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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Setiap organisasi baik sektor publik maupun swasta memerlukan sistem 

pengendalian manajemen yang menjamin tercapainya tujuan organisasi secara 

efektif dan efisien. Salah satu elemen penting dalam sistem pengendalian 

manajemen adalah anggaran. Anggaran merupakan alat bantu manajemen dalam 

mengalokasikan keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki 

organisasi untuk mencapai tujuan, anggaran bukan hanya rencana finansial 

mengenai biaya dan pendapatan dalam suatu pusat pertanggungjawaban, tetapi 

juga berfungsi sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi 

kinerja serta motivasi dalam suatu organisasi Kenis dalam Falikhatun (2007). 

Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran melibatkan beberapa 

pihak manajemen tingkat atas (top level management) sampai manajemen 

tingkat bawah ( lower level management). Hermanto (2003) dalam Hidayati 

(2004) menyatakan bahwa keterlibatan manajer tingkat bawah dan menengah 

dalam penyusunan anggaran sering kali menyebabkan budgetary slack. 

Budgetary slack adalah perbedaan jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan 

dengan jumlah estimasi yang terbaik dari organisasi (Anthony dan Govindarajan, 

2001). Dalam keadaan terjadinya budgetary slack, bawahan cenderung 

mengajukan anggaran dengan merendahkan pendapatan dan menaikkan biaya 

dibandingkan dengan estimasi terbaik yang diajukan, sehingga target akan 

mudah dicapai. Young dalam Falikhatun (2007) mengartikan budgetary slack 
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sebagai selisih alokasi sumber daya yang sengaja dibuat manajer untuk 

menurunkan standar kerjanya dibawah kapasitas produktif yang dimiliki. 

Para peneliti akuntansi menemukan bahwa tingkat budgetary slack 

dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk diantaranya partisipasi bawahan 

dalam penyusunan anggaran (Yuwono, 1999). Peneliti menguji hubungan 

partisipasi dengan budgetary slack masih menunujukkan hasil yang betentangan. 

Peneliti Young (1985) dan Merchant (1985) telah menguji secara empiris bahwa 

budgetary slack terjadi karena bawahan memberi informasi yang bias kepada 

atasan dengan cara melaporkan biaya yang lebih besar atau pendapatan yang 

lebih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena adanya keinginan 

untuk menghindari resiko, bawahan yang telibat dalam penyusunan anggaran 

cenderung untuk melakukan budgetary slack. Semakin tinggi resiko, bawahan 

yeng berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan melakukan budgetary 

slack. 

Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dngan hasil penelitian Dunk 

(1993). Penelitian terhadap hubungan antara partisipasi dan budgetary slack 

yang dilakukan di Sydney, Australia tersebut menggunakan informasi antara 

bawahan dan atasan serta budget emphasis yang digunakan atasan untuk menilai 

kinerja bawahan. Hasil penelitian bahwa interaksi antara partisipasi, informasi 

asimetri, dan budget emphasis mempunyai hubungan yang negatif dengan 

budgetary slack tetapi korelasinya signifikan. Hal ini ketika partisipasi, 

informasi asimetri, dan budget emphasis tinggi maka budgetary slack menjadi 

rendah dan sebaliknya. 
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Sejauh pengetahuan peneliti, sebagian besar penelitian mengenai 

pengaruh partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack dilakukan pada 

sektor swasta khususnya perusahaan manufaktur. Penelitian mengenai budgetary 

slack di sektor publik khususnya Rumah Sakit  belum banyak dilakukan. Padahal 

di organisasi sektor publik yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah 

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

2002) mempunyai karakteristik anggaran yang sangat bebeda baik sifat, 

penyusunan, maupun pelaporannya. 

 Govindarajan dalam Falikhatun (2007) menyatakan bahwa perbedaan 

hasil penelitian tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan kontijensi 

(contingency approach). Hal ini dilakukan dnegan memasukkan variabel lain 

yang mungkin mempengaruhi partisipasi dengan budgetary slack. Pengaruh 

partisipasi penganggaran dan budgetary slack di pengaruhi oleh beberapa 

variabel pemoderasi diantaranya yaitu: informasi asimetri, budaya organisasi, 

dan group cohesiveness. 

