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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

II.1. Karakteristik Anggaran 

Defenisi anggaran menurut Governmental Accounting 

Standard Board (GASB) seperti yang dikutip Seilatuw (2011) 

adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi 

pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang 

diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu 

tertentu. Karakteristik anggaran merupakan determinan 

utama yang melekat pada sistem anggaran agar anggaran 

dapat diterima untuk berbagai pelaksanaan anggaran (Rosalia, 

2005). Mengingat pentingnya anggaran dalam suatu 

perusahan atau organisasi, maka organisasi membutuhkan 

anggaran yang menerjemahkan keseluruhan strategi kedalam 

rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang 

(Hansen dan Mowen, 1997).  Anggaran merupakan suatu 

rencana yang disajikan secara kuantitatif, biasanya 

dinyatakan dalam satuan uang yang disusun untuk suatu 

periode tertentu, biasanya satu tahun mendatang (Anthony, 

1995). 
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Anthony dan Govindarajan (2001) berpendapat bahwa 

anggaran dalam organisasi menerapkan strategi diferensiasi 

yang cenderung kurang sesuai untuk pengendalian dan 

evaluasi kinerja karena mereka tunduk pada revisi terus 

menerus dan perubahan selama setahun. Penekanan lebih 

diberikan dalam situasi ini untuk menggunakan anggaran 

untuk perencanaan jangka pendek dan koordinasi bukan 

untuk kontrol dan tujuan evaluasi kinerja. 

Beberapa karakteristik anggaran  yang dikemukakan oleh 

Anthony dan Govindarajan (1995) adalah:  

It estimate the profit potential of the business 

unit; It is stated in monetary terms, althought 

the monetary amounts may be backed by 

nonmonetary ammounts (e.g. units sold or 

produced); It generaly covers a period of one 

year; It is a management commitment: 

managers agree to accept responsibility for 

attaining the budgeted objecteves; The budget 

proporsional is reviewed and approved by an 

authority higher than the budgetee; once 

approved the budget can be changed only 
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under specified conditions; periodically actual 

financial performance is compared to budget 

and variances are analyzed and explaned.  

 

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 

(Kejelasan tujuan anggaran); Budgetary Evaluation (Evaluasi 

anggaran); Budgetary Feedback (Umpan balik anggaran); 

Budget Goal Difficulty (Tingkat kesulitan sasaran anggaran).      

 

II.2. Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Partisipasi penyusunan anggaran (Participatory 

Budgeting). Partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah 

suatu proses dimana individu-individu terlibat di dalamnya 

dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target anggaran 

yang kinerjanya akan dievaluasi dan kemungkinan akan 

dihargai atas pencapaian target anggaran mereka (Bownell, 

1982) dalam Rosalia (2005). Oleh karena adanya 

kemungkinan untuk mendapatkan penghargaan atas apa 



15 
 

yang dicapai, maka setiap individu akan berusaha semaksimal 

mungkin untuk mencapai target tersebut. Partisipasi dalam 

penyusunan anggaran membuat pelaksana lebih memahami 

masalah-masalah yang mungkin timbul pada saat 

penyusunan anggaran, sehingga partisipasi dalam anggaran 

dapat meningkatkan efisiensi. 

Milani (1975) dan Govindarajan (1986) dalam Rosalia 

(2005) mengemukakan bahwa tingkat keikutsertaan dan 

pengaruh bawahan terhadap pembuatan keputusan  dalam 

proses penyusunan anggaran merupakan faktor utama yang 

membedakan antara anggaran partisipatif dan anggaran non 

partisipatif. Penyusunan anggaran secara partisipatif 

mengharapkan kinerja para manajer akan meningkat. Hal ini 

didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau 

standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka 

karyawan akan bersungguh-sungguh dalam tujuan atau 

standar yang ditetapkan, dan karyawan juga memiliki rasa 

tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut 

berpartisipasi dalam penyusunannya. 

