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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan bisnis dalam dunia perhotelan yang terjadi di Indonesia 

semakin kompetitif. Setiap wilayah dan daerah bersaing untuk menunjukkan 

kepada masyarakat luas bahwa setiap daerah memiliki daya tarik dan ciri 

khasnya sendiri. Dalam perhotelan, fasilitas utama yang disediakan seperti 

tempat berisitirahat yang dibuat senyaman mungkin bagi para tamu. Jenis 

penginapan yang tersedia mulai dari penginapan sederhana sampai hotel 

berbintang. Kabupaten Blora meskipun bukan kota wisata namun adanya 

perhotelan yang cukup banyak mengingat Cepu memiliki pertambangan sumber 

daya minyak bumi dan gas yang sangat banyak. Kecamatan Cepu memiliki 

jumlah hotel terbanyak se-Kabupaten Blora karena Cepu merupakan pusat dari 

pertambangan tersebut. Posisi strategis dan Provinsi Jawa Timur merupakan 

perbatasan langsung dengan Jawa Tengah, serta keberadaan Stasiun Cepu dan 

Bandar Udara Ngloram di Desa Ngloram dapat berpengaruh pada investasi 

yang semakin meningkat. BPS Kabupaten Blora tahun 2020 melakukan survei 

tingkat hunian kamar hotel dengan sampel 25 hotel yang tersebar di Kabupaten 

Blora. Hasilnya menunjukkan Kecamatan Cepu memiliki 18 hotel dari 25 hotel 

di Kabupaten Blora (Badan Pusat Statistik Kab. Blora, n.d.). 

Hotel dapat diartikan sebagai suatu akomodasi yang menyediakan beberapa 

jasa diantaranya kamar untuk menginap, makanan dan minuman, pariwisata, 

kendaraan, dan seluruh bangunan secara komersial. Setiap hotel memiliki 
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perencanaan, sehingga untuk merealisasikannya perlu dilakukan penyusunan 

anggaran untuk mencapai tujuan hotel. Selain itu, hotel dituntut untuk 

melakukan beberapa program yang dilakukan berbeda-beda dengan satu tujuan 

ditengah persaingan untuk peningkatan kinerja manajemen (Purnamasari, 

2017).  

Persaingan di dunia perhotelan mengakibatkan hotel yang tidak memiliki 

organisasi yang baik memilih untuk mengubah bisnisnya atau bahkan 

menutupnya. Hotel yang memiliki manajemen yang baik akan bertahan dalam 

jangka panjang dibandingkan hotel yang tidak memiliki manajemen dapat kalah 

dalam persaingan perhotelan (Purnamasari, 2017).  

Seorang manajer hotel dituntut untuk memiliki sikap cekatan dalam 

persaingan perhotelan dalam mengelola manajemennya secara efektif. Kegiatan 

dalam perhotelan sangatlah rumit, sehingga pemimpin hotel akan mengalami 

kesulitan dalam mengontrol seluruh kegiatan operasional hotel secara langsung 

(Palupi & Sari, 2020). Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak hotel untuk 

mencapai tujuannya adalah membuat strategi, yaitu dengan penganggaran yang 

berperan untuk mengendalikan operasi yang dapat memajukan hotel. 

Menurut Hansen dan Mowen (2000 : 276) dalam Rumengge (2008), sistem 

penganggaran dapat digunakan sebagai cara merencanakan dan mengendalikan 

bagi manajer karena dua hal tersebut tidak terpisahkan. Perencanaan mengarah 

ke masa depan, yakni menentukan tindakan yang harus dilakukan untuk 

merealisasikan tujuan, sedangkan pengendalian mengarah ke masa lalu, yakni 

menilai hasil yang lalu dengan cara yang baru (Rumengge, 2008). Dalam 
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menyusun anggaran perlu untuk memiliki komitmen yang tinggi karena jika 

tidak maka anggaran hanya akan digunakan sebagai rencana yang tidak 

dipertanggungjawabkan ketika terjadi adanya penyimpangan anggaran. 

 Persoalan yang sering terjadi akibat adanya keterlibatan bawahan ketika 

menyusun anggaran adalah kesenjangan anggaran. Anggaran sering dipandang 

tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Manajer yang 

melakukan budget slack memperkirakan pendapatan yang lebih kecil dan biaya 

lebih besar untuk mempermudah manajer mencapai target yang menunjukkan 

kinerja manajer juga tercapai. Budget slack bisa menyebabkan kegunaan 

anggaran sebagai alat untuk menilai hasil kerja menjadi tidak dapat digunakan 

dengan tepat. Hal ini disebabkan karena anggaran tersebut tidak dapat 

menunjukkan kondisi yang nyata (Umasangadji, 2019).  

