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Anggaran adalah salah satu suatu rencana kerja jangka pendek yang 

disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam 

proses penyusunan anggaran. Namun dalam penyusunan anggaran daerah, apabila 

manajer sengaja menetapkan pendapatan terlalu rendah atau menetapkan biaya 

terlalu besar sehingga cenderung terciptanya senjangan anggaran. Dari latar 

belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri, Komitmen 

Organisasi, dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Senjangan anggaran”. 

Subjek penelitian ini adalah pejabat eselon tiga dan empat pada seluruh 

Dinas Pemerintahan Kota Semarang. Penelitian ini melibatkan 100 responden 

dengan teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel apabila sampel diambil berdasarkan kesukaan, suka-

suka, seenaknya menurut si peneliti. Hipotesis dalam penelitian ini diuji 

menggunakan regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, informasi 

asimetri, komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap senjangan anggaran. Sedangkan ketidakpastian lingkungan tidak 

berpengaruh dan signifikan terhadap senjangan anggaran. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi 

peningkatan senjangan anggaran ketika partisipasi penyusunan anggaran tinggi. 

Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu: untuk mengurangi 

kecenderungan pejabat eselon tiga dan empat dalam melakukan senjangan 

anggaran, masukan dari pejabat eselon tiga dan empat harus dievaluasi secara 

hati-hati oleh pimpinan SKPD dan diharapkan pejabat eselon tiga dan empat dapat 

meningkatkan komunikasi yang positif dengan pimpinan SKPD. 
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ABSTRACT 

Prakoso, Romadhon Wahyu. 2016. Analysis of Participation Budget, 

Information Asymmetry , Organizational Commitment , and Environmental 

Uncertainty on Budget Slack. Final Project. Accounting Departement. Faculty of 

Economics. State University of Semarang. Advisor. Kiswanto, SE. M.Si. 

 

Keywords: Budget Slack, budget participation, information asymmetry, 

organizational commitment , environmental uncertainty . 

Budget is one of a short-term work plan which is based on long-term 

action plan set out in the budget process. However, in the preparation of the 

regional budget, if revenue managers deliberately set too low or too big fees that 

tend to create a budget slack. From this background, the authors are interested in 

doing research with the title "Analysis of Effect of Budget Participation, 

Information Asymmetry, Organizational Commitment, and Environmental 

Uncertainty on budget slack ". 

The subjects were echelons three and four on the entire Office of 

Government of Semarang. The study involved 100 respondents with a sampling 

technique using a convenience sampling is a sampling technique where a sample 

is taken by joy, love-love, arbitrarily according to the researchers. The hypothesis 

in this study were tested using multiple linear regression. 

The results showed that budget participation, information asymmetry, 

organizational commitment has a positive and significant impact on the budget 

slack. While environmental uncertainty and the effect is not significant to the 

budget slack. 

Based on the above results it can be concluded that an increase in the 

budget slack when high budget participation. Suggestions relating to the results of 

this study are: to reduce the tendency echelons three and four in doing budget 

slack, input from Echelon three and four should be evaluated carefully by the 

leadership of SKPD and expected echelons three and four can increase positive 

communication with the leadership of SKPD. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

Anggaran ialah sebuah bagian yang penting dalam suatu organisasi sektor 

publik maupun perusahaan. Anggaran adalah rencana kegiatan organisasi yang 

dinyatakan dalam satuan moneter untuk menunjukkan kegiatan apa yang akan 

dilakukan oleh perusahaan. Anggaran memiliki fungsi-fungsi yang sama dengan 

manajemen yaitu fungsi perencanaan (planning), fungsi pelaksanaan (actuating), 

dan fungsi pengawasan (controlling). Hal itu disebabkan karena anggaran sebagai 

alat manajemen dalam pelaksanaan fungsinya (Nafarin, 2009). 

