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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi 

sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan 

kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien (Schief dan Lewin, 1970; Welsch, 

1996). Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri 

dari sejumlah target yang akan dicapai oleh para manajer departemen suatu 

perusahaan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu pada masa yang akan 

datang. Anggaran digunakan oleh manajer tingkat atas sebagai suatu alat untuk 

melaksanakan tujuan-tujuan organisasi kedalam dimensi kuantitatif dan waktu, serta 

mengkomunikasikannya kepada manajer-manajer tingkat bawah sebagai rencana 

kerja jangka panjang maupun jangka pendek. Sasaran anggaran dapat dicapai melalui 

pelaksanaan serangkaian aktifitas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk 

angggaran. 

Proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari 

manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Anggaran mempunyai 

dampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung 

terlibat dalam penyusunan anggaran. Untuk menghasilkan sebuah anggaran yang 

efektif, manajer membutuhkan kemampuan untuk memprediksi masa depan, dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor, seperti faktor lingkungan, partisipasi dan gaya 

penyusunan. Pada saat bawahan memberikan perkiraan yang bias kepada atasan, 

timbul senjangan anggaran (budgetary slack). 
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Hasil penelitian Onsi (1973); Camman (1976); Merchant (1985) dan Dunk 

(1993), menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat 

mengurangi senjangan anggaran. Hal ini terjadi karena bawahan membantu 

memberikan informasi pribadi tentang prospek masa depan sehingga anggaran yang 

disusun menjadi lebih akurat. Sedangkan hasil penelitian Lowe dan Shaw (1968); 

Young (1985) dan Lukka (1988), berbeda dengan penelitian yang dilakukan Onsi, 

Camman, Merchant, dan Dunk. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa 

partisipasi anggaran dan senjangan anggaran mempunyai hubungan positif, yaitu 

peningkatan partisipasi semakin meningkatkan senjangan anggaran.  

Hasil penelitian yang berlawanan ini mungkin karena ada faktor lain yang 

juga berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan 

anggaran, sehingga dari hasil-hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dorongan manajer dan orang yang terlibat dalam penyusunan anggaran untuk 

melakukan senjangan anggaran masih tetap belum dapat disimpulkan penyebabnya 

(Nouri dan Parker 1996).  

Dalam penelitian ini diajukan variabel komitmen organisasi untuk 

menyelidiki pengaruh variabel tersebut terhadap hubungan antara partisipasi 

anggaran dan senjangan anggaran. Komitmen organisasi menunjukkan keyakinan 

dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal) yang ingin dicapai oleh 

organisasi (Mowday et al, 1979). Manajer yang memiliki tingkat komitmen 

organisasi tinggi akan memiliki pandangan positif dan lebih berusaha berbuat yang 

terbaik demi kepentingan organisasi (Porter et al. 1974).  

Dengan adanya komitmen yang tinggi kemungkinan terjadinya senjangan 

anggaran dapat dihindari. Sebaliknya, individu dengan komitmen rendah akan 
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mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Individu tersebut tidak memiliki 

keinginan untuk menjadikan organisasi ke arah yang lebih baik, sehingga 

kemungkinan terjadinya senjangan anggaran apabila dia terlibat dalam penyusunan 

anggaran akan lebih besar.  

Penelitian ini membuktikan bahwa interaksi antara variabel komitmen 

organisasi dengan partisipasi anggaran akan menurunkan kecenderungan manajer 

dalam menciptakan senjangan anggaran. Hal ini mungkin disebabkan karena manajer 

yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi memiliki dorongan dari dalam 

dirinya untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi. 

Penelitian ini menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel moderating dalam 

menguji hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan senjangan 

anggaran. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian adalah:  

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap senjangan 

anggaran? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan senjangan anggaran? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan, maka penelitian ini 

bertujuan: 
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1. Untuk mengetahui adanya hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap senjangan anggaran. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran dengan senjangan anggaran. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dan diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Dapat memperoleh bukti empiris tentang komitmen organisasi sebagai variabel 

moderating dalam menguji hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap senjangan anggaran. 

2. Sebagai bahan untuk menambah dan melengkapi dari penelitian yang ada 

sebelumnya. 

3. Sebagai bahan rujukan dan informasi untuk penelitian selanjutnya. 

 

E.  Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bagian, yaitu: 

Bab I : Pendahuluan 

  Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bagian ini memuat teori-teori secara konseptual yang diharapkan 

mampu mendukung pokok-pokok permasalahan yang diteliti, terdiri 

dari pengertian anggaran, tujuan dan manfaat anggaran, karakteristik 



5 
 

anggaran, jenis anggaran, proses penyusunan anggaran, partisipasi 

dalam penyusunan anggaran, pengertian senjangan anggaran, 

komitmen organisasi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis. 

Bab III : Metode Penelitian 

  Berisi sampel penelitian, data, sumber data, identifikasi variabel, 

pengukuran variabel, dan metode analisis data. 

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan 

  Berisi analisis data penelitian dan pembahasan dari hasil analisis data. 

Bab V : Penutup 

  Berisi simpulan yang diperoleh dari hasil analisis data, keterbatasan 

penelitian, dan saran-saran bagi penelitian berikutnya. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


