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ABSTRAK

Budgets secara  umum  digunakan  sebagai  alat  akuntansi  manajerial 
yang  memiliki  dua  fungsi  utama.  Pertama,  budgetmerupakan  sarana 
penetapan tujuan melalui perencanaan dan koordinasi aktivitas. Kedua, 
budgetmerupakan  landasan  dalam  mengevaluasi  kinerja  aktual. 
Budgetary  participation merupakan  proses  dimana  bawahan 
(subordinate)  yang  bertanggung  jawab  terhadap  kinerja 
budgetberpartisipasi  dalam  memutuskan  tujuan  budget. Studi-studi 
tentang basis teoritis riset  Participative Budgeting dapat berakar dari 
ilmu ekonomi, psikologi dan sosiologi telah mengalami perkembangan 
baik  dilihat  dari  pendekatan  maupun  model  analisis  maupun.  Basis 
teoritis  riset  budgetdapat  berakar  dari  ilmu  ekonomi,  psikologi  dan 
sosiologi.  Dalam  konteks  psikologis,  meminjam  konsep  partisipasi, 
riset  budgetmemunculkan  konsep  Participative  Budgeting.  Berawal 
dari riset sederhana yang menghubungan secara langsung Participative 
Budgeting terhadap kinerja dari Argyris, Becker dan Green, Hofstede 
serta  Stedry,  riset  budgetberkembang  menjadi  komplek  dengan 
mempertimbangankan variabel-variabel kontingensi dan intervening.

Kata kunci : budget,  participative pudgeting, kontingensi, moderatot, 

kinerja, kepuasan kerja

I. PENDAHULUAN

Budget merupakan rencana keuangan yang  menetapkan estimasi  pendapatan 

dan  pengeluaran  pada  periode  waktu  tertentu  telah  lama  digunakan.  Sesuatu  dapat 

dinyatakan  sebagai  anggaran jika  tersusun atas  kuantiti  sumber  daya  ekonomi  yang 

akan  dialokasikan  dan  digunakan,  dinyatakan  dalam unit  ekonomi  (term  moneter), 

merupakan rencana (bukan harapan atau peramalan tetapi menunjukkan maksud), dan 

disusun  menurut  periode  waktu  tertentu.  Rencana  demikian  dapat  disebut  dengan 

anggaran.

Anggaran sebagai  alat  manajemen tidak bisa dikatakan baik atau buruk.  Bagaimana 

manajer  mengadministrasikan  anggaran  merupakan  kunci  nilai  anggaran.  Jika 

diadministrasikan  dengan  benar,  anggaran  memudahkan  perencanaan  dan  alokasi 
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sumber  daya.  Meskipun anggaran berbentuk matematis,  namun dalam kenyataannya 

jauh lebih rumit ketimbang susunan angka-angka.

Jika  dilihat  dalam  konteks  yang  lebih  luas,  anggaran  dapat  didefinisikan 

sebagai alat manajemen yang menugaskan eksekutif untuk mengendalikan kesehatan 

keuangan  perusahaan.  Selain  itu,  budget  bukan  hanya  rencana  keuangan  yang 

menetapkan  biaya  dan  pendapatan  bagi  pusat  pertanggungjawaban  di  dalam bisnis, 

tetapi  juga  merupakan  sarana  bagi  koordinasi,  komunikasi,  evaluasi  kinerja  dan 

motivasi.

Sejak  kemunculannya  sekitar  tahun  1920-an,  setiap  perusahaan  yang  serius 

telah  menggunakan  budget  sebagai  bagian  penting  dalam  sistem  perencanaan  dan 

pengendalian. Kemampuan perusahaan untuk mengkoordinasikan alokasi sumber daya 

melalui  komunikasi  internal  pada  saat  yang  sama  bertindak  sebagai  sarana 

pengotorisasian dan dasar pengevaluasian sehingga membuat budget menjadi alat yang 

sangat  penting  dalam  menjalankan  perusahaan.  Namun,  hal  ini  sama  sekali  tidak 

bermakna bahwa budget merupakan sarana yang ideal. Sejalan dengan fungsinya dalam 

dunia  usaha,  manajer  yang  menggunakan  anggaran  juga  mulai  mengeluh  mengenai 

berbagai  perilaku  disfungsional  sebagai  akibat  dari  budget  dan  proses  budgeting. 

Kondisi  demikian  mendorong  sejumlah  akademisi  untuk  mencari  solusi  yang  tepat 

untuk pengatasi masalah-masalah seperti budget slack, budget game, budget bias, serta 

masalah-masalah  lainnya.  Berbagai  konsep  seperti  RAPM  dan  teori  kontingensi 

dikembangkan, serta hubungan langsung maupun tidak langsung antara  budgetdengan 

sejumlah sikap pegawai maupun lingkungan diinvestigasi.  Hasilnya  adalah sejumlah 

rekomendasi  dan  aturan  mengenai  bagaimana  menghadapi  masalah-masalah  budget. 

Kontribusi  temuan-temuan  teoritis  berjalan  dengan  lambat  tetapi  secara  evolutif 

membentuk model-model  budgeting yang sesuai dengan perubahan lingkungan yang 

berubah, persaingan global bahkan berkaitan dengan perilaku konsumen. 

Menurut Murali  (2004)  Kata anggaran (budget) berasal dari  bahasa Perancis 

“bougette” dan bahasa Latin “bulga” yang berarti kantong kulit atau dompet besar yang 

digantungkan  pada  pelana  kuda  masa  abad  pertengahan  (medieval).  Penggunaan 

bougette oleh bendaharawan merupakan awal dari penggunaan tas kulit seperti yang 

digunakan  oleh  menteri  atau  pejabat  keuangan  pada  dewasa  ini  untuk  menyajikan 

rencana keuangan negara (tentunya  di  era modern komputer menjadi  sarana utama). 
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Pada  sekitar  abad  19,  istilah  “budget”  bergeser  menjadi  rencana  keuangan,  dan 

penggunaannya  diawali  oleh  pemerintah  yang  selanjutnya  diikuti  oleh  pihak  swasta 

atau instansi legal lainnya. Istilah budget mulai bermakna rencana keuangan dan bukan 

sebagai kantong uang.

Banovic  (2005)  menguraikan  bahwa  penggunaan  anggaran  sebagai  sarana 

perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan di Amerika diperkirakan sekitar 

tahun 1911 dan 1935. Para sejarawan umumnya sepakat bahwa sistem budgeting pada 

awalnya merupakan perluasan pandangan manajemen ilmiah dari F. W. Taylor. Sekitar 

tahun  1930-an,  pada  saat  terjadi  depresi  besar,  perusahaan-perusahaan  di  Amerika 

mulai  mengimplementasikan  budgetpada skala besar.  Budget,  yang secara sederhana 

memfokuskan terhadap pengendalian biaya  menjadi  alat  manajemen yang  sempurna 

pada  periode  tersebut.  Di  Eropa,  ide  penggunaan  budgetuntuk  bisnis  pertama  kali 

diformulasikan oleh pioner organisasi Perancis Henry Fayol. Namun, dalam prakteknya 

hanya  sedikit  digunakan.  Stimulus  lainnya  berasal  dari  Thomas  Bata,  seorang 

wirausahawan  Czech,  yang  memperkenalkan  pengendalian  laba-rugi  departemental 

sebagai  sarana  untuk  mendesentralisasikan  perusahaan  sepatunya  yang  berskala 

internasional ke dalam federasi unit usaha kecil yang bergerak secara independen. 

