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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia organisasi ada dua macam organisasi yang dikenal yaitu 

organisasi sektor swasta dan organisasi sektor publik. Organisasi pada sektor 

swasta diprioritaskan untuk mencari laba semaksimal mungkin. Sedangkan pada 

organisasi sektor publik diprioritaskan agar dapat selalu memberikan pelayanan 

publik yang memuaskan kepada masyarakat dengan sumber daya yang ada. 

Sekarang ini dunia organisasi semakin berkembang pesat dan persaingan antar 

organisasi juga semakin ketat. Fenomena yang sering terjadi adalah kesenjangan 

anggaran (budgetary slack) yang diistilahkan sebagai proses penganggaran yang 

ditemukan adanya distorsi secara sengaja dengan menurunkan pendapatan yang 

dianggarkan dan meningkatkan biaya yang dianggarkan (Suartana, 2010:137).  

Menurut Candra Sari (2018:240) konsekuensi negatif dari kesenjangan 

anggaran antara lain: pertama, kerugian pada organisasi. Kedua, pengalokasian 

sumber-sumber daya yang tidak efisien. Ketiga, fungsi anggaran sebagai alat 

penilaian kinerja menjadi tidak berfungsi dengan baik. Keempat, konflik internal. 

Seharusnya anggaran mampu menjadi alat koordinasi yang meminimalkan konflik 

internal. Namun, kesenjangan anggaran akan menimbulkan konflik antar bagian. 

Menurut Candra Sari (2018:237) budgetary slack atau kesenjangan anggaran 

merupakan selisih antara kinerja atau estimasi terbaik yang bisa dicapai dengan 

target yang ditetapkan. 
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Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi slack juga 

berkembang dengan dimasukkannya variabel-variabel lain yang dianggap 

berpengaruh yaitu asimetri informasi. Menurut Suartana (2010:139) konsep 

informasi asimetris yaitu atasan atau pemegang kuasa anggaran mungkin 

mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih daripada bawahan atau 

pelakasana anggaran mengenai unit tanggung jawab bawahan atau pelaksana 

anggaran, ataupun sebaliknya. Pengaruh asimetri informasi terhadap timbulnya 

budgetary slack juga dijelaskan oleh Suartana (2010:143) bahwa senjangan 

anggaran akan menjadi lebih besar dalam kondisi asimetri informasi karena 

asimetri informasi mendorong bawahan atau pelaksana anggaran membuat 

senjangan anggaran. Secara teoritis, asimetri informasi dapat dikurangi dengan 

memperkuat monitoring dan meningkatkan kualitas pengungkapan.  

Diberlakukannya undang-undang otonomi daerah menuntut bahwa daerah 

bersangkutan diberikan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sehingga 

sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional. Dalam hal ini, job 

relevant information merupakan variabel selanjutnya yang dianggap 

mempengaruhi budgetary slack. Job relevant information adalah informasi yang 

dapat membantu atasan dalam memilih tindakan yang terbaik melalui upaya yang 

diinformasikan (informed effort) secara lebih baik, misalnya informasi tentang 

inflasi, kondisi perekonomian dan kondisi keuangan organisasi.  Job relevant 

information sangat penting dalam instansi pemerintahan karena sesuai dengan 

pengalaman yang menunjukkan bahwa tugas yang dijalani oleh kepala 

dinas/pimpinan tidak sesuai dengan dasar keilmuan dan kompetensinya atau 
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jabatan tersebut didapat secara politis. Dengan demikian, job relevant information 

sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pemilihan program, kegiatan yang 

efektif dan ekonomis, sehingga penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan 

pertimbangan prioritas program dan kegiatan. Pertimbangan prioritas tidak hanya 

mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan 

skala atau peringkat, wewenang, urusan, fungsi atau program dan kegiatan yang 

harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan lain, sehingga 

atasan dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan 

sumber daya atau dana yang dimiliki. Sumber dana diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan pembangunan dan terserap optimal sehingga dapat mengurangi 

terjadinya kesenjangan anggaran (Bulan, 2011:2). 