Anggaran adalah suatu bagian yang penting dalam organisasi sektor publik 

maupun perusahaan. Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang 

hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran 

finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk 

mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009:61). Anggaran adalah salah 

satu komponen penting dalam perencanaan melihat ke masa depan, menentukan 

kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, pengendalian dilakukan 

dengan tujuan supaya kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan 

dengan baik sehingga dapat mencapai target atau tujuan yang ingin dicapai. Untuk 

menerjemahkan keseluruhan strategi ke dalam rencana dan tujuan organisasi, 

maka dibutuhkan sebuah anggaran. 
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Sebuah organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses 

politis dan merupakan bagian yang penting dan relevan. Jika pada sektor swasta 

anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, 

tetapi sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada 

masyarakat untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Anggaran sektor 

publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan 

pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 

2002: 61). 

Lingkungan pemerintah daerah, anggaran merupakan dokumen/kontrak 

politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 

2009:68), selanjutnya DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui 

anggaran. Adanya hubungan agen dan principal tersebut diharapkan dapat 

memudahkan proses pengawasan anggaran agar tidak terjadi perilaku perilaku 

yang disfungsional, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan wujud 

pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penerapan teori 

keagenan dapat menimbulkan dampak positif berupa efisiensi, tetapi penerapan 

ini sering kali menimbulkan perilaku disfungsional berupa senjangan anggaran. 

Proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari 

manajemen tingkat atas (top level management) sampai manajemen tingkat bawah 

(lower level management). Senjangan anggaran merupakan merupakan tindakan 

bawahan yang mengecilkan kapasitas produktifnya ketika bawahan diberi 

kesempatan untuk menentukan standar kinerjanya. Hal ini menyebabkan 
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perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan 

estimasi terbaik bagi organisasi. Apalagi jika prestasi kerja seorang pemimpin 

dinilai dari prestasinya dalam mencapai anggaran yang telah ditetapkan. Dalam 

kondisi seperti ini pihak manajemen cenderung lebih banyak melakukan 

senjangan anggaran. Alasan yang mendasari seorang manajer melakukan 

senjangan anggaran diantaranya adalah untuk membangun kepercayaan orang-

orang bahwa ketika anggaran dapat tercapai, maka mereka akan terlihat memiliki 

kinerja yang bagus di mata atasan. Senjangan anggaran juga sering kali digunakan 

untuk mengatasi kondisi ketidakpastian manakala tidak ada kejadian yang tak 

terduga, maka asumsinya manajer tersebut dapat mencapai atau melampaui 

anggarannya. 

 Senjangan anggaran dapat terjadi dikarenakan perhatian yang tidak 

memadai terhadap pembuat keputusan, komunikasi, proses persetujuan anggaran 

dan kepemimpinan yang tidak selektif (Apriyandi, 2011:3). Implikasinya, 

semakin tinggi kecenderungan organisasi pemerintah untuk melakukan senjangan 

anggaran semakin tinggi pula kecenderungan terjadinya inefisiensi anggaran, 

dengan demikian apabila anggaran tersebut disetujui sama artinya dengan 

melegalkan pemborosan uang rakyat (Rahmiati, 2013:3). 

Setiap tahun pemerintah daerah menghimpun  dan membelanjakan dana 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan anggaran 

merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di 
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provinsi/kota/kabupaten, tetapi terlibat juga di satuan kerja perangkat daerah 

(SKPD) yang bekerja pada instansi-instansi pemerintah. 

Pemerintah Kota Semarang merupakan pemerintah yang menginginkan 

setiap satuan kerja perangkat daerahnya memiliki kinerja yang benar dan 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik dalam hal 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi, 

termasuk di dalamnya adalah pertanggungjawaban anggaran. Keterlibatan mereka 

sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan komitmen dalam target anggaran. 

Pencapaian target anggaran tentunya merupakan salah satu tujuan yang ingin 

dicapai oleh mereka. Namun, demi jenjang karir yang lebih tinggi di masa 

mendatang, penilaian kinerja tersebut memotivasi agen untuk melakukan 

senjangan anggaran. 

Reformasi sektor publik berarti juga adanya reformasi keuangan daerah. 