Perusahaan-perusahaan besar seperti Du Pont dan General Motors di Amerika, 

Siemens  di  Jerman  dan  Saint  Gobain  and  Electricitie  de  France  di  Perancis,  yang 

merupakan pionir penggunaan stuktur organisasi multidivisional tahun 1920-an, mulai 

menggunakan  budget untuk mendukung pertumbuhan perusahaan yang cepat sejalan 

dengan ekspansinya terhadap produk dan pasar yang baru.  Budget  digunakan sebagai 

alat bantu untuk mengurangi kompleksitas pengelolaan beragam strategi. Keragaman 

produk-pasar yang dilayani perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan sistem dan 

pengukuran  baru  untuk  mengkoordinasikan  aktivitas  yang  tersebar  dan 

terdesentralisasi.  Dalam  lingkungan  demikian,  budgetdan  ukuran  ROI  (return  on 

investment) memainkan peranan penting yang memungkinkan manajemen pusat untuk 

mengkoordinasikan,  memotivasi  dan  mengevaluasi  kinerja  manajer  divisional,  serta 

melakukan alokasi modal dan sumber daya internal yang tepat. 

Secara  tradisonal,  budgeting  (penganggaran)  dilakukan  dengan  pendekatan 

imposed  atau  top  down.  Imposed  budgeting merupakan  penetapan  budget  tanpa 

melibatkan  partisipasi  bawahan atau  manajer  pada  level  lebih rendah.  Sampai  awal 
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1950-an, literatur dan praktek akuntansi secara luas memperlakukan budgeting hanya 

sebagai suatu fenomena teknis. Para praktisi menyadari bahwa organisasi dengan teknik 

budgeting yang  baik  kadang-kadang  memiliki  peristiwa  sosial-psikologi  yang  tidak 

diinginkan. Meskipun dipandang efektif, imposed budgeting sering melahirkan dampak 

negatif  yang  mendorong terjadinya  perilaku disfungsional.  Dalam merespon kondisi 

tersebut, The Controleurship Foundation mensponsori studi Argyris (1952, 1953) untuk 

meningkatkan  pemahaman  terhadap  efek  psikologis  budgeting.  Argyris 

mengidentifikasi  beberapa  cara  dimana  tekanan  untuk  mencapai  anggaran 

menghasilkan  stres,  konflik  interpersonal,  dan  ketidakpercayaan.  Salah  satu 

rekomendasi  Argyris  adalah  perlunya  partisipasi  bawahan  dalam  budgeting.  Riset 

Argyris  tersebut  memicu  sejumlah  riset  lanjutan  yang  berfokus  pada  participative 

budgeting.  Participative budgeting atau  bottom up dalam literatur akuntansi biasanya 

didefinisikan  sebagai  suatu  proses  dimana  manajer  terlibat  dengan,  dan  memiliki 

pengaruh terhadap, penentuan budget(Shields dan Shield, 1998).

Tahun  1960-an,  akuntan  memperluas  fungsi  budget,  bukan  hanya  sebagai 

perencanaan  dan  pengendalian  saja,  tapi  menambahkannya  dengan  fungsi  lainnya 

seperti  evaluasi  kinerja  dan  motivasi.  Karenanya,  topik-topik  riset  semakin  meluas 

seperti mencakup kepemimpinan, motivasi, slack dan bahkan sampai pada etika.

Riset-riset awal mengenai efek partisipasi terhadap level budget juga berkenaan 

dengan apa (what) yang akan dilakukan oleh bawah bukan berkenaan dengan mengapa 

(why) mereka akan melakukannya. Perbedaan antara apa yang diharapkan oleh manajer 

dengan  apa  yang  ditunjukkan  oleh  bawahan  terhadap  manajer  atau  atasan  yang 

diistilahkan dengan kelonggaran (slack). Isu  slack sangat populer dalam BAR selama 

akhir  1960-an  sampai  awal  1970-an.  Para  peneliti  mengkonfirmasikan  keberadaan 

slack dalam organisasi. Slack masih memiliki popularitas pasca 1970-an.

Beberapa peneliti  seperti  Caplan (1966)  serta  DeCoster  dan Fertakis  (1968) 

mengelaborasikan temuan Argyris dan memberikan beberapa penjelasan lain mengenai 

perilaku  disfungsional  yang  disebabkan  oleh  budget.  Caplan  (1966)  menggunakan 

temuan-temuan  dari  teori  organisasi  dimana  individual  anggota  organisasi  lebih 

cenderung  mengidentifikasi  diri  dengan  kelompok  terdekatnya  ketimbang  dengan 

organisasi,  sebagai  penjelasan bagi  terjadinya  kondisi  persaingan untuk memperoleh 

dana, pengakuan dan otoritas antar departemen. DeCoster dan Fertakis (1968) melihat 
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aspek kepemimpinan sebagai faktor utama yang menyebabkan tekanan budgetdan efek 

negatif organisasi.

Elemen  lain  keperilakuan  yang  memperoleh  perhatian  ekstensif  adalah  bias 

budgeting.  Menurut  Banovic  (2004),  Lowe  dan  Shaw (1968)  merupakan  kelompok 

penulis pertama yang menguraikan fakta bahwa manajer menyiapkan bias peramalan 

penjualan sebagai sarana pernyataan kepentingan mereka.  Menurut kedua penulis ini, 

sumber  utama  bias  budgeting  mencakup  sistem  ganjaran,  praktek  dan  norma 

perusahaan, dan rasa tidak aman manajer. Mereka juga menemukan bahwa meskipun 

manajer  senior  secara  umum  menyadari  keberadaan  bias,  upaya  mereka  untuk 

melakukan kontra-bias  hanya  menunjukkan sedikit  keberhasilan karena keterbatasan 

pengetahuan mengenai situasi dan frekuensi percobaan peramalan. Lukka (1988) juga 

menemukan bahwa pembiasan (slack budget  maupun  upward-biasing)  sering dilihat 

oleh manajer sebagai bagian legitimasi permainan (game) pengendalian budget dimana 

hal-hal  seperti  strategi  kompensasi,  kesalahan-kesalahan  yang  disengaja  atau 

penghindaran koreksi selama persiapan budget, merupakan cara sederhana bagaimana 

permainan dilakukan.

II.  PENDEKATAN DALAM RISET BUDGETING

Budgets secara  umum  digunakan  sebagai  alat  akuntansi  manajerial  yang 

memiliki  dua  fungsi  utama.  Pertama,  budgetmerupakan  sarana  penetapan  tujuan 

melalui  perencanaan  dan  koordinasi  aktivitas.  Kedua,  budget  merupakan  landasan 

dalam mengevaluasi kinerja aktual. Budgetary participation merupakan proses dimana 

bawahan (subordinate) yang bertanggung jawab terhadap kinerja budget  berpartisipasi 

dalam memutuskan tujuan budget (Greenberg et al. 1993).

Budgeting mencakup berbagai topik yang luas. Beberapa riset memfokuskan 

pada budget  sebagai suatu susunan angka-angka, misalnya, jumlah sumber daya yang 

dialokasikan pada sub unit organisasi dan target kinerja. Riset lainnya memfokuskan 

pada  proses  pengembangan  dan  penggunaan  budget,  misalnya,  negosiasi  yang 

melibatkan  dalam  penetapan  dan  modifikasi  budget.  Berdasarkan  keragaman  topik 

kajian  budgeting,  basis  teoritis  riset  participative  budgeting dapat  berakar dari  ilmu 

ekonomi, psikologi dan sosiologi (Covalevski et  al.  2003). Artikel ini memfokuskan 
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pada pendekatan psikologi, meskipun dalam prakteknya sulit untuk memisahkan ketiga 

pendekatan tersebut.

a. Ekonomi

Literatur ekonomi mengasumsikan bahwa seorang bawahan mengetahui lebih 

banyak mengenai tugas maupun lingkungan tugas bila dibandingkan dengan atasannya. 

