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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Penelitian 

Kinerja organisasi yang optimal tergantung pada 

bagaimana organisasi memanfaatkan sumber daya yang 

dimilikinya secara ekonomis, efektif dan efisien. Oleh karena 

itu, sebelum melakukan kegiatan operasionalnya, organisasi 

seharusnya membuat perencanaan, baik perencanaan jangka 

panjang maupun perencanaan jangka pendek. Anggaran 

merupakan komponen utama dari perencanaan, yaitu 

perencanaan keuangan untuk masa depan yang memuat 

tujuan tindakan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut 

(Murti dan Sujana, 2008). 

Peranan penting dari anggaran tersebut menuntut setiap 

organisasi baik itu yang bermotifkan profit, non profit dan 

pemerintah untuk secara jeli dan sebijak mungkin dalam 

menentukan setiap anggaran yang dibutuhkan. Penganggaran 

adalah kunci dari desain sistem kontrol manajemen di 

sebagian organisasi (Hansen et al., 2003). Penganggaran 

digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk perencanaan, 
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mengkoordinasikan semua tingkat organisasi, mengevaluasi 

dan memperbaiki kinerja untuk memastikan bahwa alternatif 

manajerial yang dipilih baik untuk dilaksanakan (Zuriekat, et 

al., 2009). 

Kinerja pelaksanaan anggaran belum tentu sesuai dengan 

pencapaian tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, 

efektifitas sistem pengendalian interen pada suatu organisasi 

perlu ditingkatkan agar pengendalian, baik pengendalian 

keuangan maupun pengendalian kinerja, dapat terlaksana 

secara baik dan efisien. Adanya sistem pengendalian interen 

yang baik juga dapat mengatasi tingkat kecurangan (fraud) 

dari karyawan serta diharapkan sistem pengendalian interen 

dapat mengendalikan proses penganggaran sesuai dengan 

sasaran anggaran yang telah disiapkan (Ramandei, 2009). 

Lebih lanjut dikemukakan juga mengatakan bahwa anggaran 

bukan hanya rencana keuangan yang menentukan tujuan 

biaya dan pendapatan bagi pusat-pusat tanggung jawab di 

perusahan bisnis, namun juga sarana untuk mengontrol, 

mengkoordinasi, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi 

kinerja, serta motivasi. Pengetahuan mengenai tujuan yang 

telah dianggarkan, informasi mengenai tingkat dimana tujuan 
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tersebut telah tercapai, dapat memberikan dasar terhadap 

para manajer untuk mengukur efisiensi, mengidentifikasi 

masalah-masalah, dan mengontrol biaya. Dalam hal waktu 

dan besarnya, koordinasi sebagai aktivitas fungsional juga 

dicapai melalui proses pembuatan dan penerapan anggaran. 

Rosalia (2005) mengatakan bahwa anggaran 

membutuhkan kepastian, apakah suatu organisasi telah 

melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya pengendalian. 

Pengendalian menyangkut implementasi kebijakan, evaluasi 

pelaksanaan dan pengambilan tindakan koreksi pelaksanaan 

yang berada di bawah standar. Oleh karena itu, Kennis (1979) 

dalam Rosalia (2005) memaparkan karakteristik anggaran 

yang terdiri dari partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan 

tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran 

dan tingkat kesulitan sasaran anggaran. 

Otley (1999) dalam Zuriekat et al (2009) mengatakan 

bahwa untuk tujuan evaluasi, anggaran harus disesuaikan 

untuk mengecualikan dampak item di luar kendali dari 

personil yang dievaluasi, sedangkan untuk menggunakannya 

sebagai motivasi tujuan standar harus diperbaiki. Dalam 
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pengakuan ini, anggaran dikontrol melalui metode akuntansi 

pertanggungjawaban. Manajer harus berusaha 

menyeimbangkan permintaan peran-peran yang berbeda dari 

anggaran dan hasil yang dicapai yang memegang implikasi 

serius bagi kinerja organisasi (Frow et al., 2005). 