Reformasi keuangan daerah dalam pelaksanaannya akan berdampak juga terhadap 

reformasi anggaran (budgeting reform) yang meliputi proses penyusunan, 

pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Jika pada mulanya, 

pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) propinsi 

memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri dan APBD kabupaten/kota 

dengan pengesahan Gubernur, maka saat ini pertanggungjawaban APBD hanya 

memerlukan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui 

Peraturan Daerah (Perda) (Mardiasmo, 2004.b). 

Tahap persiapan dan perencanaan anggaran daerah juga sering terjadi 

senjangan anggaran, karena didominasi oleh kepentingan eksekutif dan legislatif, 
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serta kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Senjangan anggaran akan 

menyebabkan bias dalam evaluasi kinerja agen pada unit pertanggungjawabannya 

dan berdampak pada kesalahan alokasi sumber daya.  

Penyusunan anggaran di Kota Semarang melibatkan banyak partisipasi 

baik dari unsur pemerintah, legislatif maupun masyarakat. Penyusunan anggaran 

terdiri dari beberapa tahapan mulai dari penetapan skala prioritas program dan 

kegiatan, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), tahap penyusunan 

anggaran dari masing-masing dinas/instansi, penelitian oleh tim anggaran 

pemerintah daerah (TAPD), pembahasan oleh legislatif dan diakhiri penetapannya 

oleh legislatif bersama pemerintah daerah. 

Sebuah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),  

anggaran harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah 

daerah, disusun tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal, dilakukan secara 

transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan, serta dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang 

lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya. 

Pencapaian target anggaran tentunya merupakan salah satu tujuan yang 

ingin dicapai. Tetapi dalam praktiknya seringkali terjadi kekeliruan atau kesalahan 

dalam menentukan rancangan biaya maupun target pendapatan yang mampu 

dicapai. Senjangan anggaran akan berdampak pada kesalahan alokasi sumber daya 

dan bias dalam evaluasi kinerja agen pada unit pertanggungjawabannya (Suartana, 

2010). Perkembangan APBD tahun anggaran 2010-2014 di Kota Semarang dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut ini: 
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Tabel 1.1 

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang 

Tahun Anggaran 2010–2014 (dalam jutaan) 

Sumber: Catatan Akademis Pembahasan LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun 

Anggaran 2014 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 menjelaskan bahwa APBD Kota Semarang 

mencerminkan adanya senjangan anggaran, karena brealisasi anggaran 

pendapatan daerah selalu lebih tinggi daripada anggaran pendapatan daerah yang 

ditetapkan. Sedangkan, realisasi anggaran belanja daerah selalu lebih rendah 

daripada anggaran belanja daerah yang ditetapkan. Hal ini mungkin disebabkan 

oleh faktor partisipasi anggaran, informasi asimetri, komitmen organisasi,  dan 

ketidakpastian lingkungan  terhadap senjangan anggaran. 

Adanya karakter dari masing-masing manusia yang berbeda, maka 

patisipasi anggaran sangat berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Semakin 

tinggi partisipasi yang diberikan kepada bawahan dalam penganggaran akan 

cenderung mendorong bawahan menciptakan senjangan anggaran. Anggaran 

memiliki dampak langsung terhadap prilaku manusia. Hal ini dikarenakan, orang-

orang merasakan tekanan dari anggaran yang ketat dan kegelisahan atas laporan 

Tahun Anggaran 

Pendapatan 

Daerah 

(Rp) 

Realisasi 

Pendapatan 

Daerah 

(Rp) 

(%) Anggaran 

Belanja 

Daerah 

(Rp) 

Realisasi 

Belanja 

Daerah (Rp) 

(%) 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

 

1.594.662,6 

1.992.693,9 

2.278.353,6 

2.594.562,7 

2.865.509,6 

1.623.567,3 

2.053.919,6 

2.533.676.,1 

2.796.570,7 

3.185.786,7 

101 

103 

111 

108 

111 

1.898.877,5 

2.260.097,7 

2.418.386,5 

3.184.087,1 

3.737.509,7 

1.732.662,6 

2.036.582,7 

2.053.334,8 

2.473.490,6 

2.961.976,7 

91 

90 

85 

78 

79 
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kinerja yang buruk sehingga anggaran sering kali dipandang sebagai penghalang 

kemajuan karir mereka. 

