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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting dilingkungan

pemerintah daerah, hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap

akuntabilitas pemerintah. Anggaran merupakan dokumen/kontrak politik

antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang (Mardiasmo,

2005), selanjutnya DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui

anggaran. Pemerintah pusat maupun daerah mempunyai rencana-rencana

yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi pedoman dalam

melaksanakan tugas negara diantaranya adalah merumuskan berbagai

kebijakan yang dituangkan dalam bentuk anggaran. Anggaran adalah rencana

yang ditulis berisi kegiatan organisasi dimana dinyatakan dengan cara

kuantitatif serta digunakan pada satuan uang dalam periode tertentu (Dewi

dan Erawati, 2014).

Anggaran memegang peranan penting sebagai alat manajemen untuk

mengendalikan operasi perusahaan agar strategi yang ditetapkan dapat

digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam penyusunan anggaran,

harus diperhatikan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan

anggaran tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran

tersebut adalah pihak principal (atasan) dan agent (bawahan) atau disebut

dengan partisipasi anggaran. Menurut Brownell (1982) dalam penelitian
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Triana, Yuliusman, dan Putra (2012) partisipasi anggaran adalah suatu proses

dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan

anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Menurut Anthony dan Govindaradjan (2005), menyatakan bahwa

mekanisme anggaran akan mempengaruhi perilaku bawahan yaitu mereka

akan merespom positif atau negatif tergantung pada penggunaan anggaran.

Menurut Triana, Yuliusman, dan Putra (2012) Perilaku yang positif dapat

berupa peningkatan kinerja manajer karena termotivasi oleh anggaran yang

digunakan sebagai dasar penilaian kerja mereka. Perilaku negatif yang

mungkin timbul adalah kecenderungan manajer untuk menciptakan slack

dalam anggaran. Slack anggaran merupakan perbedaan antara jumlah

anggaran dan estimasi terbaik. Slack anggaran biasanya dilakukan dengan

meninggikan biaya atau menurunkan pendapatan dari yang seharusnya,

supaya anggaran mudah dicapai (Anthony dan Govindarajan, 2005:84-85).

Kajian atas slack anggaran dapat dilakukan dengan melihat kondisi

seperti partisipasi anggaran, budget emphasis, kompleksitas tugas, dan

komitmen organisasi. Beberapa penelitian yang berpengaruh pada slack

anggaran telah dilakukan. Namun, hasil penelitian tersebut masih

menunjukkan ketidak konsistenan. Penelitian ini bertujuan menguji kembali

pengaruhslack anggaran, pengaruh yang diuji dalam penelitian ini adalah

partisipasi anggaran, budget emphasis, kompleksitas tugas, dan komitmen

organisasi.
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Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkap pengaruh yang

berkaitan dengan slack anggaran, yaitu Mulyani dan Rahman (2012), Bangun

dan Andani (2012) menyebutkan bahwa partisipasi anggaran secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap slack anggaran. Hasil ini juga didukung oleh

penelitian Triana, Yuliusman, Putra (2012) yang menyatakan bahwa

partisipasi anggaran secara parsial berpengaruh terhadap slack anggaran.

Adi dan Mardiasmo (2002) dalam Triana, Yuliusman, dan Putra (2012)

mengatakan bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja.

Penilaian kinerja seseorang ditentukan berdasarkan tercapai atau tidaknya

target anggaran dimana bawahan dirangsang dengan adanya suatu reward

jika perencanaan anggaran tercapai dan sanksi apabila perencanaan angaaran

tidak tercapai. Adanya penekanan anggaran seperti itu akan mendorong

bawahan untuk menciptakan slack dengan tujuan meningkatkan prospek

kompensasi dan menghindari sanksi. Penekanan anggaran merupakan

desakan dari atasan pada bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah

dibuat dengan baik. Hasil penelitian yang dilakukan Triana, Yuliusman, dan

Putra (2012) menunjukkan bahwa budget emphasis mempunyai pengaruh

secara signifikan terhadap slack anggaran.

