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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 

2.1 Landasan Teori 

 

2.1.1 Grand Theory 

 

2.1.1.1  Obedience Theory (Teori Ketaatan) 

 

Menurut Hartanto dan Indra (2001), teori ketaatan menyatakan bahwa individu 

yang memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi 

perilaku orang dengan perintah yang diberikannya. Hal ini disebabkan oleh 

keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk legitimate power atau 

kemampuan atasan untuk mempengaruhi bawahan karena adanya posisi khusus 

dalam struktur hierarki organisasi. Dalam kaitannya teori ketaatan dengan 

budgetary slack adalah adanya otoritas yang dimiliki oleh atasan untuk melakukan 

penekanan dan mengatur bawahannya untuk berlaku atau membuat rancangan 

anggaran yang sesuai keinginan pribadi dengan maksud dan tujuan tertentu. Hal 

ini membuat independensi dalam tujuan sebuah anggaran perusahaan menjadi 

berkurang. Gaya otoriter yang berasal dari atasan juga membuat bawahan merasa 

jauh lebih diarahkan perilakunya kepada perilaku yang menyimpang dari konteks 

etika, khususnya etika profesi. Hal ini tergambar dalam paradigma mendasar 

mengenai ketaatan pada kekuasaan yang dikembangkan oleh Milgram (1974) 
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yang dikatakan dalam pandangan paradigma teorinya bahwa bawahan yang 

mengalami tekanan ketaatan dari atasan akan mengalami perubahan psikologis 

dari seseorang yang berperilaku otonomis menjadi perilaku agen dan membentuk 

sebuah dinamika keperilakuan yang dalam hal ini seorang bawahan merasa 

menjadi agen dari sumber kekuasaan, dan dirinya terlepas dari tanggung jawab 

atas apa yang dilakukannya. Hal ini terkait dengan personality seorang atasan 

yang memiliki otoritas terhadap arahan perusahaan. Sehingga mayoritas dari 

bawahan merasakan tekanan yang dilakukan oleh atasannya dapat dikategorikan 

sebagai suatu keharusan.  

 

2.1.1.2  Self Esteem 

 

Self esteem diartikan dalam istilah percaya diri, meskipun tidak sepenuhnya 

menggambarkan makna yang sesungguhnya. Self esteem juga diartikan sebagai 

suatu keyakinan nilai diri sendiri berdasarkan evaluasi diri secara keseluruhan. 

Perasaan-perasaan self esteem, pada kenyataan terbentuk oleh keadaan kita dan 

bagaimana orang lain memperlakukan kita.  Lutan (2003a: 3) memaparkan bahwa 

“self esteem adalah penerimaan diri sendiri, oleh diri sendiri berkaitan bahwa kita 

pantas, berharga, mampu, dan berguna tak peduli dengan apapun yang sudah, 

sedang, dan bakal terjadi. Tumbuhnya perasaan saya bisa dan saya berharga 

merupakan inti dari pengertian self esteem”. Self esteem merupakan kumpulan 

dari kepercayaan atau perasaan tentang diri kita atau persepsi kita terhadap diri 

sendiri tentang motivasi, sikap, perilaku, dan penyesuaian emosi yang 

mempengaruhi kita. Menurut Branden (1994) self esteem sebagai suatu dimensi 

evaluatif manusia memiliki dua indikator yaitu : 
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1. Self-Confidence 

Didefinisikan sebagai “sense of basic confidence in the face of life’s 

challenges” yang dapat diartikan sebagai keyakinan terhadap kompetensi yang 

ada dalam diri untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Konfidensi ini 

berkaitan dengan perasaan mampu terhadap keberfungsian fikiran dalam 

membuat keputusan. 

