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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Pada jaman ini persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Agar dapat 

bertahan dan memiliki nilai lebih dibanding perusahaan yang lain, maka 

diperlukan perencanaan yang baik dan matang supaya perusahaan bisa berjalan 

atau beroperasi dengan efektif dan efisien. Salah satu komponen terpenting dalam 

perencanaan perusahaan adalah anggaran, anggaran sendiri merupakan rencana 

keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang 

diperlukan untuk mencapainya (Hansen dan Mowen, 2009). Anggaran memiliki 

beberapa kegunaan diantaranya adalahsebagai alat perencanaan, sebagai alat 

koordinasi, sebagai alat komunikasi, sebagai alat motivasi dan sebagai alat 

evaluasi prestasi. Anggaran dapat berdampak secara signifikan terhadap perilaku 

orang-orang yang terlibat dalam penyusunannya (Kieso, Kimmel, Weygandt, 

2012). Jika anggaran disusun dengan baik, maka anggaran bisa memberikan 

pengaruh yang positif seperti menginspirasi para karyawan untuk bekerja dengan 

kinerja yang lebih tinggi, sedangkan jika anggaran disusun dengan buruk maka 

akan memberi dampak yang negative pada orang-orang yang terlibat seperti 

menurunkan moral dan menciptakan dysfunctional behavior (perilaku yang tidak 

sesuai). 
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Dalam penyusunan anggaran, setiap tingkat manajemen dalam perusahaan 

lebih baik ikut serta. Metode seperti ini lebih sering dikenal dengan sebutan 

pendekatan bottom to top atau anggaran partisipatif. Anggaran partisipatif 

memiliki kelebihan dimana adanya partisipasi manajemen tingkat bawah yang 

memiliki pengetahuan mendetail terhadap wilayahnya dan dapat memberikan 

estimasi yang tepat untuk penyusunan anggaran kepada manajemen tingkat atas, 

tetapi anggaran partisipatif juga memiliki kelemahan yaitu dapat menimbulkan 

potensi adanya permainan dalam penyusunan anggaran yang biasa disebut dengan 

budgetary slack (senjangan anggaran). Sesuai dengan agency theory yaitu teori 

yang mengatakan adanya pendelegasian wewenang dari manajemen pihak atas 

atau atasan atau owner (principal) kepada manajemen tingkat bawah atau 

bawahan (agent), teori ini juga menyatakan adanya perbedaan kepentingan antara 

2 pihak tersebut. Principal yang memiliki kepentingan untuk memajukan 

perusahaan sedangkan pihak agent memiliki kepentingan untuk mensejahterakan 

dirinya sendiri. Agentyang memiliki kepentingan seperti diatas akan 

memungkinkan untuk menciptakan senjangan anggaran dengan membuat biaya 

yang dianggarkan terlalu besar dan pendapatan yang dianggarkan terlalu kecil 

sehingga target anggaran dapat dicapai dengan mudah. Jika anggaran dijadikan 

sebagai patokan sebagai evaluasi prestasi dengan system reward and punishment, 

maka dengan adanya senjangan anggaran agent dapat menghindari punishment 

yang dapat berupa pemotongan gaji atau bahkan dikeluarkan dari perusahaan dan 

mendapatkan reward yang bisa berupa insentif keuangan atau penghargaan. 
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Asimetri informasi adalah perbedaan infromasi yang dimiliki antara pihak 

agent dan pihak principal karena adanya perbedaan sumber dan akses terhadap 

informasi tersebut. Karena adanya asimetri informasi maka saat menyusun 

anggaran diterapkanlah metode partisipasi anggaran dengan tujuan agar asimetri 

informasi tersebut hilang karena pihak atasan dan bawahan bersama-sama 

menyusun anggaran. Partisipasi agent (bawahan) dalam proses penyusunan 

anggaran memberikan kesempatan kepada pihak principal (atasan) untuk 

mendapatkan informasi yang akurat dan detail mengenai informasi yang ada 

dilapangan yang hanya dimiliki oleh pihak bawahan dan menggunakan informasi 

tersebut untuk meyusun anggaran yang sebaik-baiknya. 

 

 

 
Budget Emphasis atau penekanan anggaran adalah desakan dari pihak 

atasan (principal) kepada pihak bawahan (agent) untuk mencapai anggaran yang 

sudah disusun, jika target anggaran tidak terpenuhi maka bawahan akan diberi 

sanksi yang dapat berupa pemotongan bonus atau bahkan kehilangan 

pekerjaannya (Merchant dan Manzoni, 1989 dalam Savitri dan Erianti, 2014). 

Dalam keadaan tertekan, maka bawahan cenderung akan melakukan budgetary 

slack agar terhindar dari hukuman yang ada untuk memastikan anggaran yang 

disusun dapat tercapai dengan mudah sehingga prospek untuk mendapatkan bonus 

atas evaluasi kinerja bedasarkan anggaran dari perusahaan akan meningkat. 

