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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Strategi yang handal dibutuhkan setiap organisasi baik organisasi publik 

dan non publik guna melakukan pengawasan pada SDM yang ada pada 

organisasi tersebut. Penggunaan secara maksimal, efisiensi dan efektivitas 

secara keseluruhan sumber daya organisasi merupakan sebuah keharusan demi 

tercapainya visi dan misi organisasi sesuai dengan perencanaan diawal. 

Adanya sistem kendali manajemen pada pengoperasionalan bidang publik 

yang bertujuan melakukan pengaturan sumber daya dengan mengutamakan 

efisiensi dan efektivitas. Rencana yang tepat dan cermat diperlukan sebuah 

organisasi agar kegiatan-kegiatan harian maupun bulanan berjalan dengan 

optimal yang akhirnya organisasi mampu melakukan goal atau tujuan yang 

telah direncanakan. Anggaran merupakan bentuk rencana pelaksanaan 

kegiatan (Kusniawati & Lahaya, 2017). 

Penyusunan pada jarak waktu yang ditentukan yang disusun dalam 

bentuk moneter atau uang pada rencana sebuah organisasi disebut dengan 

anggaran. Jumlah pengalokasian dana yang dipakai dalam melakukan tiap-tiap 

kegiatan dalam organisasi bidang publik dimana menggunakan dana publik 

disebut dengan anggaran. Poin-poin akuntansi yang dipakai dalam penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan pemerintah menurut Undang-Undang no 24 
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tahun 2005 meliputi pelaporan kenyataan anggaran, neraca, laporan atas arus 

kas serta pencatatan pelaporan keuangan (Ardianti et al., 2021). 

Kesenjangan pada anggaran merupakan salah satu problematikan yang 

timbu dikarenakan adanya bawahan yang terkibat pada proses disusunnya 

anggaran. Perendahan pendapatan dan atau peninggian biaya jika dibanding 

dengan kemungkinan paling baik merupakan salah satu bentuk bawahan dalam 

melakukan budgetary slack yang pada akhirnya akan memudahkan pencapaian 

tujuan organisasi. Jenjang aman saat perwujudan target anggaran merupakan 

tujuan bawahan atau karyawan dalam melakukan senjangan anggaran. 

Harapannya adalah guna mengurangi tekanan dan kefrustasian di dalam 

perwujudan tujuan anggaran, dikarenakan anggaran yang mungkin terlalu 

tinggi (Nuryani, 2018). 

Salah satu variabel yang mempengaruhi budgetary slack adalah 

partisipasi anggaran yang merupakan komponen dari budgetary goal 

characteristcs. Partisipasi penganggaran mempunyai arti penting sebab 

anggaran berfungsi sebagai motivasi bawahan dengan memberikan target 

untuk mencapai tujuan. Dalam hubungannya dengan penciptaan budgetary 

slack, sebenarnya perilaku bawahan tersebut dapat diatasi dengan adanya 

komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan ketika ikut berpartisipasi 

dalam menyusun anggaran. Dengan adanya komunikasi dan kerja sama yang 

baik, diharapkan bawahan dapat bekerja tanpa harus merasa tertekan dan yakin 

bahwa tanpa menciptakan kesenjangan pun, target anggaran dapat tercapai 

meskipun mungkin tidak semudah yang diprediksikan (Nuryani, 2018). 
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Faktor lainnya yang dianggap menjadi pemicu timbulnya budgetary 

slack adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi akibat 

seorang bawahan memiliki informasi yang lebih baik daripada atasannya serta 

seorang bawahan lebih mengetahui apa yang dibutuhkan di dalam suatu 

organisasi, sehingga seorang bawahan akan memberikan informasi yang bisa 

dengan cara melaporkan anggaran dibawah kinerja yang diharapkan, serta 

membuat target anggaran yang mudah tercapai sehingga dapat memicu 

terjadinya budgetary slack (Kusniawati & Lahaya, 2017). 

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Pradita & Haryanto (2017). 

Motivasi riset atas replikasi penelitian Pradita & Haryanto (2017) dengan 

menambahkan variabel self efficacy karena semakin besar efikasi diri 

seseorang atau kepercayaan diri seseorang, maka semakin rendah 

kemungkinan perilaku senjangan anggaran, karena karyawan yakin akan dapat 

memenuhi tingginya target yang di anggarkan.  

Self efficacy sangat penting dimiliki oleh seorang manajer dalam kaitan 

penyusunan anggaran. Dengan self efficacy yang tinggi, seorang manajer akan 

yakin untuk dapat memenuhi target anggaran dan target kinerja perusahaan. 

Manajer akan merasa sangat mudah untuk memenuhi target perusahaan. Self 

efficacy yang tinggi menjadikan kecenderungan adanya kesenjangan anggaran 

akan semakin rendah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pradita & Haryanto (2017) 

yang pertama, jika dalam penelitian Pradita & Haryanto (2017) asimetri 

informasi sebagai variabel intervening, maka dalam penelitian ini dijadikan 
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sebagai variabel independen, karena hasil penelitian Pradita & Haryanto (2017) 

menunjukkan bahwa asimetri informasi sebagai variabel independen 

berpengaruh terhadap senjangan anggaran, namun saat menjadi mediasi antara 

partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran, asimetri informasi tidak 

berpengaruh. Perbedaan kedua adalah pada sampel penelitian, jika sampel 

Pradita & Haryanto (2017) adalah pegawai SKPD Karesidenan Kedu, maka 

penelitian ini sampelnya adalah manajer perusahaan manufaktur di Kudus. 