Partisipasi dalam penyusunan anggaran selain memiliki 

banyak kelebihan, juga memiliki kekurangan. Hal ini 
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disampaikan oleh Fitri (1988) dalam Rosalia (2005) yaitu 

kelihatannya berpartisipasi tetapi pada kenyataannya tidak. 

Partisipasi semu (Psedo Participation) ini bisa terjadi apabila 

manajer tingkat atas memegang kendali total atas proses 

penyusunan anggaran dan mencari dukungan partisipasi 

bawahannya. Atasan hanya berusaha untuk mendapatkan 

penerimaan formal dari bawahannya atas anggaran yang 

disusun bukan mencari masukan dalam menyusun anggaran.   

 

II.3. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran  

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (Budget Evaluation). 

Evaluasi pelaksanaan anggaran merupakan sarana untuk 

mengukur pencapaian anggaran secara efektif oleh organisasi 

(Govindarajan, 1988 dalam Alin, 2006). Dalam pelaksanaan 

anggaran seringkali terjadi kesalahan-kesalahan, dimana 

kesalahan-kesalahan yang terjadi diakibatkan oleh berbagai 

macam penyebab. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran 

membutuhkan evaluasi pelaksanaan anggaran yang 

digunakan untuk mengetahui keberhasilan-keberhasilan dan 

sekaligus tingkat penyimpangan yang terjadi sehingga dapat 

ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang 
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bertanggung jawab terhadap pelaksana anggaran tersebut 

(Warsoko, 2006). 

Kegunaan evaluasi perkiraan pendapatan dan 

pengeluaran anggaran tahun berjalan adalah sebagai titik 

awal untuk menentukan anggaran tahun yang akan datang. 

Disini perubahan diharapkan tidak terlalu banyak, karena 

perubahan yang terlalu banyak akan menunjukkan 

kelemahan fundamental proses penganggaran. Kelebihan 

alokasi anggaran tahunan seringkali terjadi. Demikian juga, 

kekurangan alokasi anggaran sering juga dirasakan berbagai 

sektor. Akibatnya, diperlukan tindakan konservatif yang 

berwawasan ke depan. (Bastian, 2006). 

Welsch (1976) dalam Rosalia (2005) menyimpulkan hasil 

penelitiannya bahwa ada pengaruh evaluasi pelaksanaan 

anggaran terhadap sikap, perilaku dan prestasi kerja manajer. 

       

II.4. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Eksternal 

Organisasi Terhadap Partisipasi Penyusunan Anggaran 

dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 

Persaingan yang meningkat di era globalisasi mewajibkan 

organisasi untuk memanfaatkan kemampuannya semaksimal 
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mungkin untuk dapat memenangkan persaingan. Kunci 

organisasi memenangkan persaingan adalah dimulai dari 

kemampuannya memperoleh informasi yang tepat dan terkini. 

Informasi yang memiliki nilai potensial dapat memberikan 

kontribusi langsung dalam menentukan berbagai alternatif 

tindakan yang dapat dipertimbangkan pada level 

perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan, 

dapat meningkatkan pemahaman manajer terhadap dunia 

nyata, serta dapat mengidentifikasi aktivitas yang relevan 

(Nazarudin, 1998). 

Ketidakpastian lingkungan sering menjadi faktor yang 

menyebabkan organisasi melakukan penyesuaian dengan 

lingkungan. Govindarajan (1984) mengemukakan bahwa 

tingkat persaingan saat ini akan meningkatkan ketidakpastian 

lingkungan. Hal ini akan kemudian berdampak pada proses 

perencanaan dan pengendalian manajerial. Ketidakpastian 

lingkungan yang dirasakan merupakan faktor yang paling 

penting dalam organisasi sebab hal ini akan membuat 

organisasi sulit melakukan prediksinya. 

