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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia  bisnis  makin  berkembang  dan  persaingan  antar perusahaan  

pun  semakin  ketat, agar  dapat  bertahan  hidup  dan berkembang  dengan  

baik dalam menghadapi pesaing-pesaing, maka perusahaan harus mengelola 

dengan cermat dan tepat akan strategi serta kebijakan yang diambil. Suatu 

perusahaan  harus bekerja  secara  efektif  dan  efisien untuk mencapai  tujuan  

dan  sasaran  yang lebih baik. Anggaran merupakan bagian terpenting untuk 

perencanaan efektif jangka pendek dan kontrol dalam suatu organisasi 

(Anthony & Govindarajan, 2003). Perencanaan dan pengendalian mempunyai 

hubungan yang sangat erat. Perencanaan adalah melihat ke masa depan, 

menentukan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. 

Pengendalian adalah melihat ke masa lalu, melihat apa yang senyatanya terjadi 

dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Sebuah 

organisasi membutuhkan anggaran untuk menerjemahkan keseluruhan strategi 

ke dalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam 

perusahaan, proses penyusunan anggaran merupakan proses penyusunan 

rencana kerja jangka pendek yang berorientasi pada laba (Mulyadi, 1997). 

Suatu anggaran adalah suatu rencana manajemen, dengan asumi emplisit 

bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran-manajer 

yang menyusun anggaran-guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana 
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(Anthony & Govindarajan, 2005). Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik 

bilamana taksiran-taksiran (forecast) yang termuat didalamnya cukup akurat, 

sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Untuk bisa melakukan 

penaksiran secara akurat, diperlukan berbagai data, informasi, pengalaman, 

yang merupakan faktor- faktor yang harus dipertimbangkan didalam menyusun 

anggaran (Munandar, 1997). Karakteristik anggaran yang baik menurut 

Mulyadi (1997) yaitu anggaran disusun berdasarkan program, anggaran 

disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk 

dalam organisasi perusahaan, anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan 

alat pengendalian. 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian maka pada proses 

penyusunan anggarannya harus mampu menanamkan “sense of commitment” 

dalam diri penyusunnya. Jika tidak berhasil menanamkan “sense of 

commitment” maka anggaran yang disusun tidak lebih hanya sebagai alat 

perencaan belaka, yang akhirnya tiap manajer tidak memiliki komitmen untuk 

mencapai sasaran anggaran. Hal ini menjadikan manajer mudah untuk 

melakukan slack anggaran lebih besar, jika manajer berada dalam faktor 

keadaaan, seperti; tekanan untuk mencapai target keuntungan produknya yang 

oleh perusahaan dijadikan sebagai kriteria evaluasi untuk penyesuaian gaji & 

pemberian bonus para manajer produk, manajer bawah tidak diikutsertakan 

dalam penetapan sasaran anggaran, atau pemotongan atas usulan anggaran oleh 

manajer atas terhadap manajer menengah dan bawah tanpa alasan yang masuk 

akal (Mulyadi, 1997). 
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Budgetary slack biasanya dilakukan dengan meninggikan biaya atau 

menurunkan pendapatan dari yang seharusnya, supaya anggaran mudah 

dicapai. Anthony & Govindarajan (2005) mendefinisikan senjangan anggaran 

sebagai perbedaan antara jumlah anggaran yang dilaporkan dengan anggaran 

yang sesuai dengan estimasi terbaik dari organisasi. Dengan adanya senjangan 

akan meningkatkan kesempatan bagi kinerja manajer akan tampak lebih baik 

dari anggaran dan memberikan kesan evaluasi yang baik bagi manajer. 

Menambah slack kedalam anggaran juga  akan membuat anggaran tersebut 

menjadi kurang akurat dan kurang bermanfaat bagi perencanaan dan 

pengendalian (Horngren Harrison, 2007). 

Senjangan anggaran dalam proses peyusunan anggaran dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor, yang pertama adanya pengaruh kejelasan sasaran 

anggaran. Sasaran adalah target tertentu yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan. Kejelasan sasaran anggaran merupakan tujuan anggaran ditetapkan 

secara jelas  dan spesifik agar anggaran tersebut dimengerti oleh orang yang 

bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Beberapa 

perusahaan membuat sasarannya secara jelas, sasaran keuangan dimana 

manajer bertanggung jawab untuk pencapaian selama anggaran tahunan dan 

kelengkapan dalam jumlah anggaran sebagai sasaran yang khusus (Anthony & 

Govindarajan, 2003). Menurut Kenis (1979) dalam Suhartono (2006), adanya 

sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun 

target-target anggaran dan sebaliknya apabila ada sasaran anggaran yang tidak 
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jelas atau membingungkan akan menyulitkan penyusunan target-target 

anggaran, sehingga menyebabkan timbulnya senjangan anggaran.  