Penelitian menyangkut karakteristik anggaran secara 

khusus dengan objek penelitian organisasi nirlaba masih 

sangatlah sedikit sekali. Penelitian yang dilakukan oleh 

Zuriekat et al (2009) juga masih menggunakan organisasi 

bermotif profit sebagai objek penelitian mereka. Keterbatasan 

referensi penelitian karakteristik anggaran pada organisasi 

nirlaba ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut 

guna memperkaya penelitian terkait dengan karakteristik 

anggaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zuriekat et al (2009) di 

Yordania menggunakan sampel bank-bank dan lembaga 

asuransi yang ada di Yordania. Dari 5 variabel dan 4 hipotesis 

yang digunakan, didapati bahwa biaya kepemimpinan, 

ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi, dan ukuran 

organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

karakteristik anggaran. Sedangkan variabel sentralisasi dan 
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diferensiasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

karakteristik anggaran. Penelitian  yang dilakukan saat ini 

akan meneliti apa yang telah diteliti oleh Zuriekat dengan 

menggunakan sampel yang berbeda. Perbedaan sampel 

tersebut meliputi jenis organisasi yang diteliti bukan 

organisasi yang profit motif seperti yang diteliti oleh Zuriekat 

et al (2009), tetapi pada organisasi nirlaba khusunya 

organisasi gereja, dan pada geografis yang berbeda pula. 

Karakteristik organisasi non profit atau nirlaba sangatlah 

berbeda dengan organisasi bisnis atau berorientasi profit. 

Perbedaan utama dan mendasar tersebut terletak pada cara 

organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk 

menunjang seluruh kegiatan operasional atau kegiatan 

organisasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya 

dari para anggotanya ataupun dari sumbangan pihak-pihak 

tertentu yang tidak menginginkan imbalan dari organisasi ini 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 1998). 

Kennis (1979) dalam Rosalia (2005), mengemukakan 

karakteristik anggaran secara lebih spesifik dalam dimensi 

gaya penyusunan anggaran, yaitu: Budgetary Participation 

(Partisipasi penyusunan anggaran); Budget Goal Clarity 
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(Kejelasan tujuan anggaran); Budgetary Evaluation (Evaluasi 

anggaran); Budgetary Feedback (Umpan balik anggaran); 

Budget Goal Difficulty (Tingkat kesulitan sasaran anggaran). 

Karakteristik anggaran yang dikemukakan oleh Kennis ini 

tidak digunakan secara sekaligus pada penelitian ini tetapi 

hanya akan menggunakan 2 karakteristik yaitu partisispasi 

penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran. Pemilihan 

kedua variabel ini sebagai variabel dependent dan tidak 

menggunakan karakteristik yang lain adalah karena 

karakteristik organisasi nirlaba khususnya organisasi gereja, 

yang mengembangkan organisasinya dengan memanfaatkan 

semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Sehingga, 

upaya pengembangan dikontrol oleh anggota organisasi itu 

sendiri. Dengan demikian peran partisipasi penyusunan 

anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran merupakan 

variabel yang perlu diteliti. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian 

yang dilakukan oleh Majdy Zuriekat, Husam Abu Khadra dan 

Nidal Alramahi (2009). Hal ini disebabkan penelitian 

menyangkut karakteristik anggaran khususnya dalam kaitan 

dengan variabel-variabel yang dipakai serta objek penelitian 
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pada lembaga gereja masih sangat sedikit. Sehingga penelitian 

ini akan menguji dengan menggunakan tiga variabel yaitu 

apakah ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi, 

sentralisasi dan ukuran organisasi memiliki pengaruh 

signifikan terhadap partisipasi penyusunan anggaran dan 

evaluasi pelaksanaan anggaran pada organisasi gereja. Selain 

menguji ketiga variabel yang dikembangkan oleh Zuriekat dkk, 

peneliti menambahkan variabel budaya organisasi dalam 

penelitian ini.  