Informasi yang diterima oleh pihak organisasi sebagai alat 

untuk meningkatkan kemampuan bersaing merupakan 
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kondisi lingkungan yang harus terus diantisipasi oleh pihak 

organisasi. Hal ini penting karena kondisi ketidakpastian dari 

lingkungan itu sendiri. Otley (1980) mengatakan bahwa 

ketidakpastian lingkungan yaitu kondisi eksternal yang dapat 

mempengaruhi operasional organisasi. Persepsi terhadap 

ketidakpastian didefinisikan sebagai persepsi individual atas 

ketidakpastian yang berasal dari lingkungan organisasi 

(Gregson et al, 1994). 

Dess dan Bearn (1984) dalam Widyastuti (2011) 

mengemukakan terdapat tiga dimensi untuk menjelaskan 

kondisi lingkungan organisasi yaitu, dimensi kapasitas 

(Capacity) merujuk kepada seberapa besar tingkat sumber 

daya yang tersedia dalam lingkungan tersebut dapat 

mendukung pertumbuhan organisasi. Dimensi Volatilitas 

(volatilitas) merujuk kepada tingkat ketidakstabilan 

lingkungan. Lingkungan dengan tingkat perubahan yang tidak 

dapat diprediksi dikelompokan dalam lingkungan yang 

dinamis, sedangkan pada lingkungan dengan tingkat 

perubahan yang dapat diprediksi dikelompokan dalam 

lingkungan yang stabil. Dimensi Kompleksitas (Complexity) 

merujuk kepada tingkat heterogenitas dan konsentrasi di 
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antara lingkungan. Lingkungan dengan heterogenitas tinggi 

adalah kompleks, sedangkan lingkungan yang sederhana 

adalah homogen dan terkonsentrasi. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya jumlah pesaing. 

Kondisi lingkungan eksternal yang selalu berubah dan 

tidak pasti menuntut setiap organisasi untuk mampu 

mengantisipasi dan bagaimana mampu beradaptasi dengan 

lingkungan tersebut. Organisasi profit motif maupun 

organisasi nirlaba punya cara tersendiri dalam 

menghadapinya. Ketidakpastian lingkungan eksternal 

biasanya bagi Organisasi profit diantisipasi dengan strategi 

yang telah ditetapkan oleh organisasi. Berbeda dengan 

organisasi non profit atau nirlaba, ketidakpastian lingkungan 

organisasi biasanya diantisipasi dengan penyusunan anggaran 

yang bisa secara fleksibel dan partisipatif untuk merespon 

kondisi ketidakpastian lingkungan eksternal ini (Zuriekat et 

al, 2009). 

Pengaruh ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi 

terhadap partisipasi penyusunan anggaran telah banyak 

diteliti oleh para peneliti terdahulu dan dalam hasil penelitian 

mereka ditemukan bahwa pengaruh ketidakpastian 
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lingkungan eksternal organisasi memiliki pengaruh yang 

positif terhadap partisipasi penyusunan anggaran. 

Berdasarkan telaah pustaka dan didukung oleh penelitian 

sebelumnya, maka hipotesis yang dihasilkan adalah: 

 

H1: Ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi memiliki 

pengaruh positif  terhadap partisipasi penyusunan anggaran   

 

Pengaruh ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi 

terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran telah banyak diteliti 

oleh para peneliti terdahulu dan dalam hasil penelitian mereka 

ditemukan bahwa pengaruh ketidakpastian lingkungan 

eksternal organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap 

evaluasi pelaksanaan anggaran. Berdasarkan telaah pustaka 

dan didukung oleh penelitian sebelumnya, maka hipotesis 

yang dihasilkan adalah: 

 

H2: Ketidakpastian Lingkungan eksternal organisasi memiliki 

pengaruh positif  terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran 
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II.5. Pengaruh Sentralisasi Terhadap Partisipasi 

Penyusunan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan 

Anggaran  

Sentralisasi berhubungan dengan lokasi dari wewenang 

pengambilan keputusan dalam hirarkhi organisasi. Robin 

(1990) mendefinisikan sentralisasi sebagai tingkat dimana 

pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada satu titik 

tunggal dalam organisasi. Konsentrasi yang tinggi menyatakan 

adanya sentralisasi yang tinggi, sedangkan konsentrasi yang 

rendah menunjukan sentralisasi yang rendah atau yang sering 

disebut dengan desentralisasi. Tepatnya, konsep tersebut 

menunjukan tersebarnya wewenang diantara pekerja di dalam 

organisasi. 