2. Self-Respect 

Self respect atau penghargaan terhadap diri sendiri dapat didefinisikan sebagai 

“sense of being worthy of happiness”, yaitu keyakinan terhadap nilai yang 

dimiliki, yang merupakan suatu sikap positif terhadap hak untuk hidup dan 

bahagia; merasa nyaman untuk berjuang demi pemikiran, keinginan, dan 

kebutuhan diri; merasa bahwa memiliki hak untuk merasakan kesenangan dan 

kepuasan. Hal ini bisa tercipta dari adanya pengaruh dari perlakuan lingkungan 

terhadap diri sendiri, sehingga akan membentuk karakter dan menentukan 

justifikasi yang akan diambil oleh seseorang. Lingkungan yang biasa 

membentuk self respect adalah dimulai dari lingkungan terdekat seperti halnya 

keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan kerja.  

 Dalam kaitannya dengan organisasi, para peneliti mendefinisikan organization 

based self esteem (OBSE) atau self esteem dalam organisasi sebagai nilai yang 

dimiliki oleh individu atas dirinya sendiri sebagai anggota organisasi yang 

bertindak dalam konteks organisasi. Orang yang memiliki skor OBSE tinggi 

cenderung memandang diri mereka sendiri sebagai orang penting, berharga, 

berpengaruh, dan berarti dalam konteks organisasi yang memperkerjakan mereka 

(Kreitner & Kinicki, 2003) dalam Engko (2006). hal ini tergambar dari 
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terbentuknya indikator self confidence yang seiring terbentuk oleh indikator 

lainnya yaitu self respect. Dengan demikian jika seseorang merasa dirinya begitu 

penting, berharga, dan berpengaruh maka akan timbul kepuasan atas pekerjaan 

yang dilakukannya karena apa yang dilakukannya berhasil dan menciptakan 

hasilnya yang optimal yang dihasilkan tanpa adanya campur tangan dan pengaruh 

orang atau pihak lain. 

Definisi mendasar mengenai self esteem yang dijelaskan oleh Field (2001) dalam 

Nugraheni dan Sugiri (2004)  sebagai rasa percaya diri bawahan atas segala 

potensi yang dimilikinya. Sedangkan menurut Brons dan Coster (1969) dalam 

Nugraheni dan Sugiri (2004), bawahan berada pada tingkatan yang lebih tinggi 

dengan mencari kepuasan, misalnya kebutuhan esteem, prestasi, kebebasan, 

reputasi, dan status. Seseorang dengan self esteem rendah tidak dapat bekerja 

sesuai dengan yang diinginkan. Ia merasa kurang mampu bekerja dan tidak 

memperoleh kepuasan jika bekerja dengan baik (Bateman, 1996) dalam 

Nugraheni dan Sugiri (2004).  

 

2.1.2  Supporting Theory 

 

2.1.2.1  Teori keagenan (Agency theory) 

 

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami hubungan good corporate governance. Menurut Jensen dan Meckling 

(1976) dalam Ujiyantho (2007, 5) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah 

sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan para investor (principle). Konflik 

kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak 

selalu berlaku atau berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu 



12 
 

adanya biaya keagenan (agency cost). 

Teori keagenan juga didefinisikan sebagai sebuah hubungan antara prinsipal 

(stakeholders) dan agen (manajemen) yang digambarkan dengan adanya 

kepentingan kedua belah pihak untuk mendapatkan haknya masing-masing 

dengan berbagai cara yang bertujuan untuk memberikan keuntungan ke masing-

masing pihak. Dalam hal ini pihak prinsipal memiliki hak akan sebuah pelaporan 

(keuangan) yang transparan dan akuntabel, ia berhak mendapatkan informasi 

keuangan yang sesungguhnya dari manajemen yang bebas dari biasnya informasi 

ataupun bebas dari adanya kepentingan manajemen yang bersifat negatif terhadap 

pelaporan keuangan tersebut. Sehingga dalam kaitannya dengan tekanan ketaatan 

dan karakteristik individu self esteem terhadap budgetary slack, teori keagenan 

mendasari dari sisi konsep kepentingannya. Dalam hal ini suatu budgetary slack 

sesungguhnya dapat berpengaruh terhadap hasil dari tujuan perusahaan yang 

bersifat merugikan ataupun menguntungkan dimasing-masing pihak. Sehingga 

dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan seharusnya dibuat berdasarkan 

kepentingan pemilik (prinsipal) terlebih dahulu yang diutamakan, Atau dengan 

keutamaanya agen diharapkan akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan 

oleh prinsipal (dalam hal pendelegasian wewenang). 

