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ABSTRAK

Anggaran dapat digunakan sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian,
dan pengevaluasian kinerja. Anggaran dapat memotivasi manajer pusat
pertanggung jawaban berperilaku positif untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi
jika

tujuan-tujuan

tersebut

merefleksi

keselarasan

tujuan-tujuan

(goal

W

congruence). Keselarasan tujuan terjadi jika tujuan individual para manajer
selaras dengan tujuan organisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, proses
penganggaran harus menggunakan pengganggaran partisipatif. partisipative

U
KD

budgeting) yaitu mengikutsertakan para manajer pusat pertanggungjawaban dalam
penganggaran (partisipasi anggaran). Partisipasi penganggaran adalah luasnya
pengaruh dan keterlibatan manajer bawahan dalam penyusunan anggaran.
Partisipasi penganggaran memungkinkan para manajer bawahan berpartisipasi
untuk mengusulkan dan mendiskusikan usulan anggaran. Dengan luasnya
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pengaruh dan keterlibatan para manajer dalam penyusunan anggaran maka
manajer akan meningkatkan kerjasama dan kinerja untuk mencapai anggaran yang
telah mereka buat.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran dinilai dapat mengurangi
senjangan anggaran apabila bawahan membantu memberikan informasi pribadi
tentang prospek masa depan sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih
akurat, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa semakin besar partisipasi
dalam penyusunan anggaran dari para manajer akan dapat meningkatkan
senjangan anggaran. Peningkatan atau penurunan senjangan anggaran tergantung

x

pada sejauh mana individu lebih mementingkan diri sendiri atau bekerja demi
kepentingan organisasinya yang merupakan aktualisasi dari tingkat komitmen
yang dimilikinya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyusunan
anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran dan untuk mengetahui
komitmen organisasi sebagai variabel moderating terhadap hubungan antara

W

partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan senjangan anggaran.
Penelitian ini dilakukan terhadap para manajer yang bekerja pada
perusahaan jasa di Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah manajer
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pernah menduduki jabatan sebagai manajer minimal satu tahun. Kriteria ini
dimaksudkan bahwa responden telah memiliki pengalaman dalam penyusunan
anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner
atau angket kepada responden yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan
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yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kuesioner dalam penelitian ini
terdiri dari lima bagian yaitu kuisioner mengenai karakteristik demografi
responden, kuisioner mengenai partisipasi penyusunan anggaran, kuisioner
mengenai komitmen organisasi dan kuisioner mengenai senjangan anggaran.
Analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, analisis
persentase dan analisis regresi. untuk menjawab rumusan masalah adalah analisis
regresi. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah tiap-tiap butir benarbenar telah mengungkapkan faktor atau indikator yang ingin diselidiki. Uji
reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana pengukuran dapat
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memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pada subyek yang
sama. Analisis persentase digunakan untuk mengetahui persentase responden
berdasarkan karakteristik demografi. Analisis regresi digunakan untuk menjawab
rumusan masalah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi dalam penyusunan
anggaran memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan senjangan
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anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan
(memoderasi) dalam memperkuat pengaruh partisipasi dalam penyusunan
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anggaran terhadap senjangan anggaran.

Kata kunci : Partisipasi Penyusunan Anggaran, Senjangan Anggaran,
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Komitmen Organisasi

xii

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Anggaran adalah laporan-laporan formal sumber daya-sumber daya

keuangan yang disisihkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu selama

W

periode waktu yang ditetapkan. Anggaran menunjukkan pengeluaran, penerimaan
atau laba yang direncanakan di waktu yang akan datang. Anggaran mencerminkan
sasaran, rencana dan program-program organisasi yang dinyatakan dalam bentuk
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bilangan. Angka-angka perencanaan ini menjadi standar di mana pelaksanaan di
waktu yang akan datang dapat diukur (Handoko, 1997).
Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun
berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses
penyusunan program (programming). Tanpa didasarkan pada rencana kegiatan
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jangka panjang yang disusun sebelumnya, anggaran sebenarnya tidak membawa
perusahaan ke arah mana pun. Anggaran disusun oleh manajemen untuk dalam
jangka waktu satu tahun membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang
diinginkan dengan sumber daya tertentu yang diperhitungkan. Dengan anggaran,
manajemen mengarahkan jalannya perusahaan ke suatu kondisi tertentu (misalnya
ke peringkat pangsa pasar kedua dalam industri, atau ke tingkat volume penjualan
10% di atas penjualan tahun anggaran yang lalu), dengan pengorbanan sumber
daya tertentu. Tanpa anggaran, dalam jangka pendek perusahaan akan berjalan

1

2

tanpa arah, dengan pengorbanan sumber daya yang tidak terkendali (at any cost)
(Mulyadi, 2001).
Anggaran dapat digunakan sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian,
dan pengevaluasian kinerja (Nouri, 1992). Anggaran dapat memotivasi manajer
pusat pertanggung jawaban berperilaku positif untuk mencapai tujuan-tujuan
organisasi jika tujuan-tujuan tersebut merefleksi keselarasan tujuan-tujuan (goal
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congruence). Keselarasan tujuan terjadi jika tujuan individual para manajer
selaras dengan tujuan organisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, proses
penganggaran harus menggunakan pengganggaran partisipatif (partisipative

