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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Program asuransi sebagai salah satu bisnis jasa keuangan non bank 

nampaknya belum banyak diminati oleh masyarakat. Namun setidaknya 

kepedulian masyarakat untuk berasuransi lebih meningkat dibanding lima 

tahun kebelakang. Dibanding dengan negara maju, perkembangan dunia 

perasuransian di Indonesia masih tertinggal, sebagai contoh Jepang 

mempunyai pangsa pasar asuransi melebihi penduduknya.  Keadaan ini akan 

menuntut jasa asuransi untuk lebih bekerja keras terutama dalam peningkatan 

sumber daya manusianya.  

Tujuan perusahaan asuransi disamping memperoleh laba dari 

penjualan polis pada nasabah juga untuk memuaskan pelanggan, karena 

semakin disadari bahwa pelayanan dan kepuasan pelanggan merupakan aspek 

vital bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan. Untuk kepentingan 

tujuan tersebut, sumber daya fisik, keuangan dan manusia umumnya 

diorganisasi sepenuhnya agar bisa mengejar tujuan yang telah ditetapkan 

organisasi secara jelas. 

Anggaran adalah segi utama dari kebanyakan sistem pengendalian. 

Peranan anggaran sebagai alat bantu manajemen perusahaaan untuk menyusun 

perencanaaan, koordinasi, dan pengawasan akan dapat diperoleh manajemen 
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perusahaan yang mempergunakan anggaran dalam perusahaannya ( Agus 

Ahyari, 1988 :3 ). 

Anggaran dapat memberikan manfaat bagi semua perusahaan terlepas 

dari jenis dan ukuran perusahaan itu ( Gudono, 1993 : 185 ). Adapun manfaat 

anggaran adalah sebagai berikut : 

1. Anggaran memaksa manajemen menentukan tujuan perusahaannya, baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Anggaran memaksa manajemen menganalisis masalah yang akan dihadapi 

dimasa yang akan datang. 

3. Anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi penggunaan sumber 

daya yang dimiliki sehingga semua kegiatan berjalan harmonis. 

4. Anggaran merupakan alat komunikasi antar bagian dan antar tingkatan. 

5. Anggaran memberikan dasar bagi pengukuran prestasi.  

Efektifitas pelaksanaan anggaran banyak dipengaruhi oleh sikap, 

perilaku dan prestasi para pelaksanaan anggaran. Sikap perilaku dan prestasi 

para pelaksana anggaran dipengaruhi oleh gaya penyusunan anggaran 

manajemen puncak yang terdiri sebagai berikut : 

1. Partisipasi atau keikutsertaan dalam penyusunan anggaran. 

2. Kesulitan anggaran. 

3. Evaluasi anggaran  

4. Umpan balik anggaran atau feedback anggaran. 

5. Jelas tidaknya tujuan anggaran atau kejelasan sasaran anggaran. 
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Tujuan karakteristik anggaran dalam sistem anggaran berupaya 

meningkatkan keberadaan anggaran menjadi lebih akurat dan pengendalian 

yang dilakukan dapat lebih terkendali. Dengan demikian pemahaman 

pengertian karakteristik anggaran diperlukan para manajemen guna 

memudahkan penerimaan sikiap mengenai keberadaan anggaran dalam suatu 

perusahaan.  

Penelitian anggaran telah banyak dilakukan oleh peneliti dari luar 

Indonesia, antara lain oleh Izzetin Kenis (1979: 707-721) dengan hasil 

penelitian menunjukkan adanya dampak positif dari karakteristik anggaran 

pada sikap dan prestasi manajemen.  

Hal serupa juga telah dilakukan oleh Djuminah (1992: 1-70) dengan 

obyek penelitian pada bank-bank di Indonesia yang menunjukkan pengaruh 

dan hubungan yang lemah dan tidak signifikan. Walaupun demikian penelitian 

yang dilakukan oleh Reviana Ari Winanti (1999: 1-70) tentag hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap prestasi kerja  di RSU Dr. Muwardi 

dengan hasil menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan prestasi kerja. Adapun kelemahan dalam 