 

Dalam proses penganggaran, agen (manajemen) diharapkan dapat membuat 

perancangan keuangan masa depan yang seharusnya sesuai dengan target yang 

diinginkan oleh pihak prinsipal dan dibuat tanpa adanya penyalahan wewenang 

dengan mengatur dan melakukan kontrol yang kuat terhadap bawahan dengan 

maksud dan tujuan yang menguntungkan pihak manajemen itu sendiri. Sehingga 

permasalah budgetary slack dalam pandangan prinsipal sudah menjadi sebuah 
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kecurangan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pihak manajemen. Adapun 

konteks budgetary slack yang umum dilakukan adalah dengan menekan atau 

mengecilkan nilai target pendapatan, dan menggelembungkan biaya atau yang 

dikenal dengan mark up.  

 

2.1.2.2  Teori Atribusi  

 

Teori atribusi dikembangkan oleh Kelley (1967), kemudian Green serta Mitchell 

(1979). Mereka berpandangan bahwa perilaku kepemimpinan disebabkan oleh 

adanya atribut penyebab. Menurut Waworantu (2003), teori kepemimpinan 

atribusi menjelaskan alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya 

perilaku kepemimpinan. Teori atribusi dikembangkan dengan beberapa pendapat 

berikut: (a) Teori kepemimpinan karismatik, Para pengikut membuat atribut pada 

pemimpin yang heroik atau yang luar biasa yang mereka amati dan dapati. (b) 

Teori kepemimpinan transaksional, adalah karakter pemimpin yang selalu 

mencoba untuk membimbing atau mendorong bawahan mereka untuk 

mengoperasionalisasi kegiatan tetap pada jalur visi atau tujuan yang telah 

dirancang perusahaan dengan cara menjelaskan peranan dan tugas yang 

dipersyaratkan. (c) Teori kepemimpinan transformasional. Teori ini melihat 

karakteristik pemimpin yang menyediakan pertimbangan individual dan stimulasi 

intelektual serta mereka yang memiliki karisma.  

 

Adapun dari semua pandangan dan model tersebut diatas tidak terlepas dari 

perilaku dalam organisasi, yaitu interaksi perilaku yang terjadi antara pimpinan 

dan bawahan. Oleh karena itu kepemimpinan tidak terlepas dari bagaimana cara 

seseorang berfikir, berperasaan, bertindak, bersikap, dan berperilaku dalam 
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bekerja di sebuah organisasi dengan bawahannya atau pihak yang lainnya. 

 

Demikian pula definisi mendasar mengenai teori atribusi yang ada dalam 

penelitiannya (Hewstone, 1983; Myers, 1987; dalam Davis et al, 2006) yang 

menyatakan bahwa individu-individu yang melakukan tindakan tidak etis atau 

tidak berdasar dengan norma cenderung untuk mengeksternalisasi atribusi ke 

orang lain atau faktor-faktor lingkungan. Teori atribusi menurut Taylor et al 

(2009) dalam Grediani dan Sugiri (2010) adalah prinsip yang menentukan 

bagaimana atribusi sebab akibat (kausal) dibuat dan apa efeknya. Atribusi sebab 

akibat (kausal) mengatakan bahwa semua manusia memiliki dua motif yang kuat, 

yaitu membentuk pemahaman yang utuh tentang dunia dan kebutuhan untuk 

mengontrol lingkungan. 