Karenanya, participative budgeting dimodelkan sebagai penggunaan oleh atasan untuk 

memperoleh informasi atau mengurangi ketidakpastian terhadap tugas dan lingkungan 

tugas bawahan. Konsekuensi dari kebersamaan informasi ini adalah bahwa atas mampu 

merancang  dan  menawarkan  pada  bahwahannya  suatu  cara  yang  efisien  berbentuk 

kontrak  insentif  goal-congruence  yang  meningkatkan  motivasi  bawahan  untuk 

mencapai  budget yang telah ditetapkan. Disamping memodelkan mengenai bagaimana 

participative budgeting disebabkan oleh ketidakpastian, riset jenis ini juga menetapkan 

model mengenai bagaimana participative budgeting dapat digunakan untuk mengurangi 

asimetri  informasi  horizontal  dengan  memungkinkankan  atasan  untuk  memperoleh 

informasi  mengenai  tugas-tugas  interdependen  bawahan  dan  selanjutnya 

mengkoordinasikan budget.

b. Psikologi

Riset  participative  budgeting yang  berbasis  pada  teori-teori  psikologi 

mempertimbangkan  tiga  mekanisme  dimana  participative  budgeting melibatkan 

hubungan sebab-akibat atasan-bawahan yaitu value attaintment, kognitif, dan motivasi. 

Value  attainment diteorikan  mempengaruhi  kepuasan  dan  moral  karena  proses 

(tindakan) partisipasi memungkinkan seorang bawahan untuk menghargai diri sendiri 

(self-respect)  dan  perasaan  kesejajaran  yang  muncul  dari  kesempatan  untuk 

mengkespresikan nila-nilai  yang dimilikinya.  Dua mekanisme lainnya yaitu motivasi 

dan kognitif diteorikan mempengaruhi kinerja.  Mekanisme motivasional menyatakan 

bahwa tindakan partisipasi meningkatkan kepercayaan bawahan, pengendalian diri, dan 

keterlibatan  ego  dengan  organisasi,  serta  mendorong  penerimaan  yang  lebih  tinggi 

terhadap perubahan dan peningkatan komitmen terhadap  budget, dan pada gilirannya 

meningkatkan  kinerja.  Terakhir,  mekanisme  kognitif  mengasumsikan  bahwa  proses 

partisipasi  meningkatkan  kinerja  bawahan  melalui  peningkatan  kualitas  keputusan 
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sebagai  hasil  dari  pemberian  informasi  dari  bawahan  ke  atasan.  Sementara  riset 

psikologi  berbasis  teoritis  mengenai  participative budgeting hampir  secara  eksklusif 

menginvestigasi  efek  participative  budgeting,  ketiga  mekanisme  tersebut 

mengasumsikan  bahwa penyebab  participative  budgeting adalah  ketidakpastian atau 

asimetri  informasi  atasan-bawahan.  Pada  kasus  asimetri  informasi,  jika  bawahan 

memiliki  informasi  yang  lebih  baik  mengenai  pekerjaan,  atasan  diasumsikan 

menggunakan  Participative  Budgeting untuk  mempelajari  lebih  banyak  mengenai 

informasi  ini  supaya  dapat  mengembangkan  kualitas  keputusan  yang  lebih  baik 

(budget);  hal  ini  menyebabkan  participative  budgeting disebut  dengan  pertukaran 

informasi.

c. Sosiologi

Teori-teori  sosiologi  telah  digunakan  untuk  menetapkan  model  mengenai 

bagaimana  konteks  organisasi  (misalnya  ketidakpastian  lingkungan)  dan  struktur 

(misalnya  desentralisasi)  menjadi  anteseden  bagi  participative  budgeting.  Landasan 

teoritis model ini adalah teori kontingensi organisasi. Teori ini memprediksikan bahwa 

sejalan  dengan  semakin  tidak  pastinya  lingkungan  eksternal  organisasi,  organisasi 

meresponnya  dengan  meningkatkan  diferensiasi  (misalnya  peningkatan  jumlah  dan 

jenis  subunit)  dengan  konsekuensi  mensyaratkan  peningkatan  dalam  penggunaan 

mekanisme integrasi seperti participative budgeting untuk mengkoordinasikan tindakan 

subunit,  jadi,  participative  budgeting diasumsikan  disebabkan  oleh  ketidakpastian 

lingkungan.

III.  PARTICIPATIVE BUDGETING 

Perdebatan  mengenai  peningkatan  partisipasi  pegawai  dan  manajer  dalam 

organisasi  seperti  tidak pernah berakhir.  Pada satu sisi,  partisipasi  dianggap sebagai 

upaya untuk memanipulasi pegawai.  Pada sisi lain, partisipasi dianggap memberikan 

manfaat baik bagi partisipan maupun organisasi. 

Mengapa  terdapat  perbedaan  baik  dalam  riset  maupun  pandangan,  Sashkin 

(1976)  menyatakan  bahwa perbedaan ini  terletak pada dua hal.  Pertama,  partisipasi 

memiliki bisa memiliki arti yang berbeda. Kedua, kurangnya upaya sistematik untuk 
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menentukan  dan  menempatkan  kerangka  kerja  kontingensi  yang  dapat  menentukan 

keberhasilan atau kegagalan pendekatan partisipatif.

Faktor-faktor Kontingensi dalam Keberhasilan dan Kegagalan Pendekatan Partisipatif

Tiga  kumpulan  kontingensi  yang  dapat  mendukung  atau  menghambat  pendekatan 

partisipatif. 

1. Kontingensi  psikologikal,  mencakup  nilai-nilai,  sikap  dan  harapan  anggota 

organisasi.

2. Kontingensi keorganisasian, mencakup derajat kompleksitas atau diferensiasi, 

penggunaan level teknologi, dan kondisi organisasi atau pola kepemimpinan secara 

keseluruhan.

3. Kontingensi  lingkungan,  mencakup  perubahan (termasuk  tingkat  perubahan) 

variabel-variabel teknologi, kompetisi, pasar dan perubahan pemerintah. 

Daya tarik pendekatan partisipasi pertama kali dikemukakan oleh H. H Carey 

tahun 1937 yang mendefinisikan consulting supervision sebagai suatu prosedur dimana 

supervisor  dan  eksekutif  berkonsultasi  dengan  pegawai  atau  rekan  kerja  lainnya 

mengenai hal-hal yang mempengaruhi kesejahteraan atau kepentingan pegawai sebelum 

menetapkan kebijakan atau memulai suatu tindakan. Konsep ini berkembang menjadi 

konsep participative management sebagai suatu pendekatan terhadap administrasi yang 

mempengaruhi  pola-pola  hubungan keorganisasian  dan  gaya  kepemimpinan (Powell 

dan Schlacter, 1971).  

Dalam penafsiran  modern,  partisipasi  melengkapi  filosofi  politik  dan  sosial 

demokrasi dan aktualisasi-diri (self-actualization) individual. Psikolog meyakini bahwa 

partisipasi meningkatkan proses pembelajaran, dan suatu lingkungan yang demokratis 

sangat  kondusif  bagi  peningkatan  produksi.  Inilah  keuntungan partisipasi.  Pada  sisi 

positif ini, para filosof humanistik seperti Rensis Likert memberikan dukungan bahwa 

partisipasi meningkatkan efektifitas organisasi.

Para pendukung pendekatan partisipasi mengajukan sejumlah argumen empiris. 

Menurut  Zimmerman (1978), studi klasik Coch dan French (1948) mengindikasikan 

bahwa  partisipasi  pegawai  perempuan  untuk  menetapkan  tingkat  produksi 

menghasilkan  peningkatan  produksi  secara  signifikan.  Menurut  Argyris  (1955) 

participative management cenderung

1. Meningkatkan derajat kekohesifan partisipan dengan organisasi.
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2. Memperluas  pandangan  partisipan  terhadap  keseluruhan  organisasi,  bukan 

hanya berpandangan secara tradisional berdasarkan sudut pandang departemen.

3. Mengurangi  jumlah  konflik,  permusuhan,  serta persaingan tidak kondusif  di 

antara partisipan.

