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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembanganrbisnis di Indonesia semakinfhari semakin berkembang pesat. 

Banyaknyatpelaku bisnis di Indonesia, memunculkanepersaingan tersendiri untuk 

saling mempertahankan usahanya. RumahtSakit sekarangrini terjadi pergeseran 

paradigmaudari organisasiyyang bukan bisnis menjaditorganisasi bisnis. Untuk 

bertahan hidupbRumah Sakitbharus memikirkan ulang strateginya. Hal ini 

disebabkanmkarena Rumah Sakitvbelakangan ini mengalamicpersaingan yang 

semakin besar, pengendalianvyang semakinbketat, dan tuntutan yang lebih besar 

(Kartika, 2010) 

Pengelolaanhunit usahacrumah sakit memilikimkeunikan tersendiri karena 

selain sebagai unit bisnis, usaha rumah sakit juga memiliki misi sosial, disamping 

pengelolaan rumah sakit jugabsangat tergantung pada status kepemilikan rumah 

sakit. Misi rumah sakit tidak terlepas dari misi layanan sosial, namun tidak 

dipungkiri bahwa dalam pengelolaan rumah sakit tetap terjadi konflik kepentingan 

dari berbagai pihak (Indah,2013). 

Rumah Sakit diberi kewenangan dan otonomi yang luas dalam mengelola 

sumber daya agar memberikan pelayanan  yang memuaskan sehingga dapat 

mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik. Perubahan lingkungan akan 

mendorong Rumah Sakit menjadi suatu organisasi yang multi produk sehingga 

membutuhkantpenanganan dan manajemen serta perencanaanwyang tepat agar 
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dapatcberkembangfdan bersaing. Salah satuwkomponen penting dalam 

perencanaan organisasi adalah anggaran. Anggaran merupakan rencana tentang 

kegiatangdi masa datang. Suatu organisasi membutuhkanganggaran untuk 

menerjemahkanykeseluruhan strategi ke dalam rencanatdan tujuan jangka pendek 

danjjangka panjang (Hansen dan Mowen,1997). 

Anggarantberfungsi sebagai perencanafdan pengendali perusahaan. 

Disamping itu, diketahuiupula dengan  jelas  bahwatanggaran memiliki hubungan 

danbdampak secaratlangsung bagibsikap prilakuumanusia, yang terkadang 

membuatborang atau individu dalamusuatu organisasitmenjadi cemas dan 

tertekan. Kondisirini menyebabkancindividu dalam organisasieterkadang 

menyampaikantinformasi yang biastterhadap atasannya. Ketika bawahan 

melaporkanuinformasi yang bias kepadaratasannya demi kepentingan pribadinya, 

makafkondisi tersebut menyebabkanhadanya  budgetary slack. Budgetary slack 

yaituvestimasi pendapatancyang terlalu rendah atautestimasi biaya yang terlalu 

tinggi sehinggaganggaran tersebut mudah dicapai atautbahkan terlampaui 

sehinggaykinerjanya kelihatan baik dan bahkan mempunyai potensi untuk 

memperoleh bonus (Biantara dan Putri, 2014 h.2). Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa budgetary slack adalah suatu kondisi di mana antara target 

anggarangyang telah ditetapkan denganfestimasi pendapatanryang diterima 

memiliki selisih yang jauh, sehingga dapat disimpulkan ada indikasi terjadinya 

budgetary slack. Dimana pendapatan yang dianggarkan lebih kecil dibanding 

yang telah terealisasi (Rahmi, dkk, 2015).  
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Dalamtkeadaan terjadinya budgetary slack, bawahan cenderung mengajukan 