Variabel selanjutnya yang digunakan peneliti adalah efektivitas 

pengendalian anggaran. Menurut Nugroho (2010:6) untuk menjamin agar strategi 

dalam mencapai tujuan organisasi dapat berjalan secara ekonomis, efisien dan 

efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola 

pengendalian organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik 

organisasi. Pada organisasi sektor publik karena sifatnya yang tidak mengejar laba 

serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih 

banyak berupa peraturan birokrasi. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan 

antara pengendalian anggaran dengan kesenjangan anggaran, bahwa semakin 

efektif sistem pengendalian anggaran kecenderungan manajer untuk menciptakan 

kesenjangan anggaran semakin berkurang. 
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Dari temuan penelitian terdahulu yang menunjukan adanya 

ketidakkonsistenan hasil diantara satu penelitian dengan penelitian lainnya, seperti 

pada penelitian Rukmana (2013) mengatakan variabel asimetri informasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap kesenjangan anggaran (budgetary slack). 

Sementara penelitian Nurrasyid (2015) mengatakan variabel asimetri informasi 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesenjangan anggaran 

(budgetary slack). Penelitian Nurrasyid (2015) mengatakan variabel job relevant 

information tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan anggaran 

(budgetary slack), sedangkan Bajora (2017) mengatakan bahwa variabel job 

relevant information memiliki pengaruh secara signifikan positif terhadap 

kesenjangan anggaran (budgetary slack). Penelitian Nugroho (2010) mengatakan 

variabel efektivitas pengendalian anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kecenderungan menciptakan kesenjangan anggaran (budgetary slack). Sedangkan 

penelitian Bajora (2013) mengatakan bahwa variabel efektivitas pengendalian 

anggaran memiliki pengaruh secara signifikan positif terhadap kesenjangan 

anggaran (budgetary slack). Sehingga hal ini mendorong peneliti ingin menguji 

kembali terkait variabel-variabel sebelumnya yang diduga dan dianggap memiliki 

pengaruh terhadap kesenjangan anggaran, agar nantinya dapat mendukung riset 

yang sudah ada dan dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan anggaran 

(budgetary slack).  

Dilihat dari laporan dari wartawan Datariau.com tanggal 24 Maret 2017,  

beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru mendapat kritikan 

tajam dari Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA) Riau. FITRA 
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menilai wacana pembelian kendaraan dinas suatu pemborosan anggaran, dan 

masih banyak hal-hal yang harus diprioritaskan oleh Pemko terutama terkait 

pelayanan publik. "Kami menganggap pengadaan mobil tersebut terlalu 

berlebihan dan terkesan boros karena masih banyak hal-hal yang harus 

diutamakan seperti pelayanan publik kebutuhan publik," ungkap Usman, 

Koordinator FITRA Riau, saat dikonfirmasi. Sebagaimana diketahui, Pemko 

Pekanbaru melalui Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota 

Pekanbaru melakukan pembelian kendaraan dinas yang diperuntukan bagi para 

pejabat Pemko Pekanbaru. Total anggaran mencapai Rp11 miliar. 

Selanjutnya laporan wartawan Riau terkini tanggal 12 Desember 2017, 

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengucurkan dana yang lumayan fantasitis 

untuk biaya perjalanan Dinas. Bahkan menurut Kepala Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru tiap tahunnya, Pemko 

menghabiskan anggaran sampai Rp140 miliar.  

Tabel 1.1 Realisasi Belanja Barang dan Jasa 

dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Pekanbaru 

 

Tahun 

Realisasi belanja 

modal (pembelian 

kendaraan dinas) 

Realisasi belanja 

barang dan jasa 

(perjalanan dinas) 

2016 15.859.309.250 44.019.015.021 

2017 11.840.989.000 58.142.016.046 

2018   4.533.703.140 65.117.624.238 

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru 
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Dari tabel 1.1 disamping dapat kita lihat bahwa anggaran untuk pembelian 

kendaraan dinas 2016 dan 2017 sebesar Rp 15,8 miliar dan Rp. 11,8 miliar. 

Jumlah tersebut dinilai berlebihan dan terlalu besar sesuai dengan kritikan tajam 

dari Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA) Riau untuk 

pemerintah kota Pekanbaru. Menurut Usman selaku koordinator FITRA Riau dari 

datariau.com, saat ini masih banyak mobil-mobil pejabat yang mangkrak dan 

masih bisa dimaksimalkan, dari pada membeli kendaraan dinas yang baru dan 

menghabiskan anggaran yang sangat besar, alangkah lebih baiknya mobil yang 

lama diperbaiki dengan anggaran yang tentu lebih sedikit. Pada tahun 2018 

pemerintah kota Pekanbaru bisa menghemat anggaran untuk pembelian kendaraan 

dinas yaitu pemerintah kota Pekanbaru hanya menghabiskan Rp 4,5 miliar. 