Para ahli riset dan ahli praktek khususnya memikirkan 

desentralisasi dari segi pengambilan keputusan: siapakah 

yang membuat keputusan? Dan keputusan apa yang dibuat? 

Kompleksitas konsep tersebut disebabkan oleh tiga sumber 

yaitu: pertama, orang yang dalam lingkaran yang sama dapat 

mempunyai wewenang pengambilan keputusan yang berbeda-

beda. Kedua, tidak semua keputusan sama pentingnya dalam 

organisasi. Misalnya suatu praktek manajemen yang khas 
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adalah melimpahkan wewenang untuk pengambilan 

keputusan rutin (yakni desentralisasi), tetapi menahan 

wewenang untuk pengambilan keputusan yang strategis 

(yakni sentralisasi). Ketiga, orang mungkin tidak merasa 

bahwa mereka benar-benar mempunyai wewenang walaupun 

uraian pekerjaan mereka menyebutkannya. Jadi, secara 

objektif mereka mempunyai wewenang tetapi secara objektif 

mereka tidak memilikinya (Jefrery, 1976). 

Pengaruh sentralisasi terhadap partisipasi penyusunan 

anggaran merupakan salah satu point yang akan diuji dalam 

penelitian ini. Penelitian menyangkut sentralisasi dengan 

pengaruhnya terhadap partisipasi penyusunan anggaran 

masih sangat sedikit. Berdasarkan penelitian sebelumnya, 

yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya ditemukan bahwa 

terdapat hubungan yang negatif antara pengaruh sentralisasi 

terhadap partisipasi penyusunan anggaran. Sehingga 

hipotesis yang dihasilkan adalah: 

 

H3: Sentralisasi memiliki pengaruh negatif terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran  
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Hasil penelitian yang sama pun ditemui dalam pengaruh 

sentralisasi terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran. 

Sehingga hipotesis yang dihasilkan terkait dengan pengaruh 

sentralisasi terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran adalah: 

 

H4: Sentralisasi memiliki pengaruh negatif terhadap evaluasi 

pelaksanaan anggaran 

  

II.6. Pengaruh Ukuran Organisasi Terhadap Partisipasi 

Penyusunan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan 

Anggaran 

Ukuran Organisasi didefiniskan sebagai besar kecilnya 

organisasi serta apa dan bagaimana dampaknya terhadap 

pengelolaan organisasi (Kusdi, 2009). Sharma (2002) 

mengatakan bahwa organisasi-organisasi besar dan beragam 

cenderung menerapkan sistem kontrol yang resmi untuk 

melihat praktek dan penggunaan anggaran sebagai hal yang 

penting. Sistem kontrol termasuk penggunaan ekstensif 

anggaran sebagai mekanisme komunikasi untuk mengevaluasi 

kinerja dan sebagai mekanisme kontrol. Sebaliknya, 
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organisasi kecil cenderung untuk menggunakan sistem 

kontrol yang lebih informal seperti kontrol antar pribadi. 

Organisasi nirlaba yang secara spesifik adalah organisasi 

gereja memiliki ukuran organisasi yang berbeda. Hal ini 

tergantung dari besar dan luasnya wilayah pelayanan dari 

masing-masing gereja itu sendiri. Indonesia secara khusus 

mengenal sistem gereja suku atau gereja lokal dan gereja non 

suku atau lintas wilayah. Penelitian ini akan menguji apa yang 

telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya ditemukan bahwa ukuran 

organisasi memberikan pengaruh yang positif terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran. Dengan demikian, hipotesis 

yang dihasilkan adalah: 

 

H5: ukuran organisasi memiliki pengaruh positif terhadap 

partisipasi penyusunan penganggaran  

 