 

I.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zuriekat et 

al (2009) di Yordania dengan objek penelitian adalah lembaga 

perbankan ditemukan bahwa  Dari 5 variabel dan 4 hipotesis 

yang digunakan, didapati bahwa biaya kepemimpinan, 

ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi, dan ukuran 

organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

karakteristik anggaran. Sedangkan variabel sentralisasi dan 

diferensiasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

karakteristik anggaran. Namun, Zuriekat et al (2009) 

mengusulkan perlu ditambahkan lagi variabel lain seperti 
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variabel budaya organisasi dalam penelitian akan datang. Bagi 

Zuriekat et al (2009) budaya organisasi merupakan hal 

penting yang mungkin relevan terkait dengan karakteristik 

sistem penganggaran. Sehingga, penelitian ini dilakukan pada 

organisasi nirlaba yaitu organisasi gereja. Dalam penelitian 

terhadap organisasi nirlaba ini, tidak semua variabel yang 

dipakai oleh Zuriekat et al (2009) dalam penelitiannya akan 

dipakai tetapi hanya dibatasi pada variabel ketidakpastian 

lingkungan eksternal organisasi, sentralisasi dan ukuran 

organisasi. Pemilihan ketiga variabel ini bagi peneliti dengan 

alasan bahwa variabel diferensiasi dan biaya kepemimpinan 

kurang relevan untuk digunakan dalam konteks organisasi 

gereja. Selain menggunakan ketiga variabel tersebut, 

penelitian saat ini akan menambahkan variabel budaya 

organisasi seperti yang disarankan oleh peneliti sebelumnya. 

Untuk variabel dependentnya, penelitian ini lebih dispesifikan 

terhadap partisipasi penyusunan anggaran dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran.  
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I.3 Persoalan Penelitian 

a. Apakah terdapat pengaruh ketidakpastian lingkungan 

eksternal organisasi terhadap partisipasi penyusunan 

anggaran? 

b. Apakah terdapat pengaruh ketidakpastian lingkungan 

eksternal organisasi terhadap evaluasi pelaksanaan 

anggaran? 

c. Apakah terdapat pengaruh sentralisasi terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran? 

d. Apakah terdapat pengaruh sentralisasi terhadap 

evaluasi pelaksanaan anggaran? 

e. Apakah terdapat pengaruh ukuran organisasi terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran? 

f. Apakah terdapat pengaruh ukuran organisasi terhadap 

evaluasi pelaksanaan anggaran? 

g. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran? 

h. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap 

evaluasi pelaksanaan anggaran? 
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I.4 Tujuan Penelitian 

a. Untuk menguji pengaruh ketidakpastian lingkungan 

eksternal organisasi terhadap partisipasi penyusunan 

anggaran 

b. Untuk menguji pengaruh ketidakpastian lingkungan 

eksternal organisasi terhadap evaluasi pelaksanaan 

anggaran 

c. Untuk menguji pengaruh sentralisasi terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran 

d. Untuk menguji pengaruh sentralisasi terhadap evaluasi 

pelaksanaan anggaran 

e. Untuk menguji pengaruh ukuran organisasi terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran 

f. Untuk menguji pengaruh ukuran organisasi terhadap 

evaluasi pelaksanaan anggaran 

g. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran 

h. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap 

evaluasi pelaksanaan anggaran 
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I.5 Manfaat Penelitian  

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi bukti empiris 

tentang pengaruh ketidakpastian lingkungan eksternal 

organisasi, sentralisasi, ukuran organisasi dan budaya 

organisasi terhadap partisipasi penyusunan anggaran 

dan evaluasi pelaksanaan anggaran organisasi nirlaba 

khususnya organisasi gereja. 

b. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberi kontribusi bagi para pelaku anggaran 

organisasi nirlaba dalam menyusun dan mengelola 

anggaran organisasi. 

 