 

2.1.2.3  Profesionalisme Akuntan Manajemen 

 

Profesi akuntan manajemen adalah sebagai salah satu profesi penting yang 

menunjang proses menghasilkan nilai tambah dalam aktivitas bisnis yang dituntut 

untuk memiliki kompetensi yang tinggi sehingga mampu melakukan pekerjaan 

sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam lingkungan kerja. Menurut Davis et 

al (2006) profesi akuntan manajemen disebut juga profesi akuntan intern yang 

bekerja pada sebuah perusahaan dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan 

mengenai investasi jangka panjang, menjalankan tugasnya sebagai akuntan yang 

mengatur pembukuan dan pembuatan ikhtisar-ikhtisar keuangan atau membuat 

desain sistem akuntansi perusahaan. Pada struktur organisasi unit bisnis, akuntan 

manajemen bertanggung jawab kepada manager unit bisnis perihal pembuatan 

anggaran. Manager unit bisnis bertanggung jawab terhadap perencanaan dan 
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koordinasi untuk masing-masing fungsi (Anthony dan Govindaradjan, 2007). 

Untuk itu seorang akuntan manajemen dituntut memiliki pengetahuan dan sikap 

profesionalisme yang tinggi dalam bidang akuntansi manajemen, akuntansi 

keuangan, bisnis, dan manajemen informasi. Sehingga diharapkan seorang 

akuntan manajemen dapat mengelola aktivitas akuntansi manajemen dengan 

berbagai hal strategi yang terbaik. 

 

Bidang akuntansi telah melakukan usaha atau percobaan yang sungguh-sungguh 

dalam target mendapatkan label “profesi”. Badan yang menyusun standar, proses 

pengujian dan lisensi, asosiasi profesional, dan kode etik menjadi sebuah bukti 

bahwa adanya struktur profesional dalam lingkup akuntansi dan akuntan (Windal, 

1991). Hal ini berkaitan dengan pengembangan profesi akuntan yang lebih 

profesional dan memiliki standar dalam setiap lini kerja dalam bentuk sebuah 

kode etik. Adapun tujuan penyelarasan terhadap kode etik sendiri adalah sebagai 

antisipasi adanya tindak kecurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh akuntan 

manajemen dalam aktivitasnya. Sehingga seharusnya konsep kode etik yang 

berlaku tersebut dapat menjadikan seorang akuntan manajemen bertugas sesuai 

target perusahaan disamping tetap berpedoman terhadap kode etiknya. Seperti 

halnya menghindari terjadinya penciptaan budgetary slack dalam proses 

penganggaran dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu seharusnya kode etik 

profesionalsime akuntan manajemen diharapkan mampu mengatasi masalah 

tersebut. 
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2.1.2.4  Tekanan Ketaatan (Obdience pressure) 

 

Tekanan ketaatan adalah suatu jenis tekanan dari adanya pengaruh sosial yang 

dihasilkan ketika individu mendapatkan perintah langsung dari perilaku individu 

lainnya (Brehm dan Kaasin, 1990; Lord dan DeZorort, 2001). Adapun perilaku 

dari indivu lain tersebut dalam kaitannya memberi tekanan atau perintah dengan 

menggunakan hak dan otoritas yang lebih tinggi dari orang yang menerima 

tekanan tersebut. Sehingga tekanan tersebut diterima oleh individu yang ditekan 

dengan suatu asumsi kewajaran yang muncul karena adanya suatu hak otoritas 

pihak atau individu yang memberi perintah tersebut. Adapun teori yang 

menguatkan, mengungkapkan, dan membahas mengenai tekanan ketaatan tersebut 

adalah teori ketaatan. 