4. Meningkatkan  pengertian  individual  satu  sama  lain  yang  daat  mendorong 

peningkatan toleransi dan kesabaran terhada[ partisipan lain. 

5. Meningkatkan kebeasan individual untuk mengekspresikan kepribadiannya, hal 

ini mendorong ikatan kuat antara individual dengan organisasi karena kepribadian 

individu membutuhkan kepuasan dalam pekerjaannya.

6. Mengembangkan suatu iklim kerja positif sebagai dampak dari kecenderungan-

kecenderungan tersebut  di  atas,  dimana bawahan menemukan kesempatan untuk 

menjadi  lebih  kreatif  dan  mengembangkan  ide-idenya  yang  berguna  bagi 

organisasi.

Demikian  pula,  Trist  dan  Bamford  (1951)  menyatakan  bahwa  sekurang-kurangnya 

empat efek positif pendekatan partisipasi dapat diidentifikasi:

1. Efek kualitas, yaitu perbaikan arus dan penggunaan informasi.

2. Peningkatan  komitmen  psikologis  pekerja,  penerimaan  pekerja  mengalami 

peningkatan melalui partisipasi.

3. Efek keperilakuaan. Pembelajaran melalui praktek keperilakuan. Mereka yang 

terlibat  dalam  pendekatan  partisipatif  mengembangkan  kemampuan  dalam 

menerapkan pendekatan ini. 

4. Efek  proses  keorganisasian.  Pengembangan  kebersamaan  norma-norma  dan 

nilai-nilai  di  antara  anggota  organisasi  sehingga  memudahkan  upaya-upaya 

kolaborasi.

Empat keluaran partisipasi yang berkaitan dengan empat hal di atas.

1. Perbaikan  kualitas.  Aliran  dan penggunaan informasi  yang  lebih  baik dapat 

memberikan kejelasan tugas dan tujuan tugas, serta secara kualitatif menghasilkan 

keputusan, solusi masalah atau perubahan rencana yang lebih baik.

2. Peningkatan  komitmen  pegawai  dan  penerimaan  terhadap  tujuan-tujuan, 

keputusan, solusi masalah, atau perubahan melalui “rasa memiliki” (karena terlibat 

dalam  penetapan  tujuan,  pengambilan  keputusan,  penyelesaian  masalah,  atau 
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perubahan aktivitas). Keluaran ini meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan, dsb., 

dapat diimplementasikan secara efektif.

3. dukungan terhadap pendekatan partisipatif  dan kelanjutan efeknya  sepanjang 

waktu,  sebagai  hasil  dari  pembelajaran  melalui  praktek  keperilakuan;  hal  ini 

merupakan efek proses keperilakuan.

4. peningkatan kapasitas adaptif organisasi. pengembangan kebersamaan norma-

norma  dan  nilai-nilai  dapat  mendorong  penggunaan  hubungan  interdependensi 

antara anggota organisasi dengan lebih efektif, melalui proses keorganisasian yang 

didasarkan pada kolaborasi bukan didasarkan pada solusi kalah-menang. 

Empat jenis pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam seting organisasi yaitu 

(1) partisipasi  dalam penetapan tujuan,  (2)  partisipasi dalam pengambilan keputusan 

yang  didefinisikan sebagai  pemilihan alternatif,  (3)  partisipasi  dalam menyelesaikan 

masalah,  yang  kadang-kadang  disebut  dengan  pengambilan  keputusan  non-

programmed,  (4) partisipasi dalam pengembangan dan pengiplementasian perubahan 

dalam organisasi.

Trist dan Bamford melakukan klasifikasi berdasarkan kebutuhan kerja psikologis 

(psychological needs work). Pekerja memiliki tiga area needs yaitu (1) kebutuhan untuk 

mengendalikan  pekerjaan  seseorang,  (2)  kebutuhan  bahwa  tugasnya  memiliki 

kegunaan,  dan  (3)  dalam  konteks  aktivitas  tugas  yang  interdependen,  kebutuhan 

terhadap rekan kerja yang sesuai.  Meskipun partisipasi  dipandang memiliki  dampak 

positif, persoalan yang perlu diajukan adalah “sejauhmana partisipasi dapat dilakukan?”

IV. RISET-RISET AWAL PARTICIPATIVE BUDGETING

Riset-riset  empiris  awal  partisipasi  sering  mencerminkan  pandangan 

manajemen  ilmiah,  dimana  partisipasi  dianggap  sebagai  solusi  bagi  perilaku 

disfungsional. Namun, riset teoritis Becker dan Green (1962) mengemukan pandangan 

berbeda. Meskipun kedua penulis ini merupakan pendukung partisipasi, mereka juga 

menyatakan bahwa partisipasi bukan merupakan obat mujarab. Pada periode awal ini, 

untuk  riset  empiris  terdapat  dua  peneliti  akuntan  yaitu  Chris  Argyris  dan  Andrew 

Stedry dengan kelompok The Carnegie Tech serta  satu peneliti non-akuntan yaitu G. 

H.  Hofstede.  Tentunya  masih  banyak  peneliti  lain,  namun  dan  hasil  riset  mereka 
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menjadi  bahan  rujukan  utama  untuk  riset-riset  berikutnya.  Untuk  riset  teoritis, 

pemikiran Becker dan Green (1966) dipandang sebagai seminal paper. 

a. Riset Chris Argyris

Upaya  pertama  untuk  mengkaji  peranan  budget  dalam  mempengaruhi  kinerja 

manajerial dalam cara yang sistematis dilakukan oleh Argyris (1952), dan disponsori 

oleh the Controlleurship Fondation (sekarang bernama  Financial Executive Institute). 

Riset  seminal Argyris secara kuat dipengaruhi oleh aliran pemikiran  human relation. 

Pada  dasarnya  studi  ini  tidak  memfokuskan  pada  tingkat  kinerja,  namun 

mengeksplorasi bagaimana proses penetapan budget mempengaruhi sikap dan perilaku 

pegawai. Argyris mengkaji aspek-aspek keperilakuan proses budget seperti partisipasi, 

kepemimpinan, penetapan standar, dan gaming behavior. Secara mengejutkan, Argyris 

menemukan  bahwa  proses  budgeting bukan  meningkatkan  kinerja,  malahan 

mengurangi  kinerja  dan  mendorong  bawahan  untuk  tidak  mempercayai  atasannya. 

Argyris  merupakan penulis  pertama studi  empiris  mengenai  participative budgeting, 

menginvestigasi efek keorganisasian dan keperilakuan participative budgeting terhadap 

bawahan para manajer.

Menurut Argyris,  budgets merupakan teknik akuntansi yang dirancang untuk 

mengendalikan biaya melalui orang-orang. Impak bugdet dirasakan oleh setiap orang 

dalam organisasi.  Setiap orang secara  kontinyu  diisi  oleh gambaran  budget  melalui 

penentuan  rencana  dan  implementasi  kebijakan  atau  praktek  organisasi.  Selain  itu, 

budget  sering  merupakan  sarana  bagi  penetapan  ganjaran  atau  hukuman  dalam 

organisasi. Kegagalan  untuk memenuhi  budget  berarti hukuman, keberhasilan berarti 

ganjaran. 

Karena budget mempengaruhi orang-orang secara langsung, cukup tepat untuk 

mengajukan beberapa pertanyaan pada diri sendiri mengenai budget. Bagaimana efek 

efek  budget  terhadap hubungan manusia  dalam organisasi?  bagaimana  budget  dapat 

mencapai  tujuan  praktis?  Bagaimana  penggunaan  budgetdapat  diperbaiki  sehingga 

membuat  budget  menjadi  lebih  efektif?  Pilot  study,  studi  kasus  dan  nondirective  

questions dirancang untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Objek studi  adalah  3 pabrik kecil  (i.e.,  kurang dari  1,500 pegawai),  dengan 

pegawai  mencakup  nonskilled sampai  pada  highly  skilled.  Tidak  ada  satupun  dari 
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pabrik yang memiliki sistem insentif bagi supervisor sebagai bagian dari sistem budget. 