Selain menguji pengaruh ukuran organisasi terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran, penelitian ini juga akan 

menguji pengaruh ukuran organisasi terhadap evaluasi 

pelaksanaan anggaran. Penelitian sebelumnya menemukan 
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bahwa terdapat pengaruh positif yang ditimbulkan oleh 

ukuran organisasi. Sehingga hipotesis yang dihasilkan adalah: 

 

H6: Ukuran organisasi memiliki pengaruh positif  terhadap 

evaluasi Pelaksanaan anggaran  

 

II.7. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Partisipasi 

Penyusunan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan 

Anggaran   

Tantangan bagi setiap organisasi bukan saja berasal dari 

dalam organisasi tetapi juga berasal dari luar lingkungan 

organisasi. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut 

maka organisasi wajib memiliki kesiapan bagi setiap anggota 

organisasi dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. 

Budaya organisasi merupakan salah satu aspek yang penting 

bagi setiap organisasi dalam menyikapi setiap tantangan yang 

ada dalam organisasi maupun di luar organisasi. 

Setiap pendiri sebuah organisasi tentu memiliki pengaruh 

yang sangat kuat terhadap organisasi yang didirikannya. Hal 

ini dapat tercermin dari visi yang tertera ketika perusahan 

atau organisasi itu didirikan. Robbins dan Judge (2008) 
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mengemukakan budaya atau kultur diciptakan dalam tiga 

cara yaitu: pertama, pendiri merekrut karyawan dan 

mempertahankan mereka yang hanya mau tunduk dalam 

pemikiran dan sepaham dengan mereka. Kedua, doktrinisasi 

cara pikir dan perilaku pendiri kepada karyawan. Ketiga, 

pendiri mengidentifikasi diri dan menginternalisasi keyakinan, 

nilai dan asumsi pendiri. 

Lebih lanjut menurut mereka, budaya organisasi 

(Organizational Culture) merupakan sebuah sistem makna 

bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan 

suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Makna bersama 

ini yang mencerminkan adanya karakteristik yang khusus 

dimiliki oleh organisasi tersebut. Karakteristik budaya 

organisasi tersebut meliputi; inovasi dan keberanian 

mengambil resiko, perhatian pada hal-hal rinci, orientasi 

hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan 

stabilitas. 

Fungsi-fungsi budaya dalam sejumlah organisasi adalah; 

pertama, berperan sebagai batas penentu antara satu 

organisasi dengan organisasi lainnya. Kedua, merupakan 

sebuah identitas dari semua komponen organisasi tersebut. 
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Ketiga, budaya mampu memfasilitasi untuk menghasilkan 

lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang memiliki skala yang 

besar daripada kepentingan individu. Keempat, budaya dapat 

meningkatkan stabilitas sosial dalam organisasi (Robbins dan 

Judge, 2008). 

Budaya organisasi nirlaba atau non profit dibentuk tidak 

jauh berbeda dengan budaya organisasi profit atau bisnis. 

Untuk organisasi gereja, budaya organisasi lebih banyak 

dipengaruhi dengan karakteristik dedominasi yang dianut oleh 

mereka. Dedominasi gereja inilah yang kemudian akan 

membentuk semua perilaku dalam organisasi gereja. Dari 

berbagai aliran atau dedominasi tersebut, akan melahirkan 

identitas dari gereja yang ada dan sekaligus merupakan 

karakteristik dari jemaat atau gereja itu sendiri. Karakteristik 

gereja yang tercermin dari dedominasi itu sendiri dapat 

berupa sistem gereja yang sering dikenal dengan nama 

Presbiterial Sinodal, Kharismatik, Baptis dan lain sebagainya. 