Partisipasi anggaran dapat diartikan sebagai proses pihak-pihak yang 

menyusun anggaran  mempunyai pengaruh terhadap target anggaran 

(Purnamasari, 2017). Seorang pemimpin bertanggung jawab atas penyusunan 

dan pelaksanaan anggaran, walaupun hal tersebut tidak harus ditangani oleh 

pemimpin sendiri, melainkan dapat diserahtugaskan kepada divisi lain dalam 

perusahaan (Purnamasari, 2017). Ketika anggaran dibuat, atasan dapat 

memberikan hak kepada bawahan untuk ikut terlibat menyusun anggaran, maka 

diartikan sebagai partisipasi anggaran. Dengan adanya keterlibatan bawahan, 

dirinya akan merasa dianggap dan ikut andil dalam penyusunan target yang 

berikutnya dan hasilnya dapat diterima semua yang anggota perusahaan. 

Namun, saat bawahan diberikan peluang serta terdapat tekanan tertentu yang 
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dilakukan oleh atasan, hal ini bisa menciptakan adanya slack. Keterlibatan 

tersebut memberikan peluang bagi manajer untuk memberikan pendapatnya 

terkait isi dari anggaran tersebut, namun jika digunakan secara negatif dapat 

menimbulkan adanya slack. Anggaran dapat digunakan sebagai motivasi oleh 

manajer dalam penilaian kinerja, namun juga dapat memunculkan keyakinan 

bahwa anggaran digunakan sebagai alat tekanan dari atasan kepada manajer 

tingkat menengah dan bawah. Dalam penelitian Nurrasyid (2015), partisipasi 

anggaran berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack, peneliti 

mengatakan partisipasi dapat memberikan manfaat bagi organisasi jika berjalan 

efektif, namun apabila pihak yang berpartisipasi menyusun anggaran tidak 

kompeten dalam bidangnya atau pihak tersebut memiliki maksud tertentu akan 

keterlibatannya, maka akan menimbulkan budget slack. 

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai kemampuan pribadi dalam 

mengerjakan suatu kegiatan dengan berfokus pada kepentingan organisasi agar 

keberhasilan perusahaan untuk mencapai target dengan keyakinan dan 

dukungan yang dimilikinya (Umasangadji, 2019). Komitmen organisasi 

karyawan dapat diukur dari kesetiaannya kepada organisasi dengan tindakan 

dan perilaku yang dilakukan, sehingga  karyawan yang berkomitmen tinggi 

akan menggunakan anggaran bukan untuk kepentingan pribadinya. Dalam 

penelitian Umasangadji (2019) komitmen organisasi berpengaruh negatif 

terhadap budgetary slack, peneliti mengatakan bahwa individu yang memiliki 

komitmen tinggi akan lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan 

pribadinya.  
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Gaya kepemimpinan merupakan seluruh hal terkait tindakan seorang 

pemimpin kepada bawahannya. Dalam kondisi yang berbeda, gaya 

kepemimpinan juga akan beragam, sehingga diperlukan kemahiran seorang 

atasan untuk menciptakan gaya yang disesuaikan dengan 

ketidakpastianlingkungan dan keadaan perusahaan kemudian akan tercipta 

kunci atau gaya seorang pemimpin (Palupi & Sari, 2020). Gaya kepemimpinan 

transformasional ditunjukkan oleh sikap pemimpin kepada bawahannya dengan 

mengontrol dan mengayomi bawahannya dalam mengerjakan tanggung 

jawabnya sesuai kepandaian, dan kemahiran yang dimiliki. Dalam penelitian 

Palupi & Sari (2020) gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh negatif 

terhadap budgetary slack, peneliti mengatakan kepemimpinan merupakan cara 

untuk mempengaruhi bawahannya agar tugas dan tanggungjawab yang 

diberikan dapat mudah dipahami dalam mencapai keefektifan tugas dan 

pencapaian tujuan yang telah disepakati. 