Fokus riset pada efek  budget  manufacturing  (e.g. produksi, waste, dan error budget) 

terhadap front-line supervisor. Efek budget pada pegawai difokuskan pada lima bidang 

utama yaitu (1) masalah penggunaan budhget sebagai sarana penekan (pressure device), 

(2)  masalah  kegagalan  dan  keberhasilan  supervisor,  (3)  masalah  supervisor  yang 

department  centered,  (4)  masalah  penggunaan  budget  digunakan  sebagai  medium 

personality expression, and (5) contoh kasus masalah manusia yang berkenaan dengan 

budget.

Beberapa temuan studi Argyris adalah sebagai berikut:

Budget sebagai  Sarana  Penekan.  Salah  satu  asumsi  umum  supervisor  mengenai 

budget  adalah  bahwa  budget  dapat  digunakan  sebagai  suatu  pressure  device  untuk 

meningkatkan efisiensi produksi.  Pegawai keuangan juga menekankan sikap tersebut 

bahwa membantu supaya  "keep employees on the ball" dengan mengajukan sasaran 

dan  meningkatkan  motivasi.  Masalah  efek  tekanan  diterapkan  melalui  budget  

nampaknya menjadi inti dari masalah budget. 

Penyebab  Tekanan.  Para  pegawai  meyakini  bahwa  tekanan  dari  atas  disebabkan 

asumsi manajer puncak bahwa sebagian pegawai pada dasarnya malas atau melekat rasa 

malas. Pegawai juga percaya bahwa manajemen puncak berfikir bahwa pegawai tidak 

memiliki cukup motivasi untuk melakukan yang terbaik bagi pekerjaan. Dan  firstline  

supervisors juga memiliki keyakinan yang sama. 

Efek Tekanan.  Bagaimana orang-orang bereaksi terhadap tekanan? Supervisor pada 

ketiga pabrik merasa bahwa mereka bekerja di bawah tekanan dan  budget  dianggap 

sebagai  instrumen  penekan  utama.  Manajemen  melakukan  tekanan,  dan  budget  

merupakan sarana efek total tekanan manajemen terhadap pegawai.

Implikasi  Manajerial.  Sekurang-kurangnya empat  kesimpulan mengenai pentingnya 

empat masalah hubungan antar manusia:

• Tekanan  budget  cenderung menyatukan pegawai untuk melawan manajemen, 

dan cenderung menempatkan supervisor pabrik berada di bawah tekanan. Tekanan 

ini  dapat  mendorong  terjadinya  inefisiensi,  agresi,  dan  mungkin  menganggu 

fungsinya sebagai supervisor.
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• Staff  keuangan  akan  merasa  berhasil  hanya  dengan  menemukan  kegagalan 

pegawai pabrik. Perasaan gagal di antara supervisor pabrik mendorong terjadinya 

banyak masalah hubungan antar manusia.

• Penggunaan  budget  sebagai  needlers oleh  manajemen  puncak  cenderung 

mendorong  masing-masing  supervisor  pabrik  hanya  memperhatikan  masalah  di 

dalam departemennya sendiri.

• Supervisor menggunakan  budgets sebagai  salah cara untuk mengekspresikan 

pola kepemimpinannya. 

Alternatif Solusi: Partisipasi dan Pelatihan

Partisipasi. Persoalan pertama adalah bahwa supaya  budget  memperoleh penerimaan. 

Cara  terbaik  untuk  memperoleh  penerimaan  adalah  melalui  partisipasi  seluruh 

supervisor  dalam  menetapkan  budget  yang  akan  mempengaruhi  mereka.  Namun 

demikian,  partisipasi  memiliki  makna  berbeda.  Meskipun  manajemen  menekankan 

pentingnya  partisipasi,  namun  manajemen  mengalami  kesulitan  supaya  supervisor 

berbicara  secara  bebas.  Supervisor  digambarkan  sebagai  “…sebagian  besar  dari 

supervisor  hanya  duduk  dan  menganggukkan  kepalanya…mereka  menandatangani 

budget,  tetapi  jika ada kesalahan dalam pelaksanaannya,  mereka  sering mengajukan 

keluhan.”

Partisipasi  demikian  bukanlah  sesungguhnya  (true  participation),  melainkan 

merupakan partisipasi semu atau pseudo-participation atau oleh Andrew Stedry disebut 

dengan phony.  True  participation berarti orang-orang dapat secara spontan dan bebas 

dalam  berdiskusi.  True  participation juga  melibatkan    keputusan  kelompok  yang 

mendorong  penerimaan  atau  penolakan  kelompok  terhadap  sesuatu  yang  baru. 

Tentunya  organisasi  perlu  memiliki  supervisor  yang  menerima  sasaran  baru,  bukan 

menolaknya;  namun  demikian,  jika  supervisor  tidak  benar-benar  menerima  suatu 

perubahan baru dan hanya menyatakan akan melakukannya, maka masalah tidak dapat 

dihindarkan. Denan kata lain, jika ekskutif manajemen puncak hendak menggunakan 

partisipasi, selayaknya mereka harus menggunakannya dalam makna nyata.

Pelatihan.  Bidang  kedua  yang  dapat  digunakan  untuk  mengatasi  masalah  budget  

adalah  melakukan  pelatihan  dalam  hubungan  antar  manusia.  Pelatihan  sebaiknya 
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difokuskan pada  masalah-masalah  mendasar,  bukan hal-hal  yang  dangkal.  Pelatihan 

yang sesuai mencakup:

1. Difokuskan  untuk  membantu  staf  keuangan  dalam  memahami  implikasi 

manusia dalam sistem budget.

2. Harus menunjukkan pada staf keuangan mengenai efek tekanan terhadap orang-

orang, baik keuntungan maupun kerugiannya.

3. Mencakup  diskusi-diskusi  mengenai  efek  kegagalan  atau  keberhasilan.  Staf 

keuangan harus dibantu untuk memahami posisinya yang sulit, yaitu menempatkan 

orang lain dalam kegagalan.

4. Mencakup  diskusi-diskusi  menyeluruh  mengenai  masalah  manusia  yang 

berkaitan dengan supervisor yang bersikap department-centeredness.

5. terakhir, pemahaman beberapa hal mendasar mengenai hubungan antar manusia 

yang  mencakup  konsep-konsep  organisasi  formal  dan  informal,  organisasi 

industrial sebagai sistem sosial, dan subjek lainnya seperting interview, konseling 

dan kepemimpinan. 

3  Prinsip  Peirce.  Untuk  dapat  mengindari  atau  mengurangi  masalah  keperilakuan 

dalam  budgeting,  Peirce  dalam  Banovic  (2004)  menawarkan  tiga  prinsip  bisnis 

sederhana.  Pertama,  sikap  yang  baik  adalah  kunci  keberhasilan  budgeting  dimana 

manajemen harus menjelaskan pada stafnya bahwa budget merupakan cara perencanaan 

dan  pengendalian  perusahaan  yang  paling  efektif.  Kedua,  budget  tidak  digunakan 

sebagai  sarana  penekan.  Ketiga,  hanya  melalui  partisipasi  dan  dukungan  aktif  dari 

manajemen  puncak  kemungkinan  tertinggi  motivasi  budget  dapat  dicapai  dan 

menanamkan  sikap  “mari  kita  kerjakan  bersama”  serta  membuang  sikap  “anda 

kerjakan.”

b. Riset Andrew Stedry dan the Carnegie Tech

Pada  periode  yang  sama,  peneliti  pada  Carnegie  Tech (sekarang  bernama 

Carnegie-Mellon) mengkaji bidang pengendalian manajemen. Salah satu figur sentral 

yang  adalah  W.  W.  Cooper.  Cooper  (1951)  memperluas  pandangan  tradisional 

mengenai  perusahaan  yang  selama  ini  dipegang  oleh  peneliti  ekonomi.  Cooper 

mengembangkan model yang memasukkan aktivitas intra-perusahaan, akuntansi yang 

terintegrasi  dan  ekonomi  ke  dalam  bidang  pengendalian.  Analisis  Cooper 

Ivan  A .Setiawan 
Participative Budgeting

85



menyimpulkan  bahwa  pergeseran  penekanan  pada  integrasi  ketiga  bidang  tersebut 

menyebabkan pengendalian manajemen menjadi lebih kompleks.

