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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan atau badan usaha pada umumnya memiliki tujuan yang 

sama yaitu mendapatkan laba yang maksimal dari hasil operasinya. Hasil operasi 

perusahaan yang dimaksud berasal dari kegiatan-kegiatan  perusahaan atau 

program-program yang telah dirancang dan dibuat sesuai dengan anggaran 

perusahaan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum ada hasil operasi 

perusahaan, terdapat kegiatan-kegiatan perusahaan atau program-program 

perusahaan yang berasal dari proses penetapan anggaran perusahaan. Penetapan 

anggaran perusahaan pada umumnya memiliki tujuan untuk mencapai kinerja 

perusahaan yang lebih baik dengan anggaran yang dibuat secara efisien. 

Menurut M. Nafarin (2004), anggaran adalah suatu rencana keuangan 

periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. 

Program-program berasal dari tiap manajer beserta tim, yang dibuat seusai dengan 

target, keperluan dan motivasi dari masing-masing manajer. Penyusunan anggaran 

perusahaan merupakan proses yang sangat penting, karena anggaran memiliki 

fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian perusahaan, serta menjadi alat 

komunikasi, koordinasi, motivasi dan evaluasi kinerja (Kenis, 1979) dalam 

Hapsari dan Murtanto (2005). Perusahaan pada umumnya memiliki bagian atau 

divisi yang dipimpin oleh seorang manajer, sehingga dalam penyusunan anggaran 
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perusahaan diperlukan partisipasi dari manajer-manajer tersebut untuk 

menetapkan anggaran perusahaan yang baru. Partisipasi anggaran diharapkan 

dapat meningkatkan motivasi kerja para manajer karena telah melibatkan dan 

menampung aspirasi serta adanya komunikasi antara atasan dan bawahan untuk 

menetapkan anggaran yang baru. Keterlibatan berbagai pihak individu dalam 

partisipasi anggaran menimbulkan suatu fenomena yang unik dan perlu 

diperhatikan yaitu masing-masing individu memiliki kepribadian yang tidak sama, 

sehingga motivasi kerja masing-masing individu juga dapat berbeda. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa dalam penyusunan anggaran selain pentingnya partisipasi dan 

motivasi dari manajer, perlu diperhatikan perilaku para partisipan. Menurut 

Nafarin (2004) dalam menyusun anggaran pun perlu diperhatikan kepribadian 

para pelaksana anggaran. Hal tersebut dikarenakan bahwa keberhasilan anggaran 

ditentukan dari cara penyusunan anggaran, yang harus melibatkan manajer dalam 

hal tanggung jawab pengendalian biaya atas estimasi anggaran program yang 

diajukan oleh masing-masing manajer untuk menghindari adanya budgetary slack, 

sehingga anggaran yang dibuat efisien dan reliabel. 

Seringkali budgetary slack terjadi karena anggaran yang dibuat mengalami 

kegagalan yang disebabkan oleh bebera hal antara lain pembuat anggaran yang 

tidak cakap, perbedaan perilaku yang mempengaruhi partisipasi anggaran dan 

motivasi manajer, ada yang berpartisipasi dengan memiliki perencanaan program 

yang telah dipersiapakan dan ada yang tidak memiliki perencanaan. Beberapa 

manajer mungkin memilki motivasi untuk mencapai anggaran yang efisien dan 

reliabel, namun ada juga mungkin yang memiliki motivasi semua program harus 
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bisa dimasukkan dalam anggaran tanpa mengkaji ulang apakah cukup efisien dan 

reliabel. Aspek perilaku manajer dapat dipengaruhi oleh adanya anggaran, 

sebalikanya anggaran juga dapat dipengaruhi oleh manajer. Banyak terjadi dalam 

suatu perusahaan bahwa anggaran dapat diubah sesuka hati karena anggaran yang 

telah ditetapkan dianggap kurang atau tidak harus direalisasi. Padahal penyusunan 

anggaran dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan, pada umumnya tujuan 

tersebut adalah memperoleh laba.Dalam penelitian Justin P. Stearns (2012), Big 

Five personality traits digunakan sebagai moderator antara partisipasi dengan 

motivasi untuk mencapai tujuan anggaran. Pada tingkat yang sangat dasar, 

kepribadian seseorang adalah pola perilaku yang mencirikan individu. Tiap 

individu dengan perbedaan kepribadian dalam Big Five personality traits yang 

mengukur penyesuaian emosi, ketidakstabilan emosi dan identifikasi 

kecenderungan individu. Terdapat lima dimensi kepribadian dalam Big Five 

personality traits teori yang dikembangkan oleh Lewis yang terdiri dari OCEAN 

(Opennes to Experience, Conscientiousness, Extraversion, Agreebleness, dan 

Neouroticism). 