Seharusnya penghematan untuk anggaran pembelian mobil dinas tersebut harus 

diterapkan pada tahun sebelumnya sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran 

dan anggaran bisa lebih efisien terutama untuk pelayanan yang dapat dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat seperti pembangunan sekolah, layanan kesehatan dan 

sebagainya.  

Kemudian dari tabel diatas juga bisa dilihat anggaran yang dihabiskan oleh 

pemerintah kota Pekanbaru untuk perjalanan dinas terus meningkat dari tahun 

2016-2018, hal ini merupakan bentuk pemborosan anggaran dimana dalam kurun 

waktu tersebut kota Pekanbaru berada dalam kondisi defisit anggaran seperti yang 

terdapat dalam beritariau.com. Anjloknya APBD Pekanbaru disebabkan beberapa 

hal, salah satunya hilangnya Rp 400 miliar dana bagi hasil (DBH) Provinsi Riau. 

Seharusnya pemerintah kota Pekanbaru bisa menghemat anggaran terutama 
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anggaran untuk perjalanan dinas harus dirasionalisasikan lagi terutama dalam 

kondisi keuangan seperti yang telah disebutkan diatas agar anggaran dibuat 

dengan lebih detail dan efisien sejak perencanaan. 

Ketidaktepatan tim anggaran pemerintah daerah dalam pengalokasian 

anggaran, yaitu BPKAD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintah daerah dibidang pengelola keuangan daerah dan aset daerah 

mengakibatkan kesenjangan anggaran (budgetary slack) yang menimbulkan 

pemborosan uang rakyat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hal 

tersebut, diantaranya adalah bawahan dalam memberikan informasi yang bias atau 

kurangnya keterlibatan salah satu pihak dalam penyusunan anggaran, dimana 

faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran (budgetary 

slack). 

Apabila peneliti melihat dari segi fenomena yang sudah dipaparkan tadi, 

serta adanya ketidakkonsistenan hasil diantara satu penelitian dengan penelitian 

lainnya maka semakin memperkuat indikasi peneliti untuk melakukan penelitian  

kesenjangan anggaran pada OPD yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan replikasi penelitan 

yang dilakukan oleh Mhd. Bajora Nst (2017), dengan objek penelitian yang 

berbeda yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Pekanbaru.  
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Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Asimetri Informasi, Job 

Relevant Information (JRI) dan Efektivitas Pengendalian Anggaran terhadap 

Kesenjangan Anggaran (Budgetary Slack) (Studi Kasus pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Pekanbaru).’’ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan 

anggaran (budgetary slack)?  

2. Apakah Job Relevant Information berpengaruh signifikan (JRI) 

terhadap kesenjangan anggaran (budgetary slack)? 

3. Apakah efektivitas pengendalian anggaran berpengaruh signifikan 

terhadap  kesenjangan anggaran (budgetary slack)? 

4.  Apakah asimetri informasi, Job Relevant Information (JRI) dan 

efektivitas pengendalian anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

kesenjangan anggaran (budgetary slack)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh asimetri informasi 

terhadap kesenjangan anggaran (budgetary slack). 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Job Relevant Information 

(JRI) terhadap kesenjangan anggaran (budgetary slack). 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh efektivitas pengendalian 

anggaran terhadap kesenjangan anggaran (budgetary slack). 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh asimetri informasi, Job 

Relevant Information (JRI) dan efektivitas pengendalian anggaran 

terhadap kesenjangan anggaran (budgetary slack)? 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini antara lain:  

1. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

tambahan pemahaman dan wawasan kepada penulis berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

2. Bagi Instansi terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan serta 

dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah, setidaknya 
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dapat digunakan untuk justifikasi dalam perencanaan dan evaluasi khususnya 

sistem penganggaran dan pengendalian di sektor publik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dan pihak akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi 

ataupun sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti, 

memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan pemahaman serta 

memberikan bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Berdasarkan sistematika, penulis membagi pembahasan ini kedalam lima 

bab sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  

Bab II : Telaah Pustaka 

Pada bab ini berisikan landasan teoritis yang ada kaitannya dengan 

variabel yang diteliti. 

Bab III : Metode Penelitian 

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai lokasi, waktu penelitian, jenis 

dan sumber data, populasi dan sampel serta analisis data. 
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Bab IV   :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan dari permasalahan sesuai dangan variabel-variabel yang diteliti. 

Bab V :   Kesimpulan dan Saran 

Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan 

pada bab IV, dan memberikan saran sesuai dengan hasil analisis. 