Proyek the Carnegie Tech dalam pengendalian manajemen, yang dibiayai oleh 

Office  of  Naval  Research (ONR),  menghasilkan  perluasan  observasi  sistematik 

mengenai  bagaimana  mekanisme  pengendalian  mempengaruhi  perilaku  manajerial. 

Riset BAR sebelumnya memandang proses  budgetmenurut teori stimulus dan respon. 

Stimulus adalah anggaran dan respon adalah tingkat kinerja pegawai. Studi-studi BAR 

membuat dua perubahan. Pertama, BAR mengakui pentingnya manusia dalam proses. 

Keluaran proses anggaran menurut  pandangan ini  merupakan fungsi dari  bagaimana 

individual  merespon  anggaran.  Kedua,  BAR  mengakui  bahwa  proses 

pengadministrasian anggaran adalah penting. Cara bagaimana tingkat anggaran tertentu 

ditetapkan  dapat  mempengaruhi  respon  pegawai  terhadap  anggaran  dan  akhirnya 

terhadap keluaran. 

Disertasi Stedry (1960) merupakan proyek BAR terpenting yang muncul dari 

Carnegie Tech dan menjadi arahan bagi berbagai riset berikutnya. Stedry tidak hanya 

dipengaruhi  oleh proyek  Tech ONR mengenai  teori  keperilakuan perusahaan,  tetapi 

juga  oleh  temuan-temuan  Argyris,  aliran  manajemen  ilmiah,  serta  teori  aspirasi 

(psikologi) dari Kurt Lewin dan koleganya. Stedry melakukan serangkaian eksperimen 

mengenai efek level budgetary dan perbedaan bentuk komitmen pegawai serta interaksi 

kedua  faktor  tersebut  terhadap  budget.  Stedry  menggunakan  mahasiswa  untuk 

menginvestigasi kesimpulan Argyris bahwa partisipasi pegawai dalam proses penetapan 

budgetbukan produktif dan positif namun justru bersifat mekanistik dan palsu (phony). 

c. Riset G. H. Hofstede

Di  antara  peneliti  pengendalian  manajemen,  penting  untuk  dikemukakan  nama 

Hofstede.  G.  H.  Hofstede  bukan  seorang  akuntan  dan  lebih  cocok  disebut  sebagai 

teoritisi organisasi atau teoritisi antropologi organisasi. Disertasi Hofstede berjudul The 

Game  of  BudgetControl memiliki  efek  penting  terhadap  pemikiran  peneliti  yang 

berorientasi pada pengendalian managerial. Disertasi Hofstede mendiskusikan berbagai 

isu dalam pengendalian manajemen termasuk partisipasi, gaya manajemen dan elemen-

elemen  teori  kontingensi.  Dengan  memasukkan  beragam  isu,  Hofstede  telah 

memperluas cakupan sistem pengendalian manajemen.
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d. Riset Teoritis Becker dan Green

Paper  teoritis  Becker  dan  Green  merupakan  salah  satu  paper  yang  paling 

berpengaruh  terhadap riset-riset  pengendalian  manajerial.  Anggaran  dimulai  dengan 

imposed  budget,  yaitu  ditetapkan  oleh  manajemen  puncak  tanpa  partisipasi  penuh 

personel  dari  bagian operasi,  dan kontrol  yang jelas yang mencakup batas,  kendala, 

pekerjaan  dan  sifat  komunikasi.  Selama  periode  awal  dan  pertengahan  1930-an, 

menjadi  hal  yang  biasa  jika  berbicara  tentang  “budgetary control”  dan memandang 

anggaran sebagai (1) rencana keuangan, dan (2) kontrol atas operasi mendatang. 

Alur Budget dan Partisipasi

Alur budgetperiode awal adalah sangat sederhana, yang digambarkan berikut. 

Biasanya  periode anggaran adalah satu atau dua tahun.  Perbandingan antara 

kinerja  dan  anggaran  menjadi  pertimbangan  untuk  anggaran  mendatang.  Jika 

pengeluaran  lebih  rendah  dari  anggaran,  terdapat  kecenderungan  untuk  melakukan 

revisi  dengan  mengurangi  anggaran.  Akibatnya,  manajemen  akan  melakukan 

pengeluaran pada minggu-minggu terakhir  pada periode tersebut  untuk menghindari 

pemotongan anggaran untuk periode berikutnya. 

Sejak tahun 1930-an, dalam bisnis diakui bahwa imposed budget menyebabkan 

beberapa  ketidakpuasan.  Beberapa  saran  diberikan  oleh  departemen  dan selanjutnya 

kantor pusat melakukan revisi. Dengan demikian, konsep partisipasi mulai dikenalkan 

ke dalam konstruk budgeting. Sering diuangkapkan bahwa nilai nyata partisipasi pada 

seluruh tingkatan manajemen, terlepas dari perbaikan dalam perencanaan, merupakan 

nilai  psikologis  yang  berasal  dari  partisipasi.  Partisipasi  dengan derajat  yang  tinggi 

diargumetasikan menghasilkan moral yang lebih baik dan inisiatif yang lebih besar.

Partisipasi dapat memberikan nilai yang besar dalam memningkatkan anggaran 

melalui penyebaran pengetahuan di antara partisipan. Partisipasi diyakini  merupakan 

teknik yang berguna dan memberikan solusi bagi masalah-masalah psikologis seperti 
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kepuasan pegawai, moral dan motivasi, serta peningkatan inisiatif. French et al. (1960) 

mendefinisikan partisipasi sebagai suatu proses pembuatan keputusan bersama oleh dua 

pihak atau lebih dimana keputusan tersebut memiliki efek dimasa mendatang terhadap 

mereka. Pengakuan terhadap variabel partisipasi mengubah alur menjadi:

Namun demikian, aliran tersebut teramat sederhana. Partisipasi membutuhkan 

“jalur psikologi” yang terpisah. Partisipasi bukan merupakan variabel yang bermakna 

tunggal melainkan merupakan sebuah konsep yang secara eksplisit mencakup beberapa 

variabel.  Dengan  demikian,  aliran  anggaran  dengan  memasukkan  konsep  psikologi 

disajikan berikut.

Meskipun partisipasi  diyakini  memiliki  dampak positif,  hal  fundamental  yang harus 

diingat  adalah:  partisipasi  bukanlah obat  mujarab.  Terdapat  fakta bahwa partisipasi 
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tidak sesuai untuk beberapa kondisi. Jika partisipasi diterapkan, konsep pengendalian 

memerlukan modifikasi. 

Elemen Partisipasi: Proses dan Isi

Secara  konseptual,  partisipasi  dapat  dibagi  ke  dalam proses  dan  isi.  Proses 

berarti  tindakan  partisipan  dengan  kemungkinan  konsekuensi  yang  berasal  dari 

tindakan tersebut.  Isi  merupakan topik diskusi yang menghasilkan sikap positif  atau 

negatif.  Tindakan  partisipasi  memungkinkan  partisipan  mengetahui  satu  sama  lain, 

berkomunikasi  serta  berinteraksi  –  kondisi  yang  dapat  mendorong  peningkatan 

kekompakan. Isi partisipasi seharusnya diarahkan pada penetapan suatu program baru 

melalui  diskusi  yang  mencukupi  sehingga  memungkinkan  bagi  masing-masing 

partisipan untuk merealisasikan bahwa tujuan tersebut diterima oleh anggota kelompok. 

