit yang dianggarkan pada 

tahun berjalan dan secara tidak signifikan berpengaruh negatif terhadap 

perubahan jam audit yang dilaporkan pada tahun berjalan. 

Dari kedua penelitian tersebut, peneliti juga akan melakukan 

pengujian terhadap Teori Budget Ratcheting dalam anggaran penjualan 

perusahaan. Anggaran penjualan merupakan salah satu komponen paling 

penting dalam penyusunan anggaran perusahaan karena anggaran 

penjualan merupakan dasar untuk membuat anggaran-anggaran lainnya 

seperti anggaran biaya, anggaran laba, anggaran penerimaan utang dan 

piutang, dan lain-lain (Kurniawan, 2000). Anggaran penjualan merupakan 

anggaran yang sangat penting dalam penentuan proyeksi penjualan dan 

penghasilan yang realistis dan pendukung utama dalam menyusun rencana 

anggaran komprehensif perusahaan. Sebab jika anggaran penjualan 

bersifat tidak realistis seperti “over convidance” atau terlalu percaya diri 

maka sebagian besar bagian dari rencana laba keseluruhan juga akan ikut 

tidak realistis (Jihan dan Hasan, 2009). 

Anggaran penjualan juga merupakan titik awal dalam pembuatan 

anggaran induk suatu perusahaan (Hilton, 2009:350). Gambar 1.1 

merupakan suatu diagram alur pembuatan anggaran induk perusahaan di 

mana kotak yang berwarna biru merupakan anggaran penjualan, kotak 

yang berwarna hijau merupakan anggaran operasional, dan kotak yang 

berwarna kuning merupakan anggaran laporan keuangan. Anggaran induk 
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merupakan suatu rencana laba komprehensif yang di dalamnya terdapat 

hubungan antara semua tahapan operasi suatu organisasi. Anggaran induk 

terdiri dari anggaran-anggaran yang terpisah, tetapi saling bergantung 

(Hilton, 2009). Dari gambar di atas terlihat bahwa anggaran penjualan 

merupakan langkah awal dalam pembuatan anggaran induk perusahaan. 

Penganggaran penjualan merupakan langkah penting dalam proses 

penganggaran perusahaan secara keseluruhan dan sangat sulit untuk 

dilakukan secara akurat (Hilton, 2009). 

Gambar 1.1 

Komponen Anggaran Induk 

 

Sumber: Managerial Accounting, Eight Edition (2009:350) 

Menurut Hilton (2009), titik awal dalam proses penganggaran 

penjualan secara umum merupakan tingkat penjualan pada tahun 
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sebelumnya. Kemudian staf riset pasar akan mempertimbangkan informasi 

tersebut dengan tambahan masukan dari eksekutif kunci dan tenaga 

penjualan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengujian Budget Ratcheting Theory” 

 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

1.2.1 Perumusan Masalah 

1. Apakah varian penjualan tahun sebelumnya berpengaruh 

positif terhadap perubahan anggaran penjualan pada tahun 

berjalan ketika varian menguntungkan? 

2. Apakah varian penjualan tahun sebelumnya berpengaruh 

negatif terhadap perubahan realisasi penjualan pada tahun 

berjalan ketika varian menguntungkan? 

1.2.2 Batasan Masalah 

 Penelitian tentang anggaran yang dilakukan penulis hanya 

terbatas pada anggaran penjualan saja. Anggaran penjualan dipilih 

karena Anggaran penjualan merupakan anggaran yang sangat 

penting dalam penentuan proyeksi penjualan dan penghasilan yang 

realistis dan pendukung utama dalam menyusun rencana anggaran 

komprehensif perusahaan. Sebab jika anggaran penjualan bersifat 

tidak realistis seperti “over convidance” atau terlalu percaya diri 
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maka sebagian besar bagian dari rencana laba keseluruhan juga 

akan ikut tidak realistis (Jihan dan Hasan 2009). 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji ulang Budget 

Ratcheting Theory dalam anggaran penjualan perusahaan sehingga 

juga dapat diketahui: 

1. Pengaruh varian penjualan tahun sebelumnya terhadap 

perubahan anggaran penjualan pada tahun berjalan ketika 

varian menguntungkan. 

