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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Anggaran merupakan sebuah alat bantu manajemen dalam menjalankan 

fungsi perencanaan, koordinasi, komunikasi dan pengendalian. Anggaran 

merupakan alat manajemen yang sangat penting untuk mengkomunikasikan 

rencana-rencana manajemen di dalam suatu organisasi, mengalokasikan sumber 

daya dan mengkoordinasikan aktivitas (Mulyadi, 2001). Selain itu, anggaran juga 

berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat 

melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien (Scief dan 

Lewin, 1970). Anggaran sebagai alat perencanaan mempunyai peranan dalam hal 

merencanakan pembiayaan dan pendapatan pada suatu pusat pertanggungjawaban 

yang akan dicapai organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan melaksanakan 

kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan sebagai alat pengendalian, 

anggaran berperan dalam hal penilaian kinerja manajer dengan melihat sejauh 

mana manajer dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dalam anggaran 

(Latuheru, 2005). 

Berdasarkan pada kondisi tersebut, kemudian munculah sistem 

penganggaran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajer atau bawahan 

yaitu penganggaran partisipasi (participatory budgeting) (Puspaningsih, 2002). 

Anggaran partisipatif adalah sebuah proses yang menggambarkan dimana 

individu-individu terlibat penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh 

terhadap target anggaran, dan perlunya penghargaan atas pencapaian tersebut 
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(Brownell, 1982 dalam Falikhatun, 2007). Semakin tinggi keterlibatan individu 

dalam hal ini manajer tingkat bawah maka semakin tinggi pula rasa tanggung 

jawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan bersama tersebut. 

Namun, keterlibatan manajer tingkat bawah dalam penyusunan anggaran 

terkadang menimbulkan masalah lain yaitu kesenjangan anggaran atau yang lebih 

dikenal dengan budgetary slack (Anggraeni, 2008). Hansen dan Mowen (2004) 

menyebutkan bahwa budgetary Slack adalah perbedaan/selisih antara sumber daya 

yang sebenarnya dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan dengan 

sumber daya yang diajukan dalam anggaran.  

Salah satu organisasi sektor publik yang menjadi sorotan pada saat ini 

adalah Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi 

salah satu pelaku ekonomi yang memiliki kontribusi bagi sistem ekonomi di 

Indonesia. Berbentuk Perseroan Terbatas (PT), menurut UU RI no. 19 tahun 2003 

BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan :  

 a) Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan 

penerimaan negara pada khususnya; 

 b) Mengejar keuntungan (profit orientied);  

 c) Penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi 

pemenuhan hajat hidup orang banyak;  

 d) Menjadi perintis bagi kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan 

oleh sektor swasta dan koperasi; 

 e) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha 

golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. 

Daftar Pustaka mana ? 

Sumber ? 
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Dengan demikian BUMN memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian 

nasional.  

PT. Jamsostek (Persero)  merupakan salah satu badan usaha milik negara 

yang dalam kurun waktu 2009-2011 menunjukan peningkatan kinerja dan 

berkontribusi cukup baik dalam perekonomian nasional. Peningkatan Kinerja PT 

Jamsostek dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Laba Bersih PT.Jamsostek (Persero) 

Tahun Anggaran Laba 

Bersih 

(Rupiah) 

Realisasi Laba 

Bersih 

(Rupiah) 

Selisih Anggaran 

dan Realisasi Laba 

Bersih (Rupiah) 

Persentase 

Kenaikan / 

Penurunan 

(%) 

2009 1 Triliun 1,381 Triliun 381 Miliar 

 

38,1% 

 

2010 1,39 Triliun 1,532 Triliun 142 Miliar 10.2% 

 

2011 1,7 Triliun 2,020 Triliun 320 Miliar 18.8% 

 

Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=243903. 

  http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=1737 (data diolah) 

Tabel 1.1 menunjukan bahwa realisasi anggaran laba bersih setiap tahunnya 

mengalami kenaikan. Hasil tersebut menunjukan kinerja yang semakin membaik 

setiap tahunnya. Namun, perbedaan nilai antara anggaran dan realisasi pada tahun 

2009 – 2011 dimana realisasi laba bersih selalu lebih besar dari anggarannya 

mengindikasikan bahwa kemungkinan terjadi praktik senjangan anggaran dimana 

anggaran disusun tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan yang sebenarnya 

sehingga kinerja terlihat selalu baik. Hal serupa ditunjukan oleh salah satu Badan 