Pemenuhan kondisi tersebut menghasilkan definisi keberhasilan partisipasi  sebagai (1) 

menyediakan kesempatan untuk interaksi yang mencukupi sehingka kelompok kohesif 

dapat diwujudkan, (2) arahan interaksi sehingga analisis partisipan mengenai isi akan 

memungkinkan  mereka  untuk  menerima  bahwa  tujuan  partisipan  diadopsi  oleh 

kelompok. Thus, proses dan isi dari program partisipasi berinteraksi, dan interaksinya 

dapat menghasilkan salah satu dan beberapa keluaran berikut:

a. Kohesif-kuat dengan sikap positif (penerimaan tujuan), kondisi dari motivasi 

maksimal.

b. Kohesif-rendah  dengan  sikap  positif,  mungkin  dapat  menghasilkan  kinerja 

yang efisien.

c. Kohesi-rendah dengan sikap  negatif,  berasal  dari  kegagalan  partisipan  yang 

cenderung akan menekan produksi atau kesadaran individual berada dalam batas 

minimal.

d. Kohesif tinggi dan sikap negatif, dapat mendorong kelambatan produksi.

V. RISET PASCA-ARGYRIS

Riset-riset  participative  budgeting pasca-Argyris  sangat  beragam.  Jenis-jenis 

riset dapat diklasifikasikan berikut.

1. Riset  sederhana  yang  mengkaji  efek  langsung  participative  budgeting 

terhadap variabel dependen. 
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2. Modal  study  yang  menginvestigasi  bagaimana  efek  variabel  moderator 

mempengaruhi  hubungan  antara participative  budgeting sebagai  variabel 

independen dengan variabel  dependen lain  seperti  kepuasan kerja,  motivasi  dan 

kinerja

3. Participative  budgeting sebagai  variabel  independen berinteraksi  dengan 

variabel independen lainnya dalam mempengaruhi variabel dependen. 

4. Participative budgeting menengahi  hubungan antara variabel  independen 

dan variabel dependen.

Sejak riset  Argyris  dalam  budgeting serta  Locke  (1968) dalam  goal-setting, 

sejumlah besar literatur berkembang mengkaji efek partisipasi terhadap kinerja. Jenis 

riset yang dilakukan berada pada kategori riset sederhana. Riset-riset ini pada umumnya 

menghipotesiskan  bahwa  participative  budgeting memiliki  hubungan  postif  dengan 

kinerja, baik kinerja individual maupun organisasi. berdasarkan temuan-temuan riset, 

terdapat tiga kelompok temuan. Pertama, mengkonfirmasikan adanya hubungan Positif 

kuat antara partivipative budgeting dengan kinerja (Brownell dan McInnes, 1986; Kren, 

1990]; serta hubungan positif lemah (Milani, 1975). Kelompok kedua menemukan tidak 

adanya  hubungan  yang  signifikan  antara  Participative  Budgeting dengan  kinerja 

(Kenis, 1979). Sedangkan kelompok ketiga justru menemukan hubungan negatif (Mia, 

1988; Brownell, 1981;Ivancevich, 1977).

Pada  awalnya,  inkonsistensi  temuan-temuan  dipandang  sebagai  rangsangan 

baik  terus-menerusnya  dilakukan  riset.  Namun,  dengan  dengan  jumlah  riset  yang 

sedemikian  besar,  inkonsistensi  ini  memerlukan  jawaban yang  berbeda.  Karenanya, 

jenis riset nomor 1 sudah mulai ditinggalkan. 

Para peneliti  terdorong untuk menggunakan metodologi berbeda dan mereka 

mulai  menggunakan  variabel  moderator  dan  intervening  (riset  nomor  2,  3  dan  4). 

Beragam vaiabel  intervening  dan  moderator  digunakan.  Mulai  dari  level  individual 

seperti  penggunaan  konsep-konsep  komitmen  organisasional  dan  locus  of  control, 

sampai  pada  level  organisasional  seperti  ketidakpastian  lingkungan. Bagian  berikut 

menguraikan secara ringkas beberapa riset  terkenal  yang mengkaji  ketiga jenis riset 

terakhir.

a. PENGGUNAAN VARIABEL MODERATOR
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Penggunaan  variabel  moderator  maupun  penggunaan  variabel  intervening 

merupakan  jenis  riset  yang  paling  populer.  Asumsi  yang  mendasarinya  adalah 

terdapatnya  inkonsistensi  temuan-temuan  yang  menghubungkan  budget  dengan 

sejumlah  variabel  konsekuensi,  terutama  kinerja  manajerial.  Para  peneliti  menduga 

adanya sejumlah variabel situasi (kontingensi) atau sejumlah variabel intervening yang 

memberikan  kontribusi  dalam  menjelaskan  hubungan  budget  dengan  variabel 

konsekuensi.  Riset  menjadi  semakin  bervariasi.  Sejumlah  variabel  kontingensi  dan 

intervening mulai  dari  faktor-faktor psikologi  sampai  lingkungan organisasi  menjadi 

faktor  yang  dipertimbangkan.  Lambat  laun,  riset  sederhana  yang  mengkaji  efek 

langsung participative budgeting terhadap variabel dependen mulai ditinggalkan

 
Riset Mia

Berdasarkan riset-riset sebelumnya,  dapat disimpulkan bahwa sifat hubungan 

antara  budget  participation dengan kinerja  masih  tetap  tidak  jelas.  Salah  satu  cara 

merekonsiliasi  hasil  bertentangan  tersebut  adalah  menginvestigasi  hubungan  yang 

dihipotesiskan  dengan  menggunakan  pendekatan  teori  kontingensi.  Studi  ini 

menggunakan  pendekatan  kontingensi  untuk  mengevaluasi  efektivitas  (dalam  arti 

kinerja  manajerial)  budget  participation.  Variabel  kontingen  atau  moderating  yang 

diinvestigasi mencakup sikap manajerial dan motivasi. 

Model hubungan disajikan pada gambar berikut:

Teori dasar yang digunakan pada riset ini adalah teori disonansi kognitif dari 

Leon  Festinger  (1957)  yang  menyatakan  bahwa  pegawai  yang  memiliki  sikap  atau 

motivasi  tinggi  mengembangkan  kognitif  disonan  atau  ketidakmudahan  secara 

psikologis  jika  kinerjanya  rendah  (di  bawah  level  yang  diekspetasikan).  Untuk 

mengurangi disonansi, pegawai berupaya meningkatkan kinerja.  Budget participation 
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sebagai  suatu  mekanisme  bagi  pertukaran  informasi  yang  memungkinkan  pegawai 

untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  pekerjaannya,  dengan 

demikian,  membantu  mereka  meningkatkan kinerjanya.  Sebaliknya,  pegawai  dengan 

sikap atau motivasi rendah tidak mengembangkan disonansi kognitif karena kinerjanya 

rendah.  Konsekuensinya,  pegawai  tersebut  cenderung  untuk  tidak  berupaya 

meningkatkan  kinerjanya  melalui  budget  participation atau  melalui  cara  lainnya. 

Alternatifnya,  cara yang bersifat otoritarian (nonparticipative budget,  misalnya) akan 

lebih efektif dalam meningkatkan kinerja. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

pada kasus  pegawai  yang  memiliki  sikap atau motivasi  tinggi,  budget  participation 

merupakan  sarana  yang  efektif.  Namun,  pada  kasus  pegawai  dengan  sikap  atau 

motivasi rendah, budget participation bukan sarana yang efektif.