Asimetri Informasi yaitu ketika tercipta kondisi adanya informasi antara 

pemimpin dan anak buahnya yang berbeda, disini agen memiliki informasi 

mengenai aktivitas perusahaan lebih besar dibandingkan atasannya. Dalam 

realitanya, sulit sekali untuk mendapatkan informasi yang simetris (Palupi & 

Sari, 2020). Asimetri informasi seringkali menjadi penyebab adanya aksi 

permainan atau slack pada anggaran. Atasan yang menyerahkan suatu hak pada 

manajer bawahannya untuk menyusun anggaran dapat menjadi peluang bagi 

manajer menyalahgunakan wewenang dengan memberikan informasi yang 

cenderung berbeda terhadap atasan dengan tujuan mempermudah dalam 
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mencapai target anggaran. Dalam penelitian Mukaromah & Suryandari (2015), 

peneliti mengatakan bahwa ketidakpastian yang disebabkan oleh agen memiliki 

informasi pribadi yang lebih banyak tentang bidangnya dibandingkan principal 

memungkinkan adanya budgetary slack agar anggaran mudah untuk dicapai. 

Salah satu penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Partisipasi 

Anggaran, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan Transformasional, 

Asimetri Informasi pada Budgetary Slack Hotel Berbintang” yang diteliti 

oleh Devia Galuh Palupi dan Maria Mediatrix Ratna Sari (2020). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti ingin melakukan replikasi 

murni dengan melakukan penelitian kembali dengan variabel yang sama namun 

objek penelitiannya berbeda. Pada penelitian sebelumnya, penelitian dilakukan 

pada kepala departemen dan supervisor yang ikut dalam penyusunan anggaran 

hotel serta telah menjabat minimal satu tahun dan penelitian tersebut dilakukan 

pada hotel berbintang 5 Nusa Dua Bali. Objek dalam penelitian ini adalah 

manajer yang ikut dalam penyusunan anggaran dan dilakukan pada hotel 

berbintang di Cepu.   

Pada hotel berbintang, fasilitas yang dimiliki hotel sudah terbukti dan pasti 

disukai oleh tamu hotel, sehingga hotel tersebut akan mempunyai level hunian 

yang lebih besar dan hal ini dapat digunakan untuk menentukan target 

anggarannya. Semakin besar perusahaan, maka tingkat budget slack nya 

semakin tinggi karena pendapatan yang semakin besar, bonus yang diberikan 

juga dapat lebih besar. Sedangkan untuk perusahaan kecil, belum tentu 

perusahaan tersebut akan memberikan bonus yang lebih, karena ketika 



7 

 

7 

 

mengukur laba belum tentu laba yang didapatkan akan selalu tinggi. Manajer 

disini sudah memperkirakan berapa besar target dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contohnya manajer dapat menetapkan 

10 kamar dalam sebulan, namun dia hanya menuliskan 7 sampai 8 kamar 

dengan menggunakan penyimpangan informasi sehingga sulit untuk 

memisahkan kinerja aslinya dengan penyalahgunaan sumber daya agar target 

dapat dipenuhi. 

Anggaran dapat berkaitan dengan sifat perilaku hunian dalam penentuan 

target anggarannya. Pada penelitian sebelumnya, Nusa Dua Bali merupakan 

kota wisata dan memilih hotel berbintang lima, yang mana penentuan target 

anggarannya cukup mudah. Penyusun anggaran dapat melihat dari kebiasaan 

atau waktu kapan turis datang, musim liburan, karyawisata, dan event yang 

sering dilaksanakan di Bali. Pada penelitian ini dipilih lokasi Cepu, yang bukan 

kota wisata namun memiliki banyak hotel berbintang. Di Kabupaten Blora 

terdapat 25 hotel, dan 18 hotel diantaranya berada di Cepu. Badan Pusat 

Statistik Blora mengatakan bahwa meskipun Cepu bukanlah tempat wisata 

namun Cepu berada pada posisi strategis yang menjadi pusat pengeboran 

minyak dan bumi yang langsung berbatasan dengan Padangan yakni desa yang 

masuk dalam wilayah Jawa Timur dan juga memiliki bandar udara 

Abdurrahman Wahid dan stasiun Cepu yang tidak dimiliki di pusat Kabupaten 

Blora, maka dari itu, kebanyakan orang yang berpergian akan transit dan 

menginap di hotel. Karena bukan merupakan tempat wisata, maka penentuan 

target anggaranpun cukup sulit untuk diprediksi. Siklus tamu musiman seperti 
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hari besar yang mana orang kota akan berkunjung ke desa untuk berkumpul 

