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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi merupakan organisasi yang unik, dimana pada saat 

sekarang ini organisasi-organisasi lain telah melakukan proses 

penganggaran dengan partisipasi anggaran dari manajer menengah, tetapi 

proses penganggaran di koperasi dilakukan langsung oleh manajer tingkat 

atas atau dalam koperasi adalah pengurus (ketua) tanpa melibatkan manajer 

tingkat menengah atau dalam koperasi adalah kepala-kepala bidang 

penggembangan usaha, hal ini tetap berlangsung bahkan sejumlah koperasi 

telah menjadi besar dengan pendapatan dari usaha yang begitu besar. 

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, Hilton dan Gordon, 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 
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pendek. Sasaran anggaran dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian 

aktifitas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk anggaran.  

Proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari 

manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Anggaran 

mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia (Siegel, 1989), 

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. 

Adapun Supriyono dalam Riyadi (2002) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa anggaran memiliki dua peranan penting yaitu sebagai perencanaan 

dan kriteria kinerja. Anggaran sebagai perencanaan berisi tentang rencana-

rencana keuangan organisasi di masa yang akan datang, sedangkan 

anggaran sebagai kriteria kinerja berfungsi sebagai bagian dari proses 

pengendalian manajemen yang dapat dinyatakan secara formal.  

Partisipasi penganggaran adalah proses yang menggambarkan 

individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai 

pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas 

pencapaian target anggaran tersebut (Brownell, 1982). Padahal di organisasi 

sektor publik yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah (RSUD), 

BUMN, BUMD, orsospol, yayasan, LSM, dan koperasi (Mardiasmo, 2002) 

dalam penelitiannya mempunyai karakteristik anggaran yang sangat berbeda 

baik sifat, penyusunan, maupun pelaporannya. Perbedaan dalam 
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perencanaan dan persiapan anggaran sektor publik, serta adanya pendanaan 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah cenderung menyebabkan 

ketergantungan keuangan yang menimbulkan terjadinya slack (Mardiasmo, 

2002).  

Penelitian ini di lakukan pada perusahaan jasa yaitu Pusat Koperasi  

Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) yang ada di Sukoharjo, alasan 

koperasi dipilih karena “koperasi disamping sebagai gerakan ekonomi 

rakyat juga sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan 

masyarakat yang maju”, maka koperasi harus dikelola secara efektif dan 

efisien. Untuk memenuhi prinsip ekonomi perusahaan dan pengelolaan yang 

efektif dan efisien, sudah selayaknya koperasi menerapkan sistem 

perencanaan dan pengendalian manajemen yang salah satunya dengan 

penyusunan anggaran. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian 

Ma’ruf (2007) dengan memasukan dua variabel moderasi yaitu sistem 

anggaran dan komitmen organisasi untuk mencoba menyelidiki pengaruh 

variabel-variabel tersebut terhadap hubungan antara partisipasi anggaran 

dan keefektifan anggaran. 

Dari berbagai uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH SISTEM ANGGARAN 

DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP HUBUNGAN 

PARTISIPASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN (Survey pada Koperasi PKPRI di 

Sukoharjo). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Apakah sistem anggaran berpengaruh terhadap hubungan partisipasi 

anggaran dan pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan partisipasi 

anggaran dan pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien? 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh sistem anggaran terhadap hubungan partisipasi 

anggaran dan pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien. 

2. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan 

partisipasi anggaran dan pelaksanaan anggaran secara efektif dan 

efisien. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, dosen dan akademisi 

Dengan penelitian ini akan menambah pengetahuan dan memperluas 

wawasan khususnya tentang sistem penganggaran dan komitmen 

organisasi terhadap hubungan partisipasi anggaran dan pelaksanaan 

anggaran secara efektif dan efisien dengan berbagai masalah yang 

melengkapinya serta mengetahui sejauh mana hubungan antara teori 

yang diperoleh dengan penerapannya dalam dunia usaha. 
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2. Bagi Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI)  

Sebagai subjek penelitian, hasil ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi perusahaan dalam mengoptimalisasikan kegiatan usahanya, dan 

dapat dijadikan bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dalam perusahaan serta dimanfaatkan untuk 

mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu. Dapat dipakai 

sebagai bahan masukan bagi koperasi untuk mengetahui pelaksanaan 

anggaran. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Dapat menambah wawasan dan berguna bagi peneliti selanjutnya. 

Khususnya Akuntansi Sektor Publik, penelitian ini dapat menambah 

wawasan khasanah pustaka tentang yang berkaitan dengan anggaran. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka dibuat 

rancangan penulisan yang mana dalam penelitian ini terdiri dari lima bab 

yang meliputi: 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab pertama ini dikemukakan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan landasan teoritis yang berisi tentang 

pengertian anggaran, kegunaan anggaran, tujuan penyusunan 

anggaran, pendekatan kontijensi, komitmen organisasi, 

gambaran umum koperasi, faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektif dan efisien pelaksanaan anggaran serta ruang lingkupnya, 

penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis. 

BAB III : Metode Penelitian  

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, 

metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen 

penelitian, metode analisis, dan pengujian hipotesis. 

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi gambaran umum subyek penelitian hasil analisis 

data dari pembahasannya. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi, 

keterbatasan penelitian serta saran-saran penelitian. 