Usaha Milik Negara lainya yaitu PT.Kimia Farma (Persero) Tbk.  Sejak tahun 

2009 -2011 PT Kimia Farma menunjukan peningkatan kinerja dan berkontribusi 

cukup baik dalam perekonomian nasional. Terlihat dalam Laporan Keuangan 
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Tahunan (Annual Report) periode 2009 – 2011. Laba bersih yang dianggarkan  

pada tahun 2009 adalah Rp.48.700.000.000, realisasi yang dicapai 

Rp.62.510.000.000. Pada tahun 2010, Laba bersih yang dianggarkan sebesar 

Rp.63.240.000.000, dan realisasinya mencapai angka yang sangat signifikan  yaitu 

Rp.138.720.000.000, pada tahun 2011 laba bersih yang dianggarkan sebesar 

Rp.87.700.000.000, realisasi yang dicapai sebesar Rp.171.800.000.000 kembali 

menunjukan selisih positif yang signifikan (Akbar, 2013). Realisasi Laba Bersih 

yang selalu lebih besar dari anggaran tersebut mengindikasikan terjadi praktik 

senjangan anggaran dimana anggaran yang dibuat tidak seuai dengan kemampuan 

perusahaan yang sesungguhnya sehingga realisasi terlihat selalu lebih baik. 

Penelitian yang dilakukan Akbar (2013) dan Junaedi (2013) telah menemukan 

bahwa terjadi senjangan anggaran yang dilakukan oleh beberapa Badan Usaha 

Milik Negara di Kota Bandung.  

Anthony dan Govindarajan (2007: 88) mendefinisikan The diferencee 

between the budget amount and the best estimated is called slack. Dengan kata 

lain senjangan merupakan perbedaan antara jumlah yang dianggarkan dengan 

kemampuan yang sesungguhnya bisa dicapai. Senjangan anggaran (Budgetary 

Slack) merupakan kelemahan dari adanya praktik anggaran partisipatif (Hansen 

dan Mowen, 2004). Garisson (2006)  mengemukakan tentang anggaran partisipatif 

sebagai berikut: 

“Participative budget is a budget that is prepared with the full cooperation 

and participation of managers at all levels” 
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Sehingga dapat dikatakan, anggaran partisipatif adalah adanya keterlibatan dari 

setiap level manajerial dalam proses penyusunan anggaran. 

Konsep mengenai parisipasi anggaran merupakan sebuah cerminan dari 

Agency Theory.  Jensen dan Meckling dikutip dari Latuheru (2005) menyebutkan 

teori agensi menggambarkan adanya pelimpahan wewenang dalam pembuatan 

keputusan dari prinsipal kepada agen dengan tujuan agar manajemen 

memaksimumkan nilai perusahaan yang berarti menaikkan kesejahteraan para 

pemegang saham. Namun, permasalahan yang muncul dari teori keagenan adalah 

munculnya informasi asimetri antara pihak agen dengan prinsipal. Menurut Dunk 

(1993: 401) Information asymmetry exists only when subordinates’information 

exceeds that of their superiors. Informasi Asimetri dengan kata lain terdapatnya 

ketidakseimbangan informasi yang dimiliki bawahan dengan informasi yang 

dimiliki atasan karena adanya perbedaan pandangan dan kepentingan. Maka 

apabila terjadi asimetri informasi dapat menimbulkan dampak pada semakin 

besarnya kemungkinan senjangan anggaran terjadi 

Penelitian mengenai hubungan antara anggaran partisipatif terhadap 

senjangan anggaran masih menunjukan hasil yang berbeda satu dengan lainnya. 

Penelitian yang dilakukan Dunk (1993), Merchant (1985), dan Onsi (1983) 

menunjukan bahwa partisipasi dalam anggaran mengurangi kemungkinan 

terjadinya senjangan anggaran. Sedangkan Akbar (2013), Junaedi (2013), Lukka 

(1988) dan Young (1985) menunjukan hasil yang bertolak belakang. Penelitian 

mereka menunjukan bahwa partisipasi anggaran menambah kemungkinan 

terjadinya senjangan anggaran. Dari perbedaan hasil tersebut maka diperlukan 
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pendekatan lain dalam melihat hubungan antara kedua variabel tersebut. Salah 

satunya adalah pendekatan kontijensi yang menggunakan berbagai faktor 

kontijensi sebagai prediktor terjadinya senjangan anggaran (Govindarajan, 1986). 