anggaran denganumerendahkan pendapatantdan meninggikan biaya sehingga 

anggarantdapat dicapai dengan mudah. Bertolakbdengan kondisi ini, sektor  

publik mulaigmenerapkan sistem penganggaranyyang dapat menanggulangi 

masalah budgetary slackgtersebut, (Armaeni, 2012). Budgetary slack dalam 

proses penyusunanhanggaran dapat dipengaruhi daridberbagai faktor, diantaranya, 

partisipasiranggaran, asimetri informasi, kapasitasdindividu dan tekanan 

anggaran. perilaku negatiftcenderung meningkatkanhterjadinya budgetary slack 

pada suatudperusahaan atau organisasi yangdmencari keuntungan. Budgetary 

slack dipengaruhroleh beberapa faktor, diantaranya faktorgdari partisipasi 

anggaran, faktor informasi asimetri, fakor kapasitas individu, dan faktor yang 

terakhir dari faktor tekanan anggaran.  

Faktorfpertama partisipasi anggaran. Anggaranmmemegang peranan penting 

sebagai alatgmanajemen untukomengendalikan operasi perusahaan agar strategi 

yang ditetapkan dapatgdigunakan untukfmencapai tujuandperusahaan. Dalam 

penyusunandanggaran, harus diperhatikanrpihak-pihak yang berpartisipasi dalam 

penyusunanfanggaran tersebut. Pihak-pihakdyang terlibatfdalam penyusunan 

anggarangtersebut adalah pihakgprincipal (atasan) danfagent (bawahan) atau 

disebut dengan partisipasi anggaran (Triana dkk, 2012). Semakin tinggi 

Partisipasidyang dilakukan bawahandalam penyusunan anggaran, dikahawatirkan 

akan menimbulkan slack. Timbulnya slack tersebuthdikarenakan ketakukan dan 

tekanan yanghditimbulkan akibat anggraran dan laporan kinerja yang terlihat 

buruk. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Firdaus, 2012 menyatakan 
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bahwa pasrtisipasi anggarandberbengaruh signifikan terhadap slack anggaran. 

Penelitian tersebut sejalanvdengan penelitian yang dilakukan oleh Triana, dkk, 

2012 yang menyatakanbbahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan 

terhadap slack anggaran. Hasil berbeda didapat dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Perwani, 2013 yangnmenyatakan bahwa partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap budgetary slack. 

Faktor yangbkedua yaitu informasi asimetri. Bagi tujuan perencanaan, 

anggaran yang dilaporkan seharusnya sama dengan kinerja yang diharapkan. 

Namun  karena informasigbawahan lebih baik daripada atasan, maka bawahan 

mengambil kesempatanddari partisipasi penganggaran dengan memberikan 

informasibyang bias dari informasidpribadi mereka (Triantana, dkk, 2015). 

Penelitianvyang dilakukan oleh Sujana, 2010 menyatakannbahwa asimetri 

informasi berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ayu dan Wijana, 2014 menyatakan bahwa asimetri informasi 

berpengaruh positif terhadap budgetary slack. Purmita dan Made, 2014 

menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif pada budgetary slack.  

Faktor yang ketiga kapasitas individu, menurut Belkoui (1989), individu 

yang berkualitas adalah individu yang memiliki kapasitas. Terkait dalam proses 

penganggaran, maka individu yang memiliki cukup pengetahuan akan mampu 

mengalokasikan sumber daya secara optimal. Akan tetapinpada kenyataannya 

meningkatnya kapasitas individu ternyata justru memunculkan anggapan bahwa 

budgetarynslack adalah suatu konsekuensi yang muncul dalam penyusunan 

anggaran bahwa dengan budgetary slack bawahan lebihvkreatif dan lebih bebas 
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melakukan aktivitas operasionalnya. Penelitian yang dilakukan Azmi, 2016 

menyatakan bahwaykapasitas individuxberpengaruh positif terhadap budgetary 

slack. Hasil yang sama didapat dari penelitian yang dilakukakan oleh Yuda, dkk, 

2016 yang menyatakan bahwa kapasitas individu berpengaruh positif terhadap 

budgetary slack.  