penelitian tersebut yang pertama yaitu  untuk mengukur prestasi kerja 

manajemen perlu dicari variabel lain yang lebih dapat mewakili kinerja 

perusahaan  yang bersangkutan. Alat ukur yang bisa digunakan misalnya 

seperti : keberhasilan pencapaian jumlah produksi, efektifitas pelaksanaan 

anggaran, dan keberhasilan dalam pengendalian biaya. Dalam hal ini penulis 

akan memakai alat ukur efektifitas pelaksanaan anggaran sehingga akan lebih 
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spesifik dari penelitian terdahulu. Kelemahan kedua, dari lima variabel 

karakteristik anggaran yang ada (partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, 

kesulitan anggaran, kejelasan anggaran, dan umpan balik anggaran) hanya satu 

variabel karakteristik anggaran yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu 

partisipasi penyusunan anggaran. Kelemahan ketiga, sampel yang digunakan 

sangatlah sedikit, sehingga hasilnya kurang mewakili dari populasi yang ada. 

Kelemahan keempat, subyek yang kurang beragam yaitu hanya seorang 

manajer saja. Untuk penelitian ini penulis akan mengambil manajer, kepala 

bagian maupun supervisor yang ada kaitannya dengan pelaksanaan anggaran 

sebagai subyek yang tentunya lebih beragam dibandingkan penelitian 

penelitian terdahulu.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, peneliti akan menggunakan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Izzetin Kenis, Reviana Ari 

Winanti, Djuminah dan Anik Sandrawati sebagai acuan dalam penelitian yang 

akan penulis teliti dengan judul ” Pengaruh Karakteristik Anggaran 

Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Pada Perusahaan  Asuransi 

di Surakarta”. 

            Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pertama, variabel 

lain yang akan dijadikan tolak ukur adalah efektifitas pelaksanaan anggaran  

dan menjadi variabel dependennya. Kedua, penulis akan memasukkan kelima 

karakteristik anggaran ( partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, kesulitan 

anggaran, kejelasan anggaran, dan umpan balik anggaran) sebagai variabel 

independennya. Ketiga, sampel yang akan digunakan lebih besar jumlahnya 
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yaitu 18 instansi. Keempat, subyek yang akan penulis pergunakan lebih 

beragam yaitu manajer, kepala bagian yang ada kaitannya dengan pelaksanaan 

anggaran.  

B. Perumusan Masalah 

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut ini: 

1. Apakah ada pengaruh karakteristik anggaran (partisipasi anggaran, 

kesulitan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, dan 

kejelasan anggaran) terhadap efektifitas pelaksanaan anggaran?. 

2. Karakteristik anggaran (partisipasi anggaran, kesulitan anggaran, evaluasi 

anggaran, umpan balik anggaran, dan kejelasan anggaran) mana yang 

paling berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan anggaran?. 

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui apakah ada pengaruh karakteristik anggaran terhadap 

efektifitas pelaksanaan anggaran. 

2. Mengetahui karakteristik anggaran mana yang paling berpengaruh 

terhadap efektifitas pelaksanaan anggaran. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan bagi 

pimpinan PT. Asuransi untuk mengevaluasi langka-langkah lebih lanjut 



6

khususnya berkenaan tentang pengaruh karakteristik anggaran dengan 

efektifitas pelaksanaan anggaran.  

2. Merupakan salah satu sumber acuan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan diskusi maupun dalam hal penelitian mengenai masalah yang sama 

atau terkait dimasa yang akan datang. 

3. Bagi penulis, bermanfaat menambah pengetahuan dan dapat menerapkan 

ilmu yang telah diperoleh selama ini sebagai bekal untuk terjun dalam 

masyakat.  

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab yaitu :  

BAB I        : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II      :  LANDASAN TEORI  

Berisi tentang konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan 

anggaran. Diantaranya bab ini menguraikan mengenai konsep 

anggaran, proses penyusunan anggaran, karakteristik 

anggaran,efektifitas pelaksanaan anggaran, kerangka pemikiran, 

hipotesis.
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BAB III     :  METODE PENELITIAN 

Berisi tentang populasi, kriteria responden, jenis data, teknik 

pengumpulan data, identifikasi variabel, pengukuran variabel, 

alat analisis data. 

BAB IV     :  ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang hasil analisis data yang berasal dari 

kuesioner yang dibagikan kepada responden, yang meliputi uji 

validitas dan reliabilitas serta analisis data yang menggunakan 

regresi berganda. 

BAB V     :  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

implikasi penelitian lanjutan. 