dengan keluarganya dan juga event yang tidak dapat diprediksi. Serta adanya 

keunikkan tingkat hunian yang berbulan-bulan dibandingkan dengan kota lain 

yang biasanya rata-rata hanya seminggu atau 2 minggu bahkan hanya beberapa 

hari, hal ini dapat mempengaruhi perilaku perencanaan dari hotel. Siklus dari 

tamu yang berbeda-beda seperti karyawan Exxon Mobil Cepu Limited yang 

berasal dari luar negeri dan luar Pulau Jawa yang ditugaskan pada cabang Cepu 

dapat pergi dan datang sesuai kontraknya. Maka dari itu, manajer yang melihat 

peluang ketika penyusunan anggaran dilakukan dapat berpotensi melakukan 

kesenjangan anggaran untuk mendapatkan bonus dengan mencapai targetnya 

yang seharusnya bisa lebih dari target yang ditetapkan  

Pada sebuah event, anggaran akan direncanakan sesuai dengan kesepakatan 

yang sudah dibuat dengan klien. Hal ini juga dapat menciptakan budget slack, 

yaitu anggaran seharusnya dibuat dengan melihat faktor tamu undangan yang 

akan datang, menu yang disajikan, fasilitas yang ditawarkan, namun slack yang 

dilakukan bertujuan untuk menguntungkan beberapa pihak saja. Pandemi 

covid-19 merupakan suatu kondisi yang tidak dapat diprediksi, sehingga hotel 

yang biasanya mencapai 70% digunakan hanya mencapai 10% saja dikarenakan 

adanya pembatasan kerja karyawan atau WFH (Work From Home) dan 

beberapa WNA (Warga Negara Asing) akan pulang ke negaranya, ataupun 

apabila kembali akan diisolasi mandiri di hotel yang sudah disediakan oleh 

satgas di Cepu, sehingga hotel tidak dapat mengestimasi berapa kamar hotel 

yang akan terisi. Pemerintah pun juga turut bekerja sama dengan menggunakan 
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hotel menjadi tempat isolasi bagi orang yang terkena covid-19. Di satu sisi hotel 

akan mendapat keuntungan karena sebagian besar kamar akan terisi, namun 

pihak hotel juga perlu mempertimbangkan bagaimana meyakinkan pendatang 

maupun orang yang akan menginap bahwa meskipun pernah menjadi tempat 

isolasi, namun hotel sudah disterilkan dan terjamin kebersihannya. Dari 

beberapa ciri khas tamu hotel dan kondisi lainnya, manajer hotel akan bisa 

mengetahui, membaca situasi, dan menentukan targetnya dengan 

mempertimbangkan dari tamu-tamu periode sebelumnya yang mungkin 

menghasilkan laba cukup besar sehingga biasanya strategi yang dilakukan 

cenderung sama dan juga adanya kondisi yang tidak dapat diprediksi perlu 

untuk diantisipasi. 

Riset mengambil judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen 

Organisasi, Gaya Kepemimpinan Transformasional, dan Asimetri Informasi 

pada Budgetary Slack Hotel Berbintang di Cepu”. Berdasarkan alasan dan 

penjelasan yang sudah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti apa pengaruh 

positif dari variabel partisipasi anggaran, dan asimetri informasi, serta pengaruh 

negatif dari variabel komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan 

transformasional pada hotel yang berada di Cepu, dengan harapan riset yang 

akan dilakukan dapat memperbaiki dan mendukung riset yang dijadikan acuan 

serta memberikan informasi dan masukan bagi manajer yang ikut serta dalam 

kegiatan menyusun anggaran. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah riset ini yaitu:  
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1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap budgetary 

slack ? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap budgetary 

slack ? 

3. Apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh negatif 

terhadap budgetary slack ? 

4. Apakah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap budgetary 

slack ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dilakukan riset ini yaitu :  

1. Mengetahui apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap 

budgetary slack pada hotel berbintang di Cepu. 

2. Mengetahui apakah komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap 

budgetary slack pada hotel berbintang di Cepu. 

3. Mengetahui apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh 

negatif terhadap budgetary slack pada hotel berbintang di Cepu. 

4. Mengetahui apakah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap 

budgetary slack pada hotel berbintang di Cepu. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teori 

Penelitian ini bermanfaat untuk mendukung Teori Agensi, Teori 

Atribusi dan Leadership Theory dalam menjelaskan pengaruh 
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partisipasi anggaran, komitmen organisasi, gaya kepemimpian 

transformasional, dan asimetri informasi pada budgetary slack. 