 

Dalam kaitannya teori ketaatan dengan budgetary adalah adanya otoritas yang 

dimiliki oleh atasan untuk melakukan penekanan dan mengatur bawahannya  

untuk berlaku atau membuat rancangan anggaran yang sesuai keinginan pribadi 

dengan maksud dan tujuan tertentu. Sehingga membuat independensi dan 

tingkatan self esteem dalam tujuan sebuah anggaran perusahaan menjadi 

berkurang atau berada pada titik terendah. Otoritas yang ada juga membuat 

bawahan merasa jauh lebih diarahkan perilakunya kepada perilaku yang 

menyimpang dari konteks nilai etis atau etika, khususnya etika profesi. Hal ini 

tergambar dalam paradigma mendasar mengenai ketaatan pada kekuasaan yang 

dikembangkan oleh Milgram yang dikatakan dalam pandangan paradigma 

teorinya bahwa bawahan yang mengalami tekanan ketaatan dari atasan akan 

mengalami perubahan psikologis dari seseorang yang berperilaku otonomis 
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menjadi perilaku agen. Perubahan perilaku ini terjadi karena bawahan tersebut 

merasa menjadi agen dari sumber kekuasaan, dan dirinya terlepas dari tanggung 

jawab atas apa yang dilakukannya. Hal ini terkait personality seorang atasan yang 

memiliki otoritas terhadap arahan perusahaan. Sehingga banyak dari bawahan 

merasa tekanan yang dilakukan oleh atasannya dapat dikategorikan sebagai suatu 

keharusan. Dalam penelitiannya, Milgram (1965) dalam Hartanto dan Indra 

(2001) menemukan adanya bukti yang menunjukan bahwa orang normal dapat 

melakukan tindakan destruktif jika menghadapi tekanan yang besar dari otoritas 

yang sah. Orang yang dalam kesehariannya bertanggung jawab dan terhormat bisa 

menjadi tertekan oleh otoritas dan akan bersedia pula untuk melakukan tindakan 

yang kejam atau bahkan bertolak belakang dengan adanya etika profesi dan 

perilaku etis yang terdapat dalam setiap jiwa seseorang dalam keadaan yang 

normal atau tidak dalam tekanan.   

 

2.1.2.5  Budgetary Slack 

 

Menurut young (1985) budgetary slack didefinisikan sebagai suatu situasi ketika 

bawahan diberi kesempatan untuk menentukan standar kerjanya, bawahan 

cenderung mengecilkan kapabilitas produktifnya. Sedangkan Anthony dan 

Govindaradjan (2005: 85) mendefinisikan budgetary slack sebagai perbedaan 

jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan estimasi yang terbaik dari 

organisasi. Budgetary slack atau yang dikenal sebagai kesenjangan dalam 

anggaran prioritasnya dilakukan oleh bawahan  karena mengetahui bahwa kinerja 

mereka diukur berdasarkan tingkat pencapaian anggaran yang telah ditetapkan 

bersama.  
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Atasan dan bawahan dalam pusat pertanggungjawaban cenderung untuk membuat 

anggaran yang longgar ataupun terlalu ketat, dan menciptakan budgetary slack 

demi sebuah nilai yang baik dalam penilaian kinerja yang hanya berdasarkan 

pencapaian anggaran. Sehingga, jika bawahan  merasa intensifnya lebih 

tergantung pada pencapaian sasaran anggaran, maka mereka akan menciptakan 

kesenjangan dalam anggaran (budgetary slack) melalui adanya proses partisipasi 

dalam penyusunan anggaran (Schiff dan Lewin, 1970; Chow et al. 1988) dalam 

dunk (1993).   Oleh karena beberapa Hal tersebut, maka kondisi ini dijadikan 

sebagai celah untuk bawahan melakukan penciptaan slack dalam nilai anggaran 

yang dibuatnya. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara merendahkan target 

pendapatan dan menggelembungkan (menaikan) target biaya perusahaan. 

Sehingga dengan menggunakan modus tersebut mereka (bawahan) akan merasa 

tanggungjawab mereka akan menjadi ringan dengan adanya target yang rendah 

dan sangat tidak prospektif tersebut. 