Partisipasi anggaran merupakan salah satu faktor yang dianggap memiliki 

pengaruh signifikan pada senjangan anggaran. Penelitian terdahulu yaitu 

penelitian oleh Alfebriano (2013), Maiga (2008), Anggraeni (2008), dan Umar 

(2014) menyatakan bahwa partisipasi manajer tingkat bawah dalam pembuatan 

anggaran akan menghasilkan senjangan anggaran. Namun berbeda dengan hasil 

penelitian Ardanari dan Putra (2014), Apriyandi (2011), dan Dunk (1993) yang 

mengatakan bahwa partisipasi anggaran dan senjangan anggaran mempunyai 

hubungan yang negatif yaitu peningkatan partisipasi dari bawahan semakin 

menurunkan senjangan anggaran. 

Informasi asimetri merupakan perbedaan informasi yang dimiliki manajer 

tingkat atas dengan manajer tingkat bawah karena adanya perbedaan sumber dan 

akses atas informasi tersebut. Menurut Umar (2014:2), Informasi asimetri adalah 

kondisi dimana bawahan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan 

dengan atasan, maupun sebaliknya. Bila kemungkinan yang pertama terjadi, akan 

muncul tuntutan yang lebih besar dari atasan kepada bawahan mengenai 

pencapaian target anggaran yang menurut bawahan terlalu tinggi. Namun bila 

kemungkinan yang kedua terjadi, bawahan akan menyatakan target lebih rendah 

dari pada yang dimungkinkan untuk dicapai.  

Keadaan adanya salah satu pihak mempunyai pengetahuan lebih daripada 

yang lainnya terhadap sesuatu hal disebut informasi asimetri. Oleh karena itu, 

diterapkanlah sistem anggaran partisipatif agar informasi yang dimiliki bawahan 
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dapat dikomunikasikan dengan atasan. Namun, perbedaan informasi ini menjadi 

faktor utama terjadinya senjangan anggaran. Dewi dan Gerianta (2013) dan 

Ardanari dan Putra (2014) mengatakan bahwa informasi asimetri berpengaruh 

positif terhadap senjangan anggaran. Dwi dan Lidya (2010), Apriyandi (2011), 

dan Falikhatun (2007) mengatakan informasi asimetri berpengaruh signifikan 

negatif terhadap senjangan anggaran. Sedangkan hasil penelitian Bangun dan 

Kurniati (2012), Putranto (2012), dan Anggraeni (2008) menunjukkan bahwa 

informasi asimetri tidak mempengaruhi timbulnya senjangan anggaran. 

Variabel lain yang ditambahkan dalam penelitian ini yaitu komitmen 

organisasi. Alasan dipilihnya komitmen organisasi dalam penelitian ini karena 

komitmen organisasi menunjukan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap 

nilai dan sasaran (goal) yang ingin dicapai organisasional (Mowday et al., 1979 

dalam Pangastuti, 2008). Memiliki komitmen organisasi merupakan elemen 

penting dalam bekerja di organisasi pemerintahan. Seseorang dengan memiliki 

komitmen organisasi di organisasi pemerintah dapat diharapkan memiliki 

pandangan yang positif serta berusaha berbuat yang terbaik untuk mencapai 

tujuan dan kinerja yang lebih baik lagi. Hasil penelitian oleh Alfebriano (2013) 

menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

senjangan anggaran sedangkan Dewi dan Gerianta (2013) mengatakan komitmen 

organisasi berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. 

Peneliti menambahkan satu variabel, yaitu ketidakpastian lingkungan. 