Menurut Wiener (1982) dalam penelitian Mulyani dan Rahman (2012)

komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat

sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan

dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dimana dapat

mempengaruhi motivasi individu untuk melakukan suatu hal. Menurut Porter
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(1974) dalam Mulyani dan Rahman (2012) mengatakan bahwa individu yang

memiliki komitmen organisasi akan dipandang positif dan berusaha berbuat

terbaik dari organisasi sehingga slack dapat dihindari. Hasil penelitian

Mulyani dan Rahman (2012) Yulianti (2014) Dewi dan Erawati (2014)

menyatakan bahwa secara parsial komitmen organisasi tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap slack anggaran.

Menurut Widiastuti (2006) dalam Mulyani dan Rahman (2012)

mengemukakan bahwa kompleksitas tugas, cenderung akan menciptakan

slack anggaran agar target anggaran perusahaan dapat dicapai. Hasil

penelitian Yulianti (2014) Mulyani dan Rahman (2012) menyatakan bahwa

kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap slack anggaran. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, Adiputra, dan Sulindawati (2014)

menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap slack

anggaran.

Penelitian mengenai pengaruh terhadap slack anggaran ini telah

dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya yaitu: Triana, Yuliusman

dan Putra (2012). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian

terdahulu dengan membedakan objek yang diteliti. Dalam penelitian tersebut

dibahas tentang pengaruh partisipasi anggaran, budget emphasis, dan locus of

control terhadap slack anggaran pada hotel berbintang di kota Jambi. peneliti

tidak memasukkan variabel locus of control karena penelitian sebelumnya

menunjukkan hasil tidak konsisten. Penelitian ini perlu dilakukan karena

masih terdapat perbedaan hasil temuan dari penelitian sebelumnya sehingga
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perlu diuji ulang dengan maksud untuk mendapatkan konsistensi dari teori

yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH PARTISIPASI

ANGGARAN, BUDGET EMPHASIS, KOMPLEKSITAS TUGAS DAN

KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP SLACK ANGGARAN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh partisipasi anggaran, budget

emphasis, kompleksitas tugas dan komitmen organisasi. Rumusan masalah

adalah bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah.

Maka rumusan masalahnya adalah, Apakah partisipasi anggaran, budget

emphasis, kompleksitas tugas, dan komitmen organisasi berpengaruh

terhadap slack anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota

Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari perumusan masalah yang

telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian adalah

sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap slack

anggaran.
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2. Untuk menganalisis pengaruh budget emphasis terhadap slack anggaran.

3. Untuk menganalisis pengaruh kompleksitas tugas terhadap slack anggaran.

4. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap slack

anggaran.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat

lebih mengetahui khususnya mengenai pengaruh partisipasi anggaran,

penekanan anggaran, kompleksitas tugas, dan komitmen organisasi

terhadap slack anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota

Surakarta.

2) Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah yang diteliti

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan

jajaran manajemen pemerintahan dalam penyusunan anggaran, dan
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supaya para pejabat SKPD dapat menjalankan tugasnya dan

menggunakan anggaran sebagaimana mestinya supaya dapat

mensejahterakan masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab satu berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,

Tujuan dan Manfaat Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab dua berisi Landasan Teori terhadap Konsep Anggaran, Slack

Anggaran, Partisipasi Anggaran, Budget Emphasis, Kompleksitas

Tugas, dan Komitmen Organisasi, Penelitian Terdahulu, dan

Pengembangan  Hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab tiga mengemukakan Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel,

Metode Pengumpulan Data, Definisi Operasional dan Pengukuran

Variabel, serta Metode Analisis Data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab empat mengemukakan Hasil Pengumpulan Data, Analisis

Statistik  Deskripsi, Uji Regresi Berganda, Pengujian Asumsi

Klasik, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi,
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Uji Heteroskedastisitas, Uji Ketepatan Model, Uji Koefisien

Determinasi (R2), Uji Regresi Sumultan (F), Uji Parsial (t), dan

Pembahasan.

BAB V Penutup

Bab lima terdiri dari Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran.


