
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada setiap organisasi swasta maupun sektor publik  diperlukan strategi yang 

mumpuni untuk menjalankan sumber daya yang dikelolanya. Organisasi harus 

menggunakan sumber daya secara efisien, efektif dan optimal sehingga tujuan 

organisasi tersebut tepat sasaran sesuai rencana yang ditetapkan oleh organisasi 

tersebut. Sistem pengendalian menejemen yang terdapat dalam operasional sektor 

publik mengatur supaya sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Agar 

setiap agenda kegiatan pemerintah dapat berjalan dengan sempurna maka dari itu 

dibutuhkan perencanaan yang cermat  agar tujuan yang telah ditetapkan bisa 

tercapai. Perencanaan sektor publik tersebut diterapkan dalam wujud anggaran. 

Wujud dari perencanaan awal suatu organisasi sektor publik untuk menjadi alat 

pengelola dana publik yaitu anggaran sektor publik, sebelumnya perencanaan awal 

penyusunan anggaran dilakukan  dengan top-down system, yang dimana bawahan 

hanya bertugas dari apa yang telah disusun oleh atasan tanpa ikut berperan dalam 

menyusun anggaran itu sendiri, karena penyusunan anggaran hanya dilakukan oleh 

atasan. Akan tetapi penerapan sistem seperti itu mengakibatkan ketidakseimbangan 

antara target yang telah ditetapkan dengan sumber daya yang ada. Berbeda dari 

kondisi tersebut, pada sektor publik sudah menerapkan  sistem penganggaran yang 

bisa mengatasi masalah tersebut, yaitu partisipasi anggaran. Melalui sistem ini 

bawahan dilibatkan dalam penyusunan anggaran bersama atasan terutama yang 



 

 

menyangkut sub bagiannya sehingga kesepakatan antara atasan dan bawahan 

mengenai anggaran bisa tercapai. 

Partisipasi dari seluruh elemen organisasi yang bersangkutan diperlukan dalam 

menyusun anggaran. Namun, adakalanya antara keinginan atasan dan bawah tidak 

selaras hingga timbul konflik. Di sisi negatif bawahan cenderung bisa memberikan 

informasi yang bias agar anggaran yang telah ditetapkan mudah dicapai dan 

mendapat rewards berdasarkan pencapaian tersebut. Kondisi ini menciptakan 

kesenjangan anggaran. 

Sesuai dengan UU RI No 23 pasal 1 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut 

ini data dari laporan APBD tahun anggaran 2017-2019 di Kabupaten Kudus : 

Tabel 1.1 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kudus 

Tahun Anggaran 2017-2019 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Tahun Anggaran 

Pendapatan 

Daerah 

Realisasi 

Pendapatan 

Daerah 

(%) Anggaran 

Belanja 

Daerah 

Realisasi 

Belanja 

Daerah 

(%) 

2017 

2018 

2019 

2.005.527,8 

2.016.314 

2.118.539,5 

1.983.213 

1.996.530 

2.090.430,3 

98,89 

99,02 

98,67 

1.932.107 

1.892.755,4 

2.017.507,8 

1.773.405,6 

1.719.107,5 

1.804.423,9 

91,79 

90,83 

89,44 



 

 

Sumber : kuduskab.go.id 

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa APBD Kabupaten Kudus 

mencerminkan adanya kesenjangan anggaran, karena realisasi anggaran 

pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah selalu lebih rendah daripada 

anggaran pendapatan daerah yang ditetapkan. Berdasarkan fenomena yang terjadi 

dapat dilihat bahwasanya masih ada kesenjangan anggaran di Kabupaten Kudus 

yang seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi apabila seluruh pihak baik atasan 

maupun bawahan bekerja dengan baik sehingga tercipta keselarasan. Anggaran 

pendapatan dan belanja daerah harus mampu diandalkan dalam mengambil 

keputusan yang selaras dengan tujuan pemerintah daerah untuk kesejahteraan 

masyarakat. Tatanan atau sistem yang tepat dan hasil yang sesuai dengan keadaan 

serta komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam penyusunan suatu anggaran 

daerah. Apabila dalam suatu sistem penganggaran APBD belum atau tidak tepat, 

maka akan menimbulkan kesenjangan anggaran. Kesenjangan anggaran dapat 

diartikan sebagai perbedaan antara jumlah anggaran dan estimasi terbaik dari 

organisasi (Anthony dan Govindrajan dalam Lestari dan Supadmi, 2017) 

Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan proses pembangunan yang 

partisipatif dan efisien dengan harapan dapat meningkatkan kinerja agen (sub-

bagian). Anggaran disusun oleh sub-bagian dan disahkan oleh Kepala. Tetapi, 

penilaian kinerja berdasar target anggaran mendorong seorang sub-bagian 

melakukan kesenjangan anggaran demi meraih jenjang karir yang baik di masa 

mendatang (Suartana, 2010:138). Kesenjangan anggaran juga sering terjadi pada 

saat perencanaan dan persiapan anggaran daerah, karena penyusunan anggaran 



 

 

seringkali digunakan untuk kepentingan atasan dan bawahan. Faktor yang pertama 

yakni partisipasi anggaran, partisipasi anggaran dapat mengakibatkan terdapat 

perilaku-perilaku manusia yang mungkin timbul. Perilaku yang positif dapat berupa 

peningkatan kinerja bawahan dan perilaku negatif dapat berupa kecenderungan 

bawahan untuk menciptakan kesenjangan anggaran. 

Faktor kedua yakni budget emphasis atau penekanan anggaran. Penekanan 

anggaran merupakan desakan dari atasan kepada bawahan agar melaksanakan 

anggaran yang telah dibuat dengan maksimal, dan berupa pemberian sanksi apabila 

kurang dari target anggaran dan pemberian kompensasi jika mampu melebihi target 

anggaran. Hal tersebut menyebabkan bawahan cenderung melonggarkan 

anggarannya dengan tujuan agar anggaran mudah tercapai. Suartana (2010:138) 

mengemukakan bahwa faktor penekanan anggaran yang dapat menimbulkan 

kesenjangan anggaran yaitu seringkali perusahaan menggunakan anggaran sebagai 

satu-satunya pengukur kinerja. Penekanan anggaran seperti ini dapat 

memungkinkan timbulnya slack atau kesenjangan. Penilaian kinerja berdasarkan 

tercapai atau tidaknya target anggaran akan mendorong bawahan untuk 

menciptakan slack dengan tujuan meningkatkan prospek kompensasi di masa 

mendatang. 

Faktor ketiga yaitu asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi akibat seorang 

bawahan memiliki informasi yang lebih baik daripada atasannya serta seorang 

bawahan lebih mengetahui apa yang dibutuhkan di dalam suatu organisasi, 

sehingga seorang bawahan akan memberikan informasi yang bias dengan cara 

melaporkan anggaran dibawah kinerja yang diharapkan, serta membuat target 



 

 

anggaran yang mudah tercapai sehingga dapat memicu terjadinya kesenjangan 

anggaran. 

Faktor keempat yakni locus of control. Locus of control merupakan salah satu 

karakteristik kepribadian yang terdapat dalam diri setiap orang yang mempengaruhi 

bagaimana individu tersebut mengartikan atau mempersepsikan peristiwa yang 

dihadapinya. Menurut Yuniarta dan Sinarwati (2015) jika dikaitkan dengan 

partisipasi anggaran, seseorang yang tidak memiliki locus of control yang baik akan 

kesulitan serta tidak dapat mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya 

sehingga memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan kesenjangan 

anggaran. 

Faktor kelima yaitu komitmen organisasi. Seseorang dengan komitmen 

organisasi diharapkan mempunyai pandangan yang positif dan bertekad untuk 

melakukan yang terbaik guna menggapai tujuan serta kinerja yang lebih baik lagi. 

Menurut Nouri dan Parker dalam Koeswardhana (2017) menunjukkan bahwa 

tingkat komitmen organisasi dari para individu yang bersangkutan dapat 

mempengaruhi keinginan mereka untuk menciptakan senjangan anggaran. 