 

Dalam penelitiannya lainnya, Dunk (1993) mendefinisikan budgetary slack 

sebagai suatu situasi di mana bawahan lebih cenderung mengungkapkan atau 

menyusun anggaran yang mudah untuk dicapai. Kesenjangan anggaran dapat 

dengan mudah terjadi jika informasi yang dimiliki bawahan (agent) lebih banyak 

daripada informasi yang dimiliki atasan (principal) mengenai suatu pusat 

pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Rahayu (1997) dalam Hafsah (2005) 

yang berpendapat bahwa perilaku menyimpang dalam penciptakan kesenjangan 

anggaran (budgetary slack) disebabkan karena fokus utama anggaran adalah 

sumberdaya (input) bukan pada keuntungan (output).  



19 
 

 

Faktor-faktor yang mendorong seorang manajer melakukan penciptaan budgetary 

slack, yaitu : 

1. Seringnya atasan atau manajemen tingkat atas mengubah atau memotong 

anggaran yang diusulkan. Biasanya seorang manajer menetapkan anggaran 

untuk divisinya dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik dalam segi 

volume maupun keuntungan, tetapi setelah diajukan ke manajer puncak 

ternyata anggaran tersebut diubah tanpa mendiskusikan dengan bawahan. Oleh 

karena itu, para manajer mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan 

budgetary slack. 

2. Adanya ketidakpastian pasar, biasanya perkiraan volume produksi menjadi 

tidak tepat pada saat adanya persaingan yang tiba-tiba meningkat, dan jika 

tidak tersedia dana untuk mengatasi kondisi tersebut maka manejer cenderung 

menggunakan budgetary slack  untuk memenuhi target keuntungannya tanpa 

harus merasakan kesulitan ketika terjadinya ketidakpastian pasar, namun tidak 

adanya persiapan akan hal itu. 

Selain dua faktor diatas, ada empat kondisi penting yang dapat menyebabkan 

terjadinya kesenjangan dalam anggaran, yaitu : 

1. Terdapat informasi asimetri antara manajemen tingkat bawah dengan atasan. 

2. Kinerja manajer tidak pasti. 

3. Manajer mempunyai kepentingan pribadi. 

4. Konflik kepentingan antara manajemen tingkat bawah dengan atasan. 

Menurut pendapat Chow et al, (1998) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

anggaran pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu untuk memotivasi bawahan 
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dan untuk sarana perencanaan. Karena pentingnya anggaran, atasan membutuhkan 

estimasi yang dapat dipercaya terhadap kondisi perusahaan di masa mendatang. 

 

2.2  Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

 

2.2.1  Pengaruh Tekanan Ketaatan Terhadap Penciptaan Budgetary Slack 

 

Perilaku manajemen termasuk sebagai suatu masalah kritis dalam penyusunan 

anggaran yang mengarah pada masalah keprilakuan, terutama kecenderungan 

perilaku manajer dalam proses penyusunan anggaran yang melakukan tindakan 

untuk menguntungkan dirinya sendiri. Seperti halnya tekanan pengaruh sosial 

dengan menggunakan media perintah langsung terhadap bawahan. Penelitian 

mengenai hubungan antara tekanan ketaatan dan rekomendasi anggaran 

(Budgetary Slack) masih jarang dilakukan, khususnya di indonesia. Namun 

penelitian terdahulu sebagian besar berasal dari jurnal-jurnal akuntansi 

manajemen internasional.  

 

Permasalahan yang menjadi isu menarik yang menjadi motivasi penulis untuk 

melakukan penelitian ini adalah adanya ketidak konsistenan hasil signifikansi 

pengaruh antara keterlibatan atau partisipasi anggaran, sikap tekanan pengaruh 

sosial terhadap budgetary slack yang menjdi kesimpulan beberapa peneliti 

terdahulu. Peneliti-peneliti tersebut diantaranya adalah Douglas dan Weir (2000) 

yang menyoroti hubungan antara etika dan penciptaan slack  dengan melakukan 

survey pada akuntan manajemen. Namun hasil survei tersebut tidak menunjukan 

arah asosiasi atau memberikan bukti tentang pengaruh tekanan untuk menciptakan 

slack dalam proses penetapan anggaran. Sedangkan dalam penelitiannya Lukka 
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(1988), Jansen dan Von Glinow (1985) dalam Grediani dan Sugiri (2010) 