U
KD

budgeting) yaitu mengikutsertakan para manajer pusat pertanggungjawaban dalam
penganggaran (partisipasi anggaran). Partisipasi penganggaran adalah luasnya
pengaruh dan keterlibatan manajer bawahan dalam penyusunan anggaran (Milani,
1975). Partisipasi penganggaran

memungkinkan para

manajer

bawahan

berpartisipasi untuk mengusulkan dan mendiskusikan usulan anggaran. Dengan
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luasnya pengaruh dan keterlibatan para manajer dalam penyusunan anggaran
maka manajer akan meningkatkan kerjasama dan kinerja untuk mencapai
anggaran yang telah mereka buat Supriyono (2005).
Partisipasi dalam penyusunan anggaran dinilai dapat mengurangi
senjangan anggaran apabila bawahan membantu memberikan informasi pribadi
tentang prospek masa depan sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih
akurat, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa semakin besar partisipasi
dalam penyusunan anggaran dari para manajer akan dapat meningkatkan
senjangan anggaran (Venusita, 2006). Budgetary slack merupakan kecenderungan

3

manajer untuk merendahkan target anggaran daripada perkiraan manajer tersebut
mengenai masa depan, budgetary slack ini dilakukan agar manajer lebih mudah
mencapai anggaran yang telah dibuat (Fahlevi, dkk, 2007).
Peningkatan atau penurunan senjangan anggaran tergantung pada sejauh
mana individu lebih mementingkan diri sendiri atau bekerja demi kepentingan
organisasinya yang merupakan aktualisasi dari tingkat komitmen yang dimilikinya
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(Rahman, 2002). Komitmen menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat
terhadap nilai dan sasaran (goal) (Mowday et al., 1979). Menurut Robin dalam
Angelia dan Selvia (2006) komitmen pada organisasi merupakan suatu keadaan
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dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi dan tujuan – tujuannya,
serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Menurut Mowday et
al., 1979 dalam Venusita (2006) komitmen organisasi memiliki potensi untuk
mempengaruhi hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan
senjangan anggaran.
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Penelitian mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap
senjangan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating
telah banyak dilakukan antara lain oleh Rahman (2002) dan Lahuteru (2005).
Penelitian Rahman (2002) dan Lahuteru (2005) memiliki keterbatasan yaitu
sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang
berada di suatu kawasan industri sehingga membatasi kemampuan generalisasi
hasil penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka sampel penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah adalah manajer perusahaan-perusahaan jasa di
Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk
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melakukan penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan senjangan anggaran yang
selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Partisipasi
Penyusunan Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen
Organisasi sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan

1.2. Rumusan Masalah

W

Jasa di Yogyakarta).”

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi

1.
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masalah yang akan diteliti yaitu:

Apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap
senjangan anggaran?

2.

Apakah komitmen organisasi sebagai variabel moderating terhadap
hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan senjangan

©

anggaran?

1.3. Tujuan Penelitian
1.

Untuk mengetahui pengaruh penyusunan anggaran berpengaruh terhadap
senjangan anggaran.

2.

Untuk mengetahui komitmen organisasi sebagai variabel moderating
terhadap hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan
senjangan anggaran.

5

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak
antara lain adalah:
1.

Bagi perusahaan
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi manajemen
perusahaan untuk mengetahui bagaimana peran partisipasi penyusunan

W

anggaran terhadap senjangan anggaran dan bagaimana peran komitmen
organisasi sebagai variabel moderating hubungan antara partisipasi dalam
penyusunan anggaran dengan senjangan anggaran.
Bagi penulis
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2.

Penelitian ini merupakan sarana pengaplikasian dari ilmu yang

penulis dapatkan di bangku kuliah khususnya pada bidang akuntansi
manajemen.
3.

Bagi pihak lain.
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Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan

dan sarana penambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan
khususnya pada bidang akuntansi manajemen.

1.5. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih spesifik dan untuk membatasi permasalahan yang
diteliti maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut:
1.

Sampel dalam penelitian ini adalah manajer-manajer yang ikut serta dalam
penyusunan anggaran perusahaan.
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2.

Penelitian ini dilakukan pada manajer-manajer perusahaan jasa di

©

U
KD

W

Yogyakarta.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada
bab empat, pada bab lima ini peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:
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1. Partisipasi dalam penyusunan anggaran memiliki pengaruh yang
signifikan dalam menurunkan senjangan anggaran

2. Komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan (memoderasi)
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dalam memperkuat pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran
terhadap senjangan anggaran.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan diatas maka penulis
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memberikan saran kepada manajemen perusahaan manufaktur sebagai berikut:
1. Partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh yang negatif terhadap
senjangan anggaran. Berdasarkan hal tersebut disarankan kepada
manajemen perusahaan agar lebih dalam melibatkan para manajer dalam
penyusunan anggaran karena selain para manajer tersebut memiliki
pengalaman dan pengetahuan mengenai seluk beluk pekerjaan mereka,
juga dengan semakin tingginya keterlibatan para manajer dalam
penyusunan

anggaran

akan

semakin

mendorong

meminimalkan senjangan anggaran yang terjadi.

43

mereka

untuk

44

2. Komitmen organisasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan
terhadap senjangan anggaran, maka disarankan agar perusahaan berusaha
meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi salah satunya
dengan memberikan reward atas kinerja yang telah diberikan oleh
manajer-manajer terhadap perusahaan sehingga akan dapat menimbulkan
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loyalitas karyawan yang semakin tinggi.
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