Faktor keempat adalahcTekanan anggaran. Penekanan anggaran merupakan 

variabelfyang dapat menimbulkan budgetary slack dengan argumentasi untuk 

meningkatkan kompensasi. Budget emphasis adalah kondisi bilamana anggaran 

dijadikanbfaktor yang paling dominan dalambpengukuran kinerja bawahan pada 

suatumorganisasi. Pengukuran kinerjavberdasarkan anggaran yang telah disusun 

membuatfbawahan akan berusahatmemperoleh keuntungan dengangmenciptakan 

slack, antara laintdengan merendahkanbpenghasilan dan meninggikan biaya pada 

saat penyusunantanggaran. Jika bawahantmeyakini penghargaan (reward) yang 

diberikanrtergantung pada pencapaian target dalam anggaran, bawahan akan 

mencobaemembangun slack dalam anggarannya (Sujana, 2010). Penelitian yang 

dilakukan oleh Triantana, dkk, 2015 menyatakanrbahwa tekanan anggaran 

berpengaruhgsignifikan dan positif terhadap budgetary slack. Hasil  yang sama 

didapat dari penelitian yang dilakukan Armaeni, 2012 yang menyatakan bahwa 

penekanan anggaran berpengaruh signifikan terhadap timbulnya budgetary slack.  

Penelitian ini mereplikasi atas penelitian yanggdilakukan oleh Akhmad 

Azmi Basyir, 2016 yang meneliti tentang Pengaruh Partisipasi Anggaran, 

Informasi Asimetri, dan Kapasitas Individu Terhadap Budgetary Slack Pada 

SKPD Pemerintah Kota Samarinda. Perbedaaan dalam penelitian yang dilakukan 
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oleh Azmi, (2016) adalah penambahan variabel dalam penelitian. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran, informasi asimetri, 

kapasitas individu, danrtekanan anggaran. penambahan variabel tekanan anggaran 

memiliki alasan tersendiri. Alasan tersebut menyatakan bahwa pihak manajemen 

perusahaan biasanya mempunyai kebijakan efisiensi pengeluaran biaya, salah 

satunya dengan melakukan penekanan terhadap buggetary slack dengan kondisi 

yang seefisien mungkin, tetapi hal tersebut terkadang disikapi oleh perencana 

anggaran dan pelaksana anggaran yang mengerti tetnatng kondisi lapangan. Pihak 

manajemen merasa instruksi manajemen terkait efisiensi anggaran dianggap 

sebagai tekanan yang membatasi ruang gerak dan tidak sesuai dengan kondisi 

lapangan yang sebenarnya.Tekanan anggaranrmerupakan pemberian reward atau 

penilaian kinerja bagirbawahan berdasarkan pada pencapaianrtarget anggaran atau 

apabila pimpinanmmempersepsikan bahwamkinerja dan penghargaannya dinilai 

berdasarkan pada target anggaran yangbdicapai. Para manajer yangntidak mampu 

mencapai targetvanggaran akan menghadapi kemungkinanyintervensi dari 

manajemen yang lebih tinggi, kehilanganbsumber daya organisasi, kehilangan 

bonus tahunantatau pada titik yangypaling ekstrim akan kehilangantpekerjaan. 

Dalam keadaan sepertibini para manajer akan mencarifcara untuk melindungi diri 

dari resiko tidakgtercapainya targettanggaran. Salah satu cara perlindungan diri 

tersebut adalah dengantmenciptakan slack anggaran, dengan menetapkan 

anggarantyang mudah dicapai seorang manajer akan terlihat mempunyai kinerja 

bagus di mata pimpinanya Yuda, dkk (2016).  
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Perbedaaantselanjutnya adalah objek penelitian. Objek yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Rumahrsakit swasta yang ada di kota Kudus. 