mengungkapkan alur proses penetapan anggaran yang merupakan subyek konflik 

karena terlalu subyektif dan  dan rentan terhadap pengaruh. Mereka juga 

mengemukakan bahwa hasil ambivalensi etis dalam situasi yang dalam hal ini 

perilaku dipengaruhi oleh struktur pahala konflik dengan perilaku yang 

mencerminkan nilai-nilai etika dan penilaian. Konflik utama manajemen untuk 

akuntan  dalam skenario anggaran adalah antara keinginan manajemen untuk 

melayani sebagai fitur kontrol dan manajemen lokal untuk mempertimbangkan 

pengaruh sosial dan intensif lainnya yang dapat mempengaruhi penciptaan 

budgetary slack. sedangkan salah satu konflik peran utama pada akuntan 

manajemen dalam sebuah penganggaran adalah keinginan manajemen (corporate)  

untuk mengendalikan anggaran dan manajemen lokal (pusat pertanggungjawaban) 

dan untuk mengamankan anggaran yang diperkirakan untuk lebih mudah dicapai. 

Model Lukka (1988) ) dalam Grediani dan Sugiri (2010)  menjelaskan mengenai 

faktor penentu dari budgetary slack adalah dengan memasukan tekanan pengaruh 

sosial (social influence pressure) seperti harapan persepsian dari akuntan 

manajemen lain dan tekanan dari superior.  

 

Beberapa penelitian lainnya yang terkait dengan tekanan pengaruh sosial (social 

influence pressure) dan budgetary slack adalah Young (1985), Frederickson 

(1998), Steven (2002), dan Davis et al. (2006). Dalam penelitiannya Young 

(1985) mengemukakan bahwa  mahasiswa MBA yang berada dibawah tekanan 

pengaruh sosial mengurangi budgetary slack dibandingkan mahasiswa yang tidak 

di bawah tekanan. Sedangkan penelitian Frederickson dan Cloyd (1998) menguji 

mahasiswa S1 dalam penciptaan budgetary slack dalam kaitannya dengan harapan 
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yang diberikan oleh atasan. Dalam kesimpulan penelitiannya mereka tidak 

menemukan hubungan yang diperkirakan sebelumnya antara tekanan pengaruh 

sosial dan perubahan dalam menciptakan slack. Dalam penelitian lainnya, Steven 

(2002) mengemukakan bahwa penciptaan slack dikaitkan dengan kepedulian 

reputasi dan etika, menemukan hubungan terbalik antara reputasi dan perhatian 

terhadap etika dan penciptaan slack. 

 

Menurut penelitian Davis et al. (2006), masalah slack dalam anggaran telah 

mendapat perhatian yang cukup besar dalam literatur akuntansi manajemen, 

namun masih sedikit pengetahuan yang tereksplor mengenai bagaimana para 

manajer memahami slack dalam sebuah anggaran dan bagaimana mereka 

merespon pada tekanan atasan untuk membuat slack dengan melanggar kebijakan 

perusahaan, dan apakah tekanan tersebut menciptakan ambevalensi etis. Dalam 

penelitiannya, Davis et al. (2006) melakukan eksperimen terhadap 77 akuntan 

manajemen yang berasal dari amerika dan kanada yang berpartisipasi dalam 

pembelajaran, dengan hasil bahwa meskipun dengan perspsi etis hampir setengah 

dari partisipan melanggar kebijakan dan menciptakan slack ketika dihadapkan 

dengan tekanan ketaatan yang berasal langsung dari atasan. 

 

2.2.2  Pengaruh Self Esteem Terhadap Penciptaan Budgetary Slack 

 

Dalam permasalahan terjadinya budgetary slack tidak hanya berkaitan dengan 

faktor ekonomi seperti dalam teori agensi secara tradisional. Dalam hal lain faktor 

non-ekonomi menjadi faktor utama yang memotivasi karakter individu seperti 

reputasi, etika, dan self esteem dalam pembuatan keputusan penyusunan anggaran. 