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Anggraeni dan Tetriani (2019) dengan perbedaan penambahan variabel locus of 

control dan komitmen organisasi. Penambahan variabel locus of control dapat 

mempengaruhi kesenjangan anggaran apabila seorang individu tidak memiliki 

locus of control yang baik karena individu tersebut tidak dapat mempertanggung 

jawabkan akibat dari perbuatanya. Sedangkan penambahan variabel komitmen 

organisasi juga dapat mempengaruhi kesenjangan anggaran, apabila seorang 



 

 

individu memiliki komitmen organisasi yang rendah maka lebih mengutamakan 

kepentingan pribadi dengan melakukan kesenjangan anggaran agar anggaran lebih 

mudah dicapai dan pada akhirnya nanti keberhasilan tercapainya sasaran anggaran 

tersebut dapat mempertinggi nilai kinerjanya karena berhasil dalam pencapaian 

tujuan. 

Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Anggraeni dan Tetriani (2019) yakni terkait dengan objek 

penelitian, penelitian sebelumnya memilih objek pada SMA/SMK/MA Se-

Kecamatan Arjasari sedangkan untuk penelitian ini memilih objek penelitian di 

organisasi perangkat daerah Kabupaten Kudus. Peneliti memilih objek tersebut 

dikarenakan penemuan dari peneliti pada laporan realisasi anggaran dan belanja 

daerah di Kabupaten Kudus yang masih terdapat adanya senjangan anggaran. 

Berdasarkan informasi latar belakang diatas, maka judul yang diambil dalam 

penelitian ini yaitu “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Budget Emphasis, 

Asimetri Informasi, Locus of Control dan Komitmen Organisasi terhadap 

Kesenjangan Anggaran (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Kudus)” 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini adalah :   

1. Variabel independen yang digunakan adalah partisipasi anggaran, budget 

emphasis, informasi asimetris, locus of control dan komitmen organisasi, 

sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kesenjangan anggaran. 



 

 

2. Objek dari penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten 

Kudus. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran 

pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana pengaruh budget emphasis terhadap kesenjangan anggaran pada 

organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kudus? 

3. Bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap kesenjangan anggaran 

pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kudus? 

4. Bagaimana locus of control anggaran terhadap kesenjangan anggaran pada 

organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kudus? 

5. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kesenjangan anggaran 

pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kudus? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan  dilakukanya penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui serta menganalisis : 

1. Menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap kesenjangan anggaran pada organisasi perangkat daerah di 

Kabupaten Kudus. 



 

 

2. Menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh budget emphasis 

terhadap kesenjangan anggaran pada organisasi perangkat daerah di 

Kabupaten Kudus. 

3. Menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh asimetri informasi 

terhadap kesenjangan anggaran pada organisasi perangkat daerah di 

Kabupaten Kudus. 

4. Menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh locus of control 

terhadap kesenjangan anggaran pada organisasi perangkat daerah di 

Kabupaten Kudus. 

5. Menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh komitmen organisasi 

terhadap kesenjangan anggaran pada organisasi perangkat daerah di 

Kabupaten Kudus. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Organisasi Perangkat Daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi 

kepada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kudus tentang pengaruh 

partisipasi anggaran, budet emphasis,  asimetri informasi, locus of control dan 

komitmen organisasi terhadap kesenjangan anggaran. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pembaca untuk menambah wawasan serta dapat membantu mengembangkan ilmu 



 

 

pada bidang ekonomi, khususnya pada bidang keilmuan akuntansi yang berkaitan 

dengan kesenjangan anggaran pada organisasi perangkat daerah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai referensi penelitian dan pembuatan tugas akhir yang berkaitan dengan 

partisipasi anggaran, budget emphasis, asimetri informasi, locus of control, 

komitmen organisasi serta kesenjangan anggaran lainya serta diharapkan dapat 

menjadi perbandingan dan sumbangan ide dan gagasan serta informasi untuk ikut 

serta dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian lebih lanjut. 