Perbedaan ketiga adalah penambahan variabel independen, yaitu variabel self 

efficacy.  

Maka berdasarkan pada uraian tersebut penelitian ini mengambil judul: 

“Pengaruh Self Efficacy, Partisipasi Anggaran dan Asimetri Informasi 

terhadap Senjangan Anggaran (Studi pada Manajer Perusahaan 

Manufaktur di Kudus)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitin ini adalah: 

1. Apakah self efficacy berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran? 

2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan 

anggaran? 

3. Apakah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap senjangan 

anggaran? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh self efficacy berpengaruh positif terhadap 

senjangan anggaran. 

b. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran berpengaruh positif 

terhadap senjangan anggaran. 

c. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi berpengaruh positif 

terhadap senjangan anggaran. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:  

a. Bagi Perusahaan 

Manajer atau kepala bagian setingkat manajer perusahaan 

memahami pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 

manajerial dengan self afficacy, social desirability dan organizational 

commitment sebagai variabel intervening, dan dapat membantu 

perusahaan dalam mengevaluasi sistim anggaran kinerja untuk 

meningkatkan efektivitasnya sehingga dapat menghasilkan anggaran 

yang berkualitas. 

b. Bagi Penulis 

Bagi penulis, hasil penelitian ini memberikan kegunaan yaitu 

mengenai bagaimana teori akuntansi diterapkan serta guna pengujian 

hasil riset terdahulu. 
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c. Bagi Pembaca 

Bagi pembaca, hasil penelitian ini memiliki kegunaan sebagai 

tambahan pengetahuan serta acuan guna riset yang akan datang utamnya 

di jangkauan akuntansi bidang non publik. 

 

1.4 Kerangka Pikir 

Landasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi dan 

teori perilaku berencana. Hubungan kontrak kerja antara prinsipal dan agent 

diantara dua atau lebih personal, kelompok serta organisasi merupakan 

landasan teori agensi. Individu sebagai pengambil kebijakan serta pemberina 

mandate pada individu lain disebut dengan pihak prinsipal. Individu yang 

menerima mandate disebut dengan agen yang akan melaksanakan semua 

kegiatan sesuai arahan prinsipal. Makna dari teori agensi yaitu adanya 

kerjasama secara tepat guna untuk menyamakan tujuan prinsipal dan agen  

(Ardianti et al., 2021). 

Kesenjangan informasi merupakan salah satu penyebab terjadinya 

budgetary slack. Pelaporan anggaran sesuai dengan visi perencanaan, harusnya 

sesuai dengan hasil pencapaian kerja yang optimal, akan tetapi dikarenakan 

informasi antara karyawan dengan manajer yang berbeda, maka karyawan 

melakukan pengambilan kesempatan saat proses penyusunan anggaran dengan 

cara memberi informasi yang berbeda dari informasi yang sebenarnya terjadi 

dan membuat penganggaran yang pencapaiannya mudah, dan akhirnya terhadai 

kesenjangan anggaran dengan melakukan pelaporan anggaran jauh dibawah 
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pencapaian kerja yang bisa terjadi. Asimetri informasi menjadikan kejadian 

kesenjangan anggaran semakin melebar dikarenakan perbedaan informasi 

sebagai pendorong karyawan atau pihak pelaksana anggaran melaksanakan 

budgetary slack. Jika dilihat dari sudut teori, perkuatan supervisi dan 

peningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan dapat mengurangi 

adanya kesenjangan informasi (Ardianti et al., 2021). Berikut ini merupakan 

penjelasan dari kerangka pemikiran teoritis:  
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 
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pada budgetary slack 

(Ardianti, dkk, 2021). 

Khasanah dan Kristanti (2020) 

: self efficacy tidak 

berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran. 

Ardianti, dkk (2021): 

partisipasi anggaran 

berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran. 

Nuryani (2018) : partisipasi 

anggaran tidak berpengaruh 

terhadap senjangan anggaran. 

Ardianti, dkk (2021): asimetri 

informasi berpengaruh 

terhadap senjangan anggaran. 

Irfan, dkk (2016) : asimetri 

informasi tidak berpengaruh 

terhadap senjangan anggaran. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri ada lima bab, dengan 

uraian sebagai berikut : 

Bab I merupakan bab yang berisikan pendahuluan. Bab ini memberikan 

gambaran mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II berisi tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi meliputi teori, kerangka pemikiran, serta 

pengembangan hipotesis. 

Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Bab 

ini berisi tentang rancangan penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber 

data, populasi dan sampel, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data 

serta sistematika penulisan. 

Bab IV berisi tentang hasil pembahasan. Bab ini meliputi gambaran 

umum obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan. 

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil penelitian ini, serta saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan 

yang diperoleh. 

 