Dimensi kepribadian Opennes to Experience merupakan karakter 

kepribadian yang memiliki sifat  tertarik terhadap sesuatu yang baru, keinginan 

untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru, keinginan untuk mencoba 

bereksperimen sesuatu yang baru dan keinginan untuk memiliki pengalaman yang 

baru. Opennes to Experience memiliki karakteristik positif antara lain seseorang 

yang memiliki kepribadian yang cenderung lebih intelektual, kreatif dan 

imajinatif, penasaran terhadap sesuatu yang baru dan memiliki cara berpikir yang 
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luas. Sedangkan karakter kebalikan dari dimensi kepribadian Opennes to 

Experience adalah seseorang cenderung memiliki sifat yang kuno atau 

konvensional, tidak suka adanya perubahan, monoton dan tidak tertarik untuk 

berkembang. 

Individu yang memiliki dimensi kepribadian Conscientiousness cenderung 

lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan, berhati-hati dalam 

pengambilan keputusan, memiliki kedisiplinan yang tinggi dan dapat dipercaya. 

Kepribadian Conscientiousness memiliki karakteristik positif antara lain dapat 

diandalkan, berorientasi pada pencapaian, memiliki tanggung jawab dan 

ketekunan yang baik. Sedangkan sifat kebalikan dari dimensi kepribadian 

Conscientiousness adalah individu yang cenderung kurang bertanggung jawab, 

gegabah dalam pengambilan keputusan, kurang tekun, tidak teratur dan kurang 

dapat diandalkan. 

Dimensi kepribadian Extraversion merupakan kepribadian yang berkaitan 

dengan tingkat kenyamanan individu dalam hal berinteraksi dan bersosialisasi 

dengan individu lain. Karakteristik positif dari kepribadian ini adalah senang 

bergaul, mudah bersosialisasi, mampu bekerja sama dengan orang lain, memiliki 

keterbukaan dan ketegasan. Sebaliknya, karakteristik negatif dari kepribadian ini 

adalah seseorang akan cenderung memiliki sifat yang pemalu, suka menyendiri, 

kurang dapat bekerja sama dengan orang lain, tertutup dan penakut. 

Seseorang yang memiliki dimensi Agreebleness cenderung untuk lebih 

patuh dan memiliki keinginnan untuk menghindari konflik. Karakteristik prostitif 
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dari dimensi ini adalah kooperatif, mudah percaya kepada orang lain, terbuka 

terhadap orang lain, lebih mudah setuju akan saran dan opini orang lain, suka 

membantu dan bersifat hangat serta ramah. Karakteristik negatif dari kepribadian 

ini adalah individu yang tidak mudah sepakat, suka menentang, sulit bekerja 

sama, bersifat dingin dan tidak ramah. 

Neouroticism adalah dimensi kepribadian yang menilai kemampuan 

seseorang dalam tekanan atau stress. Karakteristik positif dari Neouroticism 

disebut dengan Emotional Stabitily (Stabilitas Emosional), seseorang yang stabil 

emosionalnya cenderung tenang saat menghadapu masalah, percaya diri dan 

memiliki pendirian yang terguh. Sedangkan karakteristik sebaliknya adalah 

mudah merasa gugup, menjadi depresi ketika menghadapi tekanan, tidak percaya 

diri dan mudah berubah pikiran.  

Namun penelitian yang dilakukan oleh Justin P. Stearns diatas memiliki 

limitasi penelitian yaitu tidak melakukan penelitian kepada praktisi aktual atau 

sasaran tepat yaitu manajer di perusahaan-perusahaan, melainkan pada mahasiswa 

sarjana bisnis, sehingga hasil penelitian kemungkinan dapat menjadi bias untuk 

validitas eksternal. Dari hasil penelitian tersebut, penulis mendapati dasar untuk 

melakukan penelitian dengan mereplikasi penelitian yang telah dilakukan Justin P. 

Stearns, dengan memperbaiki limitasi sebelumnya yaitu dengan melakukan 

penelitian kepada manajer di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Semarang. 

Judul penelitian yang diambil oleh penulis adalah “Pengaruh Personality Traits 

terhadap Hubungan Partisipasi Penganggaran dan Motivasi dalam Penyusunan 

Anggaran pada Perusahaan di Kota Semarang”. 
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1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah 

terdapat pengaruh positif dari interaksi personality traits terhadap hubungan antara 

partisipasi anggaran dan motivasi manajer di perusahaan di Kota Semarang? 

Agar penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang 

direncanakan, maka penulis menetapkan batasan penelitian antara lain: 

1. Penelitian hanya dilakukan kepada karyawan perusahaan yang menjabat 

posisi sebagai manajer di perusahaan-perusahaan yang ada di kota 

Semarang dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti. 

2. Masing-masing koresponden penelitian yaitu para manajer hanya dapat 

melakukan satu kali pengisian kuesioner. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh interaksi 

personality traits terhadap hubungan partisipasi anggaran dan motivasi manajer di 

perusahaan di Kota Semarang. 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi antara 

lain: 

1) Bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih manajer 

dengan personality yang tepat agar tujuan anggaran perusahaan dapat 

tercapai. 
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2) Bagi akademisi sebagai referensi untuk mengetahui pengaruh 

personality traits terhadap hubungan partisipasi anggaran dan motivasi 

manajer di perusahaan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan dan batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian. 

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. 

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 ANALISA 

Berisi hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai perhitungan yang 

diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi simpulan, keterbatasan, dan saran dari analisisyang telah dilakukan pada 

bagian sebelumnya