Pengelolaan unit usaha rumah sakit memiliki perbedaan tersendiri selain sebagai 

bidang bisnis, usaha rumah sakit juga memilikivkepedulian sosial, disamping 

pengelolaan rumah sakit juga sangat tergantung pada status kepemilikan rumah 

sakit. Misitrumah sakit sebagai layananrsosial, masih menimbulkanrkonflik 

kepentingan daritberbagai pihak. Konflikryang sering muncul dalam rumah sakit, 

adanya pihak manajementrumah sakit yang mementingkantkeuntungan sebesar-

besarnya untukrdicapai rumah sakit. Sedangkan pihakemasyarakat yang 

menginginkan adanyarpelayanan rumah sakitryang maksimal. Adanya berbagai 

kebijakanrpemerintah yang muncul sebagai peringan biaya masyarakat sering 

dijadikanmlahan oknum-oknum tidakvbertangguang jawab untuk mengeruk 

keuntungan sebesar-besarnya.rKeuntungan besar bisa didapat misalnya dengan 

memanipulasi laporanbanggaran, sehingga timbul budgetary slack.  

Berdasarkan latarbbelakang atau fenomena tersebut, maka penelitian ini 

mengambilnjudul “PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, INFORMASI 

ASIMETRI KAPASITAS INDIVIDU DAN TEKANAN ANGGARAN 

TERHADAP BUDGETARY  SLACK (Studi empiris pada rumah sakit swasta 

di kabupaten Kudus)”. 

1.2. Ruang Lingkup 

Untuk memperoleh hasilganalisis yang mendalam dan menghindari 

meluasnyabpembahasan, maka ruang lingkup penelitian ini diberi batasan-

batasanysebagai berikut ini: 
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1. Lingkup Daerah 

Daerahnpenelitian berada pada kabupaten Kudus. Yang menjadi obyek 

penelitian adalahvRumah Sakit Swasta di kabupaten Kudus. 

2. Lingkup Aspek 

Bidang kajiangdalam penelitian ini adalah akuntansi biaya. 

3. Lingkup Masalah  

Variable independengyaitu partisipasi anggaran, informasi asimetri, kapasitas 

individu, dan tekanan anggaran yang mempengaruhirvariabel dependen 

budgetary slack. 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakangrdan ruang lingkup yang telah diuraikan ,maka 

perumusantmasalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

1. Apakah terdapatypengaruh partisipasi anggaran terhadap budgetary slack 

pada rumah sakit swastatdikabupaten Kudus? 

2. Apakah terdapatrpengaruh informasi asimetri terhadap budgetary slack pada 

rumah sakit swastardikabupaten Kudus? 

3. Apakah terdapatrpengaruh kapasitas individu terhadap budgetary slack pada 

rumah sakit swasta dikabupaten Kudus? 

4. Apakah terdapat pengaruhrtekanan anggaran terhadap budgetary slack pada 

rumah sakitcswasta dikabupaten Kudus? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendakvdicapai dalam penelitian adalah berikut ini: 
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1. Menguji secara empiris pengaruh partisipasi anggaran terhadap budgetary 

slack pada rumah sakit swasta dikabupaten Kudus. 

2. Menguji secara empiris pengaruh informasi asimetri terhadap budgetary slack 

pada rumah sakit swasta dikabupaten Kudus. 

3. Menguji secara empiris pengaruh kapasitas individu terhadap budgetary slack 

pada rumah sakit swasta dikabupaten Kudus. 

4. Menguji secara empiris pengaruh tekanan anggaran terhadap budgetary slack 

pada rumah sakit swasta dikabupaten Kudus.  

1.5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh 

partisipasi anggaran, informasi asimetri, kapasitas individu dan tekanan 

anggaran terhadap budgetary slack.  

2. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat pengembangan ilmu akuntansi dan 

organisasi, serta memecahkan masalah yang terdapat  pada kajian penelitian 

ini yaitu budgetary slack dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, penelitian 

ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberi masukan kepada pihak 

managemen atas hasil penelitian guna untuk kemajuan Rumah Sakit. 

 