2. Pengaruh varian penjualan tahun sebelumnya terhadap 

perubahan Realisasi penjualan pada tahun berjalan ketika 

varian menguntungkan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

untuk pembuktian Budget Ratcheting Theory pada anggaran 

penjualan. 
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1.4 Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 1.2 

Kerangka Pikir Penelitian 

Perubahan Realisasi 

Penjualan 

 

Varian 

 

 

Varian 
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Anggaran Penjualan 

 

 

Kondisi Varian 
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Kondisi Varian 

 

 
Varian 

 

 

Perubahan Realisasi 

Penjualan 

 

 

Pentingnya: 

1. Anggaran penjualan merupakan dasar untuk 

membuat anggaran lainnya. 

2. Anggaran penjualan merupakan anggaran 

yang sangat penting dalam penentuan 

proyeksi penjualan dan penghasilan yang 

realistis dan pendukung utama dalam 

menyusun rencana anggaran komprehensif 

perusahaan. 

Teori Budget Racheting (Weitzman 1980) 

Penelitian Leone dan Rock (2002) 

Penelitian Ettredge, Bedard, dan Johnstone (2008) 

 

 Anggaran Penjualan 

 

 

Kondisi varian mempengaruhi perubahan anggaran dan 

realisasinya. Kondisi varian yang menguntungkan dalam kinerja 

anggaran akan menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam 

anggaran berikutnya, daripada adanya kondisi varian yang tidak 

menguntungkan yang menyebabkan perubahan yang sama 

besarnya dalam anggaran berikutnya. 

PBIT 

Jam Audit 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Teori Budget Ratcheting yang 

diperkenalkan oleh Weitzman (1980). Teori ini menyatakan bahwa asimetris 

informasi tentang kemampuan bawahan menyebabkan manajer untuk 

menggunakan kinerja sebelumnya untuk memperbaharui keyakinan mereka 

tentang kinerja masa depan. Untuk menguji teori tersebut, telah ada penelitian-

penelitian terdahulu yang dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Leone and 

Rock (2002) yang menguji Teori Budget Ratcheting berdasarkan anggaran PBIT 

(Profit Before Interests and Taxes). Selain itu, teori ini juga diuji oleh Ettredge, 

Bedard, dan Johnstone (2008) dengan menggunakan anggaran jam audit. 

Dari kedua penelitian tersebut, peneliti juga akan melakukan pengujian 

terhadap Teori Budget Ratcheting dalam anggaran penjualan perusahaan. 

Anggaran penjualan merupakan salah satu komponen paling penting dalam 

penyusunan anggaran perusahaan karena anggaran penjualan merupakan dasar 

untuk membuat anggaran-anggaran lainnya seperti anggaran biaya, anggaran laba, 

anggaran penerimaan utang dan piutang, dan lain-lain (Kurniawan, 2000). 

Anggaran penjualan merupakan anggaran yang sangat penting dalam penentuan 

proyeksi penjualan dan penghasilan yang realistis dan pendukung utama dalam 

menyusun rencana anggaran komprehensif perusahaan. Sebab jika anggaran 

penjualan bersifat tidak realistis seperti “over convidance” atau terlalu percaya 

diri maka sebagian besar bagian dari rencana laba keseluruhan juga akan ikut 

tidak realistis (Jihan dan Hasan, 2009). 

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana pengaruh varian 

penjualan tahun sebelumnya terhadap perubahan anggaran penjualan dan realisasi 
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penjualan pada tahun berjalan, serta bagaimana pengaruh varian penjualan tahun 

sebelumnya terhadap perubahan anggaran penjualan dan realisasi penjualan pada 

tahun penjualan ketika varian tersebut menguntungkan. Kondisi varian ini juga 

diteliti karena berdasarkan penelitian Leone and Rock (2002) diketahui bahwa 

adanya kondisi varian yang menguntungkan dalam kinerja anggaran akan 

menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam anggaran berikutnya, daripada 

adanya kondisi varian yang tidak menguntungkan yang menyebabkan perubahan 

yang sama besarnya dalam anggaran berikutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pikir penelitian, serta sistematika pembahasan 

dalam penelitian ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Berisi tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang 

akan menguraikan berbagai teori, konsep, dan penelitian 

sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 
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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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