Karakteristik ini diperoleh dari ajaran atau tradisi Calvinis, 

Lutheran dan lain-lain (Ammerman, 1998). 
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Oleh karena budaya organisasi merupakan salah satu 

aspek yang penting dari sebuah organisasi berdasarkan 

uraian diatas, maka hipotesis yang dihasilkan adalah: 

 

H7: Budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran 

 

Dalam beberapa gereja atau dedominasi gereja terdapat 

aturan-aturan gereja yang sekaligus juga merupakan budaya 

bagi gereja itu sendiri. Penelitian ini akan menguji pengaruh 

budaya organisasi terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran di 

lingkungan gereja yang lintas dedominasi. Penelitian terkait 

ini belum dapat dimiliki karena minimnya penelitian pengaruh 

budaya organisasi terhadap evaluasi anggaran pada organisasi 

nirlaba. Berdasarkan telaah pustaka, maka dibuat satu 

hipotesis yaitu: 

 

H8: Budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap 

evaluasi pelaksanaan anggaran  
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Penelitian Terdahulu 

 Partisipasi penyusunan anggaran  Hasil uji 
hipotesis  

Evaluasi Pelaksanaan anggaran  Hasil uji 
hipotesis  

Ketidakpastian 
lingkungan 
eksternal 
organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yuliati Anik (2006). Pengaruh 
ketidakpastian lingkungan dan 
informasi yang berhubungan 
dengan tugas terhadap hubungan 
partisipasi penyusunan anggaran 
dan kinerja manajer pada PT 
(Persero) Pelindo III Surabaya 

Zuriekat et al (2009). The Discrepancy 
Effect of Strategy, Environment, 
Size and Centralization on 
Budgetary Characteristics. Journal 
of Accounting – Business & 
Management, Vol 16 no 1, pp 1-21 

Kartika Andi (2010). Pengaruh 
komitmen organisasi dan 
ketidakpastian lingkungan dalam 
hubungan antara partisipasi 
anggaran dengan senjangan 
anggaran 

Coreia (2012). Pengaruh Partisipasi 
Anggaran terhadap senjangan 
Anggaran dengan ketidakpastian 
lingkungan sebagai variabel 
moderating. Tesis Magister 
Akuntansi – UKSW 

Terbukti 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
 
 
 
Terbukti 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
 
 
Terbukti 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
 
 
Terbukti 
berpengaruh 
psoitif dan 
signifikan 

Alim (2006). Sasaran dan evaluasi 
anggaran: ketidakpastian 
lingkungan dan pengalaman 
manajer sebagai variabel 
kontinjensi 

Zuriekat et al (2009). The 
Discrepancy Effect of Strategy, 
Environment, Size and 
Centralization on Budgetary 
Characteristics. Journal of 
Accounting – Business & 
Management, Vol 16 no 1, pp 
1-21 

 

Terbukti 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
 
Terbukti 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
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Sentralisasi  Zuriekat et al (2009). The Discrepancy 
Effect of Strategy, Environment, 
Size and Centralization on 
Budgetary Characteristics. Journal 
of Accounting – Business & 
Management, Vol 16 no 1, pp 1-21 

Terbukti 
berpengaruh 
negatif dan 
tidak signifikan 

Zuriekat et al (2009). The 
Discrepancy Effect of Strategy, 
Environment, Size and 
Centralization on Budgetary 
Characteristics. Journal of 
Accounting – Business & 
Management, Vol 16 no 1, pp 
1-21 

Terbukti 
berpengaruh 
negatif dan 
tidak signifikan 

Ukuran organisasi Zuriekat et al (2009). The Discrepancy 
Effect of Strategy, Environment, 
Size and Centralization on 
Budgetary Characteristics. Journal 
of Accounting – Business & 
Management, Vol 16 no 1, pp 1-21 

 

Terbukti 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan  

Zuriekat et al (2009). The 
Discrepancy Effect of Strategy, 
Environment, Size and 
Centralization on Budgetary 
Characteristics. Journal of 
Accounting – Business & 
Management, Vol 16 no 1, pp 
1-21 

Terbukti 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan  

Budaya organisasi Rinarti, dkk (2007). Pengaruh 
ketidakpastian lingkungan dan 
budaya organisasi terhadap 
partisipasi penganggaran dan 
kinerja manajerial  

Terbukti 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan  
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Model Penelitian 

Gambar 2.1 

Kerangka Model Penelitian 
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