Penelitian mengenai hubungan antara self esteem dan rekomendasi anggaran atau 
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Budgetary Slack masih jarang pula dilakukan. Penelitian-penelitian yang menjadi 

landasan penulis untuk melengkapi penelitiannya ada dari berbagai jurnal nasional 

maupun internasional. Peneliti tersebut diantaranya adalah penelitian Judge et al. 

(1999) dalam Nugrahani dan Sugiri (2004) yang dalam penelitiannya “personality 

and job satisfaction” dikemukakan bahwa bawahan menguji konsep diri mereka 

dengan feedback positif dan informasi lingkungan kerja. 

 

Dalam keterkaitannya dengan self esteem dan organisasi dalam sebuah penelitian 

yang dilakukan oleh Judge dan Bono (2001) dalam Nugrahani dan Sugiri (2004)  

yang mendefinisikan self esteem sebagai suatu penghargaan diri yang cenderung 

diinterpretasikan dengan melakukan yang terbaik bagi setiap tugas dan 

tanggungjawabnya. Dengan demikian maka diharapkan akan mampu 

meningkatkan kinerja individualnya. Sedangkan untuk hasil penelitianya adalah 

adanya hubungan positif antara self esteem dan kinerja individual.  

 

Penelitian yang mengaitkan langsung self esteem dengan budgetary slack adalah 

Penelitian Belkoui (1989), ia menguji adanya pengaruh self esteem (dengan 

indikator self confidence) terhadap budgetary slack dengan menggunakan 

feedback positif dan negatif sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian Belkoui 

(1989) menunjukan bahwa atasan dengan feedback negatif cenderung lebih tinggi 

dalam mengestimasikan biaya dibandingkan dengan atasan dengan feedback 

positif. Sebaliknya feedback negatif lebih rendah ketika bawahan 

mengestimasikan anggaran penjualan. Adapun feedback netral berada diantara 

estimasi feedback positif dan negatif. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 

Nugrahani dan Sugiri (2004) mengkombinasikan permasalahan pada penelitian 
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Budgetary Slack (Y) 

Steven (2002) dan Belkoui (1989). Dalam penelitian Nugrahani dan Sugiri 

meneliti akan adanya pengaruh informasi asimetri, risiko, reputasi, etika, dan self 

esteem terhadap budgetary slack. dalam hal ini penelitian mereka menjadikan 

variabel self esteem sebagai variabel yang dikontrol oleh variebel asimetri 

informasi yang dibagi menjadi tiga kondisi asimetri informasi (none, low, dan 

high). Dalam penelitian tersebut terdapat kesimpulan bahwa dalam kontrol 

asimetri informasi menunjukan adanya pengaruh secara negatif antara self 

confidence dengan budgetary slack. sedangkan variabel lainnya yaitu etika dan 

risiko tidak memiliki pengaruh terhadap penciptaan budgetary slack. 

 

Berdasarkan beberapa teori dan bukti empiris yang telah diuraikan pada subbab 

pengembangan 2.2.1 dan 2.2.2 di atas, dan pembentukan kelompok-kelompok 

eksperimen pada konstruk dalam penelitian ini, maka penelitian ditujukan untuk 

menguji pengaruh self esteem dan tekanan ketaatan terhadap tingkat budgetary 

slack (slack dalam rekomendasi anggaran biaya). Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

H1 : Kelompok responden yang memiliki kondisi self esteem yang tinggi jika 

diberikan tekanan ketaatan tinggi maka akan menghasilkan rekomendasi 

anggaran biaya yang tinggi. 

 

2.3 Model Penelitian 

 

Berdasarkan hipotesis di atas, maka model/ kerangka penelitian ini adalah : 

Gambar 1 

Model Penelitian 

 

H1 

Self Esteem (X2) 

Tekanan Ketaatan (X1) 