Mia mengajukan hipotesis berikut:

H1: Terdapat interaksi antara  budget participation dengan sikap yang mempengaruhi 

kinerja manajerial. Manager yang memiliki kongruensi antara budget participation 

dengan sikapnya akan menunjukkan peningkatan kinerja, sementara manajer yang 

tidak memiliki kongruensi akan menunjukkan penurunan kinerja

H2: Terdapat interaksi antara budget participation dengan motivasi yang mempengaruhi 

kinerja manajerial. Manajer yang memiliki kongruensi antara budget participation 

dengan motivasinya  akan  menunjukkan  peningkatan  kinerja,  sementara  manajer 

yang tidak memiliki kongruensi akan menunjukkan penurunan kinerja. 

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi interaksi berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b4X1X2 + e

dimana:

Y = kinerja manajerial;

X1 = budget participation; 

X2 = sikap;

X1X2 = term interaksi.

Persamaan  yang  sama  berlaku  untuk  motivasi  dengan  mensubstitusikan  sikap  oleh 

motivasi.  Koefisien b4 yang signifikan akan mengindikasikan interaksi  antar  budget  

participation dengan sikap dalam mempengaruhi kinerja (hal yang sama berlaku untuk 

motivasi, b3).
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Temuan-temuan

Hipotesis 1. 

Hasil yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan adanya interaksi yang signifikan antara 

partisipasi  dengan  sikap  dalam  mempengaruhi  kinerja,  dengan  demikian  H1 dapat 

dikonfirmasikan.

Hipotesis 2 

Hasil yang disajikan pada Tabel 4 menunjukkan adanya interaksi yang signifikan antara 

partisipasi dengan motivasi dalam mempengaruhi kinerja, dengan demikian H2 dapat 

dikonfirmasikan

Analisis Lebih Lanjut

Untuk meningkatkan pemahaman mengenai efek interaksi yang dielaborasikan secara 

matematis. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

a. Menentukan derivatif parsial atas X1 dari persamaan regresi interaksi

b. Menentukan nilai pada  X2 (the inflection point) dimana variabel ini tidak 

memiliki efek moderasi dalam hubungan antara X1 and Y

c. Memplotkan joint effect term utama dan interaksi

Langkah (a) dan (b) menghasilkan persamaan

Ivan  A .Setiawan 
Participative Budgeting

93



d/dX1 = b2 + b4X2

dan

X2 = -b/b4

Substitusi nilai b1 dan b4 dari Tabel 3 menghasilkan X2 = 0.08 (inflection point). 

Mensubstitusikan  kembali  nilai  untuk  b1 and  b4 dari  Tabel  3  dan  nilai  X2 pada 

persamaan.

Hasil  yang  disajikan  pada  Gambar  3  menunjukkan  sifat  hubungan  antara 

budget participation dengan kinerja dengan menyertakan efek moderasi sikap. Untuk 

skor sikap yang lebih tinggi dari 6.92 (6.84, dari rata-rata skor + 0.08, inflection point), 

budget  participation berasosiasi  dengan  peningkatan  kinerja  manajerial,  sedangkan 

nilai  sikap  lebih  rendah  dari  6.92  (sikap  rendah),  budget  participation berasosiasi 
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dengan penurunan kinerja manajerial.  Untuk nilai  sikap sekitar  6.92,  asosiasi  antara 

budget dengan kinerja manajerial adalah netral.

Untuk variabel motivasi,  budget participation berasosiasi dengan peningkatan kinerja 

manajerial dengan motivasi tinggi, yaitu nilai motivasi lebih besar daripada 4.26 (3.80, 

dari  rata-rata  skor  +  0.46,  the  inflection  point)  sementara  budget  participation 

berasosiasi dengan penurunan kinerja manajerial pada nilai kurang dari 4.26 (motivasi 

rendah). Untuk nilai motivasi sekitar 4.26, asosiasi antara budget participation dengan 

kinerja adalah netral. Gambar 4 menunjukkan hasil tersebut. 

Slope pada Gambar 3 adalah lebih tinggi daripada slope pada Gambar 4. perbedaan ini 

mengindikasikan  bahwa  efek  moderasi  sikap  lebih  kuat  daripada  efek  moderasi 

motivasi.

C. PENGGUNAAN VARIABEL INTERVENING

Riset Brownell dan McInnes

Literatur  teoretikal  manajemen  akuntansi  mengajukan  proposisi  bahwa 

Participative Budgeting, melalui efek positifnya terhadap motivasi, akan meningkatkan 

kinerja  manajerial.  Meskipun  proposisi  ini  memperoleh  pengakuan  luas,  namun 

proposisi  tersebut  tidak  pernah  diuji  secara  langsung.  Riset  Brownell  dan  McInnes 

beranjak dari persoalan tersebut. Model yang dikembangkan kedua peneliti ini disajikan 

berikut.

Model  teoritis  yang  dikembangkan  oleh  Brownell  dan  McInnes  adalah  expectancy 

model yang  dkembangkan  oleh  House  (1971)  dan  diperkenalkan  pada  literatur 

akuntansi oleh Ronen dan Livingstone (1975). Motivasi atau dorongan untuk terlibat 

dalam  perilaku  tertentu  yaitu  perilaku  yang  mengarah  pada  tujuan  (goal-directed 

behavior).  Beberapa temuan penting dapat dikemukakan berikut:

1. Partisipasi  tidak  memiliki  hubungan  signifikan  dengan  motivasi  secara 

keseluruhan.
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2. Partisipasi memiliki efek positif bagi kinerja.

3. Studi  ini  gagal  mengkonfirmasikan  bahwa  budgetary  participation,  melalui 

efeknya terhadap motivasi, dapat meningkatkan kinerja manajerial

Riset Chenhall dan Brownell

Temuan-temuan  mengenai  efek  budgetary  participation terhadap  sikap 

manajerial seperti kepuasan dan kinerja menunjukkan hasil yang inkonsisten, mulai dari 

efek  positif,  sampai  pada  tidak  efek  yang  tidak  signifikan.  Chenhall  dan  Brownell 

mengemukakan dua kemungkinan yang dapat menjelaskan fenomena ini. Pertama, efek 

partisipasi terhadap kriteria outcome dapat positif atau negatif dalam kondisi tertentu. 

Kegagalan mempertimbangkan kondisi dimana partisipasi bekerja dapat menjelaskan 

beragam hasil.  Perspektif  ini  menunjuk  pada  model  kontingensi.  Persoalan  praktis 

disini adalah pengidentifikasian faktor-faktor kondisional. 

Pandangan kedua, variabel partisipasi dan kriteria outcome tidak berhubungan 

secara  langsung.  Tidak  ada  argumen  teoritis  yang  mendukung  hubungan sederhana 

partisipasi dengan kepuasan kerja atau kinerja. Sebaliknya, efek partisipasi, jika ada, 

adalah bersifat tidak langsung melalui  beberapa konstruk intervening. Pandangan ini 

disebut dengan model variabel intervening.

Riset ini menggunakan kerangka kerja intervening, dengan menggunakan role 

ambiguity sebagai  variabel  intervening.  Role  ambiguity dapat  dianggap  sebagai 

kurangnya  kejelasan  informasi  karena  (a)  ekspektasi  yang  berkaitan  dengan  peran 

(role), (b) metode untuk memenuhi ekspektasi peran, dan/atau (c) konsekuensi kinerja 

peran. 

Temuan-temuan
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1. Analisis  mengindikasikan bahwa asosiasi  antara partisipasi  dengan kepuasan 

kerja  sebagian  besar  dapat  dijelaskan  oleh  keberadaan  role  ambiguity sebagai 

variabel intervening.

2. Partisipasi  memiliki  efek  terhadap  kinerja  melalui  variabel  intervening  role  

ambiguity.

Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa partisipasi akan mengurangi role ambiguity, 

dan karenanya, dapat meningkatkan kinerja serta kepuasan kerja. Selain temuan utama, 

riset  ini  juga  menguatkan  pandangan  bahwa  partisipasi  berkorelasi  kuat  dengan 

kepuasan kerja, namun partisipasi tidak memiliki korelasi dengan kinerja.
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