Penulis bermaksud menggunakan variabel informasi asimetri sebagai 

faktor kontijensi yang mempengaruhi hubungan antara anggaran partisipatif 

dengan budgetary slack. Asimetri Informasi dipilih menjadi faktor kontijensi 

karena peningkatan dan penurunan senjangan anggaran akan bergantung pada 

sejauh mana terjadinya perbedaan informasi yang dimiliki oleh bawahan dan 

atasan. Apabila bawahan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan 

dengan atasan maka akan terjadi kemungkinan untuk membuat target yang lebih 

rendah agar mudah dicapai. Sedangkan apabila atasan yang lebih banyak memiliki 

informasi, maka akan terdapat tuntutan yang lebih berat kepada para bawahan 

(Apriyandi, 2011). 

Peneliti sebelumnya seperti Dunk (1993), telah menggunakan variabel 

informasi asimetri sebagai faktor kontijensi dalam menentukan hubungan 

anggaran partisipatif dengan budgetary slack. Hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa partisipasi anggaran akan meningkatkan senjangan anggaran saat asimetri 

informasi yang dilakukan sangat tinggi. Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh 

Junaedi (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran, 

asimetri informasi, budaya dan komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran 

pada BUMN di Kota Bandung menunjukan bahwa asimetri informasi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap  terjadinya senjangan anggaran. Selanjutnya 

Putranto (2012) menyatakan hal yang bertolak belakang dengan hasil peneilitian 
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Dunk (1993) dan Junaedi (2013). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa asimetri 

informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara 

anggaran partisipatif dengan budgetary slack.  

Perbedaan yang ditunjukan dari kedua hasil penelitian di atas membuat 

penulis melakukan penelitian kembali hasil dari penelitian – penelitian yang 

dilakukan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan objek penelitian yang berbeda 

dengan penulis sebelumnya.  

Berdasarkan uraian di atas dimana penelitian sebelumnya menunjukan 

hasil yang berbeda-beda maka penulis tertarik melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan terjadinya budgetary slack yang disebabkan oleh anggaran 

partisipatif dan variable lain yang mempengaruhi hubungan keduanya yaitu 

informasi asimetri, dengan harapan penelitian ini bisa menjadi salah satu 

pertimbangan untuk menyimpulkan hasil penelitian yang berbeda-beda 

sebelumnya. Judul penelitian yang penulis pilih yaitu “Pengaruh Anggaran 

Partisipatif Terhadap Budgetary Slack Dengan Informasi Asimetri sebagai 

Variabel Moderating” (Studi Kasus pada PT Jamsostek di Kota Bandung Tahun 

2014). 

 

 

 

 

 



8 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukan penulis, dapat 

diidentifikasikan pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah anggaran partisipatif memiliki pengaruh terhadap 

budgetary slack  pada PT Jamsostek  di Kota Bandung? 

2. Apakah informasi asimetri mempengaruhi hubungan antara 

anggaran partisipatif dengan budgetary slack pada PT Jamsostek  

di Kota Bandung? 

3. Apakah informasi asimetri memoderasi pengaruh anggaran 

partisipatif terhadap budgetary slack? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh anggaran 

partisipatif terhadap budgetary slack dan untuk mengetahui pengaruh informasi 

asimetri terhadap hubungan antara anggaran partisipatif dengan budgetary slack. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Manfaat teoritis 

- Menambah pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti. 

- Sebagai bahan bacaan atau literature bagi yang tertarik pada bidang 

yang sama. 
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b. Manfaat praktis 

- Sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi institusi terkait 

dalam   penyusunan anggaran. 

- Dapat memperkuat penelitian sebelumnya tentang budgetary slack 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di PT Jamsostek Kota Bandung . Sedangkan 

waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian dimulai pada bulan Februari 

2014 sampai dengan Juni 2014. 