2. Manfaat Praktik 

a. Pihak Hotel 

 Dapat digunakan untuk mengontrol adanya partisipasi dari 

beberapa pihak yang dapat mempengaruhi anggaran, mengetahui 

bagaimana komitmen seharusnya yang dimiliki manajer, bagaimana 

pengaruh gaya kepemimpian transformasional pada penyusunan 

anggaran, dan kemungkinan adanya asimetri informasi yang 

berpotensi menyebabkan adanya budgetary slack. 

b. Pihak Eksternal 

 Penelitian ini diaharapkan dapat bermanfaat untuk referensi 

mengenai pengaruh partisipasi anggaran, komitmen organisasi, gaya 

kepemimpian transformasional, dan asimetri informasi pada 

budgetary slack pada Hotel Berbintang di Cepu. 
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1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar1. 1 Kerangka Pikir Penelitian 

Komitmen Organisasi 

(X₂) 

Partisipasi Anggaran 

(X₁)  

Gaya Kepemimpinan 

Transformasional (X₃) 

Asimetri Informasi (X₄) 

Budgetary Slack (Y) 

Anggaran merupakan perencanaan operasional 

yang disusun berbentuk moneter yang mengarah 

ke masa depan untuk merealisasikan tujuan atau 

target. 

Budgetary slack seringkali dipandang sebagai peluang bagi 

para penyusun anggaran untuk kepentingan pribadinya yang 

pada dasarnya bertentangan dengan tujuan dan kesepakatan 

anggaran. 

Teori agensi menjelaskan mengenai 

keterkaitan pihak prinsipal dengan 

pihak agen dalam proses 

penyusunan anggaran.   

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Devia Galuh Palupi dan Maria 

Mediatrix Ratna Sari (2020) dengan variabel partisipasi anggaran, komitmen 

organisasi, gaya kepemimpinan transformasional, dan asimetri informasi untuk melihat 

pengaruhnya pada budgetary slack Hotel Berbintang di Cepu. Karena Cepu bukan 

merupakan tempat wisata namun terdapat banyak hotel, serta adanya siklus hunian yang 

unik, sehingga target anggaran susah untuk diprediksi. 

Teori Atribusi menjelaskan mengenai 

sikap personal individu dalam 

menghadapi suatu kejadian dan kondisi 

serta menjelaskan perilaku yang 

dilakukan individu. 

Hotel merupakan bisnis yang fluktuatif yaitu 

dapat naik secara signifikan dan turun secara 

drastis dalam pencapaian target keuntungannya. 

Leadership theory menjelaskan 

mengenai mekanisme psikologis 

oleh para pemimpin. Pemimpin 

yang memiliki kualitas dapat 

menjadi panutan bagi bawahannya.   



13 

 

13 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menggambarkan penyusunan penelitian yang 

akan dilakukan. Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika 

pembahasan dalam penelitian. Dalam latar belakang djabarkan mengenai 

penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah 

pemahaman mengenai penelitian yang dilakukan. Serta, sistematika 

penulisan membahas struktur penulisan dalam penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 Bab yang kedua membahas mengenai landasan teori dan konsep 

yang digunakan, yaitu teori keagenan, teori atribusi, dan teori 

kepemimpinan yang digunakan sebagai analisis terhadap variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, juga dibahas tentang 

pengertian budgetary slack, partisipasi anggaran, komitmen organisasi, 

gaya kepemimpinan transformasional, dan asimetri informasi. Dalam bab 2 

juga menguraikan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab tiga menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan 

dilakukan. Metode penelitian membahas populasi yang akan diambil yaitu 

hotel berbintang yang ada di Cepu. Penelitian ini menggunakan purposive 

sampling dengan kriteria sampel yaitu responden yang ikut dalam 

penyusunan anggaran. Metode pengumpulan data adalah dengan 

menyebarkan kuesioner secara langsung dengan datang ke masing-masing 

hotel. Definisi operasional dan pengukuran variabel menjelaskan mengenai 

variabel dependen dan variabel independen, serta pengukurannya. Analisis 

data dalam penelitian menjabarkan tentang pengujian yang akan dilakukan 

untuk mengolah data primer yang telah didapatkan peneliti. 
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BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Bab yang keempat menguraikan dan menginterpretasikan hasil dari 

uji statistik deskriptif, validitad dan reliabilitas. Setelah kuesioner 

dinyatakan valid dan reliabel, akan dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji yang 

terkahir yaitu uji hipotesis, uji yang digunakan adalah uji regresi linear 

berganda, serta dibahas mengenai hipotesis yang diteliti diterima atau 

ditolak. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab yang terakhir berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

agar pembaca lebih mudah untuk memahami hasil penelitian yang 

dilakukan. Selain itu, juga terdapat keterbatasan penelitian dan saran kepada 

peneliti selanjutnya 
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