Penelitian mengenai pengaruh informasi asimetri terhadap budgetary 

slack telah banyak dilakukan. Dunk (1993) dalam Falikhatun (2007) menyatakan 

bahwa informasi asimetri akan berpengaruh negatif terhadap hubungan antara 

partisipasi dan budgetary slack. Wartono (1998) juga menguji interaksi antara 

partisipasi, informasi asimetri dan penekanan anggaran terhadap senjangan 

anggaran. Hasil penelitian membuktikan bahwa partisipasi dan informasi 

asimetri berpengaruh negatif pada senjangan anggaran tetapi korelasinya 

signifikan. 
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Selanjutnya variabel lain yang mempunyai pengaruh terhadap 

kecenderungan bawahan untuk melakukan budgetary slack adalah variabel 

budaya organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi cara manusia bertindak 

dalam organisasi. Budaya berkaitan dengan cara seseorang menganggap 

pekerjaan, bekerja sama dengan rekan kerja, dan memandang masa depan. 

Budaya organisasi sesuai dengan saran Douglas dan Wier (2000) yang dikutip 

Yuhertina (2004) dan Falikhatun (2007) diduga mampu menjelaskan 

ketidakseragaman pandangan manajer atas etis tidaknya budgetary slack. Sesuai 

dengan Theory Agency, bawahan akan membuat target yang lebih mudah untuk 

dicapai dengan cara membuat target anggaran yang lebh rendah pada sisi 

pendapatan, dan membuat ajuan biaya yang lebih tinggi pada sisi biaya. 

Group cohesiveness dapat didefinisikan sebagai tingkat yang 

menggambarkan suatu kelompok dengan anggota yang mempunyai pertalian 

dengan anggota lainnya dan keinginan untuk tetap menjadi bagian dari 

kelompok tersebut. Kidwell, Mossholder, dan Bennet dalam Kim dan Taylor, 

2001). Kelompok dengan tingkat kohesivitas tinggi menyebabkan individu 

cenderung lebih sensitif kepada anggota lainnya dan lebih mau untuk membantu 

dan menolong mereka (Scachter, Ellertson, McBride, dan Gregory dalam 

Falikhatun, 2007). Selanjutnya tingkat kohesivitas dipengaruhi oleh jumlah 

waktu yang dihabiskan bersama oleh para anggota kelompok, tingkat kesulitan 

dari penerimaan anggota baru ke dalam kelompok, ukuran kelompok, ancaman 

eksternal yang mungkin, dan sejarah keberhasilan dan kegagalan kelompok 

dimasa lalu. 
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Dari uraian tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “INTERAKSI BUDAYA ORGANISASI, INFORMASI 

ASIMETRI, DAN GROUP COHESIVENESS DALAM HUBUNGAN 

ANTARA PARTISIPASI PENGANGGARAN DAN BUDGETARY 

SLACK”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut :  

1. Apakah partisipasi pengganggaran berpengaruh terhadap budgetary slack ? 

2. Apakah budaya organisasi, informasi asimetri dan group cohesiveness 

mempunyai pengaruh terhadap partisipasi penganggaran dan budgetary 

slack? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dari uraian masalah diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk :  

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh partisipasi penganggaran 

terhadap budgetary slack. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris seberapa besar budaya organisasi, 

informasi asimetri, dan group cohesiveness sebagai variabel pemoderasi 

dapat memperkuat pengaruh partisipasi penganggaran terhadap budgetary 

slack. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat : 

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh partisipasi terhadap 

budgetary slack dengan informasi asimetri, budaya organisasi, dan group 

cohesiveness sebagai variabel pemoderasi sehingga dapat digunakan untuk 

mengevaluasi pengaruh sistem anggaran untuk meningkatkan efektivitas 

anggaran. 

2. Untuk memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh 

partisipasi penganggran terhadap budgetary slack. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yaitu :  

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penelitian. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA. Bab dua berisi tinjauan pustaka 

terhadap konsep anggaran secara umum, fungsi anggaran, proses penyusunan 

anggaran dan hubungan antara variabel yang diteliti. 

BAB III. METODE PENELITIAN. Bab tiga ini mengemukakan ruang 

lingkup penelitian, populasi, dan sampel, metode pengambilan sampel, metode 

pengumpulandata, instrumen penelitian, definisi operasional variabel dan metode 

analisis data. 
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BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini 

mengemukakan pembahasan dengan menganalisis data yang dikumpulkan 

melalui metode statistik dan regresi linier. 

BAB V. PENUTUP. Bab ini membahas kesimpulan hasil penelitian secara 

keseluruhan serta keterbatasan dan saran bagi dunia praktis atau peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




