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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mengingat persaingan di dunia usaha sekarang yang semakin ketat, 

agar dapat berkembang dengan baik maka suatu perusahaan harus bekerja 

secara efektif dan efisien. Pada zaman sekarang ini terjadi pergeseran 

paradigma rumah sakit dari organisasi yang bukan bisnis kini menjadi orgnisasi 

bisnis.  

Rumah sakit sudah diberi kewenangan dan otonomi yang luas dalam 

mengelola sumber daya agar dapat memberikan pelayanan yang baik sehingga 

dapat mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan. Perubahan 

lingkungan dapat mendorong rumah sakit menjadi suatu organisasi yang multi 

produk sehingga membutuhkan perencanaan dan manajemen yang tepat agar 

mampu bersaing karena rumah sakit belakangan ini mengalami persaingan 

yang semakin besar. 

Mengingat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan maka diperlukan 

suatu anggaran yang tepat maka penting bagi perusahaan membuat suatu 

anggaran yang sebaik mungkin. Anggaran merupakan sebuah rencana tentang 

kegiatan di masa yang akan datang untuk mengidentifikasi kegiatan untuk 

mencapai tujuan. Sebuah organisasi membutuhkan anggaran untuk 

menerjemahkan keseluruhan strategi ke dalam rencana tujuan jangka pendek 

dan jangka panjang  menutut Hansen dan Mowen (2007) dalam Usman dkk, 

(2012: 393).   
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Schief dan Levin (1970) dalam Marito (2015) berpendapat bahwa 

anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi 

sebagai alat perencanaan agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi 

secara efektif dan efisien. Semakin tinggi keterlibatan individu dalam hal ini 

manajer tingkat bawah maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawab mereka 

untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan bersama.  

Menurut Arfan (2010) dalam Marito (2015) senjangan anggaran adalah 

selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan untuk secara efisien 

menyelesaikan suatu tugas dan jumlah sumber daya yang lebih besar dan 

diperuntukkan bagi tugas tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa senjangan 

anggaran merupakan perbedaan atau selisih antara sumber daya yang 

sebenarnya di utuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan 

dengan sumber daya yang diajukan dalam anggaran.  

Ikhsan dan Ishak (2005) dalam Basyir (2016) mendefinisikan 

budgetary slack sebagai slack adalah selisih antara sumber daya yang 

sebenarnya diperlukan untuk secara efisien menyelesaikan suatu tugas dan 

jumlah sumber daya yang lebih besar yang diperuntukkan bagi tugas tersebut. 

Dengan kata lain, slack adalah prnggelembungan anggaran. 

Falikhatun (20017) dalam Marito (2015) berpendapat bahwa senjangan 

anggaran disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terjadinya  

senjangan anggaran adalah adanya anggaran partisipatif, yaitu sebuah proses 

yang menggambarkan dimana individu – individu yang terlibat dalam 
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penyusunan anggaran yang mempunyai pengaruh terhadap target anggaran, 

dan perlunya penghargaan atas pencapaian anggaran tersebut.  

Menurut Arfan dan Ishak (2005) dalam Basyir (2016) partisipasi 

merupakan pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak 

dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap 

mereka yang membuatnya. Partisipasi anggaran diperlukan karena bawahan 

lebih mengetahui kondisi langsung unit perusahaanya. Dengan demikian untuk 

mencapai tujuan perusahaan seluruh anggota organisasi harus dapat 

berpartisipasi dalam menentukan langkah – langkah untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Akan tetapi jika bawahan tidak ditinjau oleh atasan maka bawahan 

akan membuat anggaran yang mudah dicapai untuk kepentingan pribadi dalam 

hal menghindari risiko (Basyir, 2016). Anggaran yang berbasis partisipatif 

akan secara terbuka menggunakan keterlibatan maupun pendapat dari berbagai 

pihak. Penyusunan anggaran tidak hanya berdasarkan pendapat dari atasan 

saja, namun juga mempertimbangkan pendapat maupun anggaran yang telah 

diajukan oleh bawahan. 

Menurut Sophiah (2008) dalam Irfan dkk (2016) komitmen organisasi 

merupakan dimensi perilaku yang dapat digunakan untuk menilai 

kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi, 

indentifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi, 

keinginan anggota organisasi untuk mempertahankan keanggotaanya dalam 

organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisai. 

Komitmen organisasi dapat sebagai motivasi seseorang dalam menjalankan 
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organisasi tertentu. Oleh karena itu, komitmen organisasi sangat diperlukan 

dalam penyusunan anggaran untuk mencapai hasil yang optimal. 

Menurut Robbins (2007) dalam Marito (2015) kepercayaan adalah 

kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki 

keyakinan padanya. Menurut Maria (2010) dalam Marito (2015) kehadiran 

kepercayaan diatara atasan dan bawahan dapat mengurangi terjadinya 

senjangan anggaran. Namun, dalam penyusunan anggaran tidak seluruhnya 

berdasar kepercayaan karena dalam penyusunan anggaran memungkinkan 

terjadi situasi dimana manajer tingkat atas dan bawah tidak memiliki rasa 

saling percaya. Sehingga dalam partisipasi anggaran, kepercayaan memiliki 

peran yang penting dalam memoderasi proses partisipasi anggaran karena 

dengan adanya rasa kepercayaan yang tinggi antara manajer satu dengan lainya 

dalam penyusunan anggaran akan meminimalisir senjangan anggaran.  

Berdasar hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dan mengambil judul dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh Partisipasi 

Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi 

dan Kepercayaan sebagai Variabel Moderating”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

penelitian ini akan menganalisis tentang “Pengaruh Partisipasi Anggaran 

Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi dan 

Kepercayaan sebagai Variabel Moderating”. Dengan demikian dalam 

penelitian ini dinyatakan rumusan masalah sebagai berikut 
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1. Bagaiamana pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan 

anggaran ? 

2. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran tehadap senjangan anggaran 

dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating ? 

3. Bagaiman pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran 

dengan kepercayaan sebagai variabel moderating ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan 

anggaran.dan menggunakan komitmen organisasi dan asimetri 

informasi sebagai variabel moderating. 

2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan 

anggaran dengan menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel 

moderating. 

3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan 

anggaran dengan menggunakan kepercayaan sebagai variabel 

moderating. 

D. Manfaat Penelitian 

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan 

bagi pihak – pihak berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang di dapat di bangku 

perkuliahan dalam menghadapi masalah yang sebenarnya terjadi pada 

suatu organisasi. 
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2. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi rumah 

sakit terutama dalam pembuatan anggaran sehingga dapat terhindar atau 

meminimalisir terjadinya senjangan anggaran pada rumah sakit. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun acuan 

khususnya bagi yang melakukan penelitian terkait senjangan anggaran. 

E. Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pemandu uraian-uraian mengenai isu 

penelitian dan permasalahan yang timbul sehingga mendorong 

penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori dan penelitian 

terdahulu berkaitan dengan topik/masalah yang diteliti. Dalam bab 

ini juga dijelaskan kerangka pemikiran yang melandasi timbulnya 

hipotesis penelitian. Didalam kerangka pemikiran tersebut 

dijelaskan mengenai variabel bebas dan variabel terikat dari 

penelitian ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diulas mengenai metode penelitian yang 

meliputi variabel penelitian dan definisi operaional, penentuan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan 

data – data yang telah dikumpulkan, dan pembahasan hasil 

penelitian terdahulu yang telah diuraikan dengan data hasil analisis 

pada penelitian ini. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang sesuai dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 