Kedua, partisipasi anggaran adalah proses dimana pembuat anggaran 

(bawahan) terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan anggaran yang 

mempunyai dampak positif terhadap motivasi manajerial (Anthony & 

Govindarajan, 2005). Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti 

keikutsertaan operating manajers dalam memutuskan bersama dengan komite 

anggaran mengenai rangkaian kegiatan dimasa yang akan ditempuh oleh 

operating manajers tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran. Tingkat 

partisipasi ini akan mendorong moral kerja yang tinggi dan inisitif para 

manajer, dimana moral kerja yang tinggi merupakan kepuasan seseorang 

terhadap pekerjaan, atasan, dan rekan sekerjanya. Moral kerja ditentukan oleh 

seberapa besar seseorang mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari 

organisasi (Mulyadi, 1997). 

Selanjutnya yang ketiga adalah komitmen organisasi, merupakan 

keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal) yang 

ingin dicapai organisasi. Dalam proses yang sejajar dengan tujuan, manusia 

diarahkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan pribadi 

mereka sendiri, yang sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan  

(Anthony & Govindarajan, 2005). Manajer dalam jenjang organisasi diberi 

peran tertentu untuk melaksanakan kegiatan dalam perencanaan sasaran yang 

ditetapkan dalam anggaran. Dengan persepsi yang jelas tentang sasaran 

anggaran yang harus dicapai dan dengan alokasi sumber daya yang memadai 
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untuk pencapaian sasaran tersebut, manajer akan memiliki komitmen, suatu 

kesanggupan untuk mencapai sasaran anggaran. Proses penyusunan anggaran 

yang tidak baik, menghasilkan anggaran yang memiliki karakteristik tidak 

lebih dari sekedar perkiraan, yang setiap manajer tidak memiliki komitmen 

untuk mencapai sasaran anggaran (Mulyadi, 1997).  

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “PENGARUH 

KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PARTISIPASI ANGGARAN 

TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN DENGAN KOMITMEN 

ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi pada PT. 

PISMATEX)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap senjangan 

anggaran? 

2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran? 

3. Apakah komitmen organisasi sebagai variabel moderating mempengaruhi 

kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran? 

4. Apakah komitmen organisasi sebagai variabel moderating mempengaruhi 

partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap 

senjangan anggaran 

2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan 

anggaran 

3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi 

kejelasan sasaran anggaran dan senjangan anggaran 

4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi 

partisipasi anggaran dan senjangan anggaran 

 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi pihak perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan bagi 

perusahaan untuk mengetahui adanya senjangan anggaran dan faktor-

faktor penyebabnya. Dan  sebagai salah satu bahan untuk evaluasi dalam 

usaha meningkatkan efektivitas anggaran organisasi, terutama dalam 

aktivitas perencanaan dan pengendalian. 

2. Bagi pembaca 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

khasanah ilmu pengetahuan serta sebagai referensi yang berguna bagi 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan anggaran. 



7 

 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menambah 

wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik khususnya 

mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran 

terhadap senjangan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai 

variabel moderating 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai pengertian anggaran, karakteristik-

karakteristik anggaran, tujuan, manfaat dan kelemahan anggaran, 

tahap-tahap proses pengendalian anggaran, karakteristik anggaran 

yang baik, pengertian senjangan anggaran, faktor – faktor 

pendorong terjadinya senjangan anggaran, pengertian kejelasan 

sasaran anggaran, partisipasi anggaran, komitmen organisasi, 

dampak senjangan anggaran, pendekatan konsep senjangan 

anggaran, penelitian terdahulu dan rerangka penelitian serta 

pengembangan hipotesis. 

 

 



8 

 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan meliputi 

jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, 

variabel dan pengukurannya serta metode analisis data. 

BAB IV  ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi deskripsi data, uji instrumen data (uji validitas dan 

reliabilitas), uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB V    PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, serta saran yang 

perlu untuk di sampaikan. 

 

  