Adanya penekanan anggaran pada evaluasi kinerja akan menimbulkan budgetary 

slack (Baiman dan Lewis, 1988 dalam Allan.S.Dunk, 1993).
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Locus of control adalah kendali diri individu atas pekerjaan mereka dan 

kepercayaan diri mereka terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Individu yang 

memiliki locus of control yang baik cenderung tidak akan membuat slack atau 

senjangan saat menyusun anggaran, hal ini dikarenakan mereka memiliki kendali 

dan kepercayaan diri untuk dapat memenuhi target anggaran yang diberikan 

sedangkan individu yang memiliki locus of control yang rendah cenderung akan 

membuat senjangan anggaran saat penyusunan karena mereka tidak memiliki 

kendali dan kepercayaan diri untuk memenuhi target anggaran yang ada (Licata, 

et al 1986 dalam Triana Maya,dkk 2012). 

 

 

 
Menurut Meyer dan Allen dalam Khaerul Umam (2009) yang menyatakan 

bahwa komitmen organisasi adalah suatu konstruk psikologis yang merupakan 

karekteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki 

implikasi terhadap keputusan individu untuk melakukan kegiatan dan melanjutkan 

keanggotaannya dalam berorganisasi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan berusaha 

semaksimal mungkin untuk memajukan perusahaannya dan mementingkan 

kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadinya.Komitmen organisasi 

menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan tujuan yang 

ingin dicapai oleh organisasi. Komitmen organisasi bisa tumbuh disebabkan 

karena individu memiliki ikatan emosional terhadap perusahaan yang meliputi 
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dukungan moral dan menerima nilai yang ada didalam perusahaan serta tekad 

dalam diri untuk mengabdi kepada perusahaan tempatnya bekerja. Komitmen 

organisasi dapat menjadi factor untuk menekan terjadinya budgetary slack karena 

bawahan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan mendahulukan 

kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan individu sehingga anggaran 

yang disusun murni untuk kepentingan perusahaan agar lebih maju bukan untuk 

kepentingan diri sendiri yaitu untuk mendapatkan bonus dan menghindari 

hukuman yang ada bila anggaran yang dijadikan alat evaluasi tidak tercapai. 

 
 

Kompleksitas tugas adalah tugas yang tidak terstruktur, membingungkan, 

dan sulit untuk diselesaikan (Sanusi dan Iskandar, 2007 dalam Yulianti Eriska, 

2014). Dalam bekerja, karyawan selalu dihadapkan dengan tugas yang berbeda- 

beda dan banyak dan terkadang tugas-tugas tersebut sulit untuk diselesaikan 

sehingga menyebabkan karyawan menjadi terbebani. Adanya kompleksitas tugas 

dalam pekerjaan karyawan dapat menyebabkan mereka menciptakan senjangan 

anggaran saat penyusunan anggaran, hal ini disebabkan karena tugas untuk 

menyusun anggaran yang baik dan akurat yang diberikan oleh pihak atasan 

(principal) terlalu sulit dan berat sehingga mereka (agent) memilih untuk 

menciptakan senjangan anggaran sebagai jalan pintas agar anggaran dan target 

yang mereka buat mudah untuk dicapai dan memudahkan pekerjaan mereka. 

 
 

Penelitian ini bermaksud untuk mereplikasi penelitian yang sudah 

dilakukan oleh Triana. Maya, Yuliusman, Wirnie Eka Putra (2012) dengan 
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perbedaan objek, sampel, dan ekstensi variabel. Pada penelitian sebelumnya, 

objek penelitiannya adalah hotel-hotel berbintang di kota Jambi, sedangkan 

sampelnya adalah manajer yang bekerja dihotel-hotel tersebut dan variabel 

independen yang dipakai adalah partisipasi anggaran, penekanan anggaran, dan 

locus of control. Hasil penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa ketiga 

variabel independen tersebut hanya memiliki pengaruh atau mempengaruhi 

senjangan anggaran hanya sebesar 41,1% sedangkan 58,9% adalah pengaruh dari 

variabel lainnya. Penelitian ini mengambil sampel manajer yang terlibat dalam 

proses penyusunan penganggaran di Kota Semarang yang berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan external 

validity.Peneliti menambah variabel independen yaitu komitmen organisasidan 

kompleksitas tugas sebagai ekstensi dari penelitian Triana. Maya, Yuliusman, dan 

Wirnie Eka Putra (2012). Penelitian ini mengambil judul penelitian “Faktor- 

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Senjangan Anggaran” 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Apakah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap partisipasi 

anggaran? 

2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan 

anggaran? 

3. Apakah tekanan anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan 

anggaran? 
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4. Apakah locus of control berpengaruh negatif terhadap senjangan 

anggaran? 

5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap senjangan 

anggaran? 

6. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap senjangan 

anggaran? 

 

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan adanyahubungan atau 

pengaruh yang signifikan antara partisipasi anggaran, tekanan anggaran, locus of 

control, komitmen organisasi, dan komplesitas tugas terhadap senjangan 

angggaran. Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberi referensi pada perusahaan agar dapat mengurangi risiko 

terjadinya budgetary slack. 

2. Memberi referensi serta acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

3. Menambahkan riset terdahulu yang dikembangkan dengan menambah 

variable independen baru. 