Ketidakpastian lingkungan menurut Menurut Kren dan Kerr (1993) dalam Sujana 
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(2009), bagi suatu organisasi, sumber utama ketidakpastian berasal dari 

lingkungan yang meliputi pesaing, konsumen, pemasok, regulator, dan teknologi 

yang dibutuhkan.. Hasil penelitian govindarajan (1986) dan darlis (2002) 

mengatakan bahwa dalam kondisi ketidakpastian lingkungan yang rendah akan 

meningkatkan senjangan anggaran. Hal ini disebabkan karena bawahan mampu 

memprediksi prospek masa depan dan memperkirakan langkah-langkah yang 

harus dilakukan. Dalam kondisi ini bawahan melaporkan informasi yang bias 

untuk melakukan tindakan mengurangi senjangan anggaran. Pada lingkungan ini 

bawahan sulit memprediksi masa depan karena tidak mampu memperoleh 

informasi yang akurat. Hal ini menyebabkan bawahan sulit pula untuk 

menciptakan senjangan anggaran. 

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi 

Asimetri, Komitmen Organisasi,  dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap  

Senjangan Anggaran (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota 

Semarang)”. 

1. 2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti menggunakan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah partisipasi anggaran, informasi asimetri, komitmen organisasi, dan 

ketidakpastian lingkungan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran? 
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2. Apakah  partisipasi anggaran  berpengaruh positif terhadap senjangan 

anggaran? 

3. Apakah informasi asimetri berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran? 

4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap senjangan 

anggaran? 

5. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap senjangan 

anggaran? 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1. Menguji pengaruh partisipasi anggaran, informasi asimetri, komitmen 

organisasi, dan ketidakpastian lingkungan secara bersama-sama terhadap 

senjangan anggaran 

2. Menguji pengaruh partisipasi anggaran  terhadap senjangan anggaran 

3. Menguji pengaruh informasi asimetri  terhadap senjangan anggaran  

4. Menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran 

5. Menguji pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap senjangan anggaran 

1. 4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Manfaat teoritis 

1. Menambah pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti. 

2. Sebagai bahan bacaan atau literatur bagi yang tertarik pada bidang yang 

sama. 

b. Manfaat Praktis 
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1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan SKPD terkait 

dalam penyusunan anggaran. 

2. Sebagai masukan bagi pejabat eselon tiga dan empat untuk meningkatkan 

komunikasi yang positif dengan pimpinan SKPD 

3. Dapat memperkuat penelitian sebelumnya tentang senjangan anggaran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Keagenan 

Teori agensi merupakan teori yang mempelajari hubungan atau keterkaitan 

pihak-pihak yang memiliki jalinan hubungan fungsional dan structural, yaitu 

antara atasan (principal) dan bawahan (agent). Pertama kali diperkenalkan dalam 

literatur ekonomi informasi untuk menjelaskan sebuah model teoritikal atas 

hubungan antara satu pihak (principal) yang mendelegasikan suatu pekerjaan 

kepada pihak lain (agent). Hal yang banyak terjadi dalam teori agensi dimana 

agent lebih memahami perusahaan sehingga menimbulkan informasi asimetri 

yang menyebabkan principal tak mampu menentukan apakah usaha yang 

dilakukan agent benar-benar optimal (Ikhsan dan Ishak, 2005: 56). 

Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain, 

yaitu agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam 

kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Teori keagenan merupakan teori yang 

memelajari hubungan atau keterkaitan pihak-pihak yang memiliki hubungan 

fungsional dan strutural, yaitu antara prisipal dan agen.  

Teori keagenan berfokus pada orang atau individu yang ada di dalam 

organisasi dan bagaimana mereka berperilaku dan mencoba untuk menjelaskan 

perbedaan antara kepentingan agen dan prinsipal yang mungkin dapat 

menimbulkan sebuah konflik. Konflik ini dapat terjadi karena adanya 

kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal karena 
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terdapat perbedaan tujuan dari masing-masing pihak berdasarkan posisi dan 

kepentingannya. Agen sebagai atasan memiliki informasi yang lebih, sementara 

itu prinsipal sebagai atasan memiliki kekuasaan (Latifah, 2010:84). 

Dari sudut pandang teori agensi prinsipal membawahi agen agar dapat 

melaksanakan tugas yang didelegasikan dengan efektif. Teori ini merupakan 

konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak 

prinsipal adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain yaitu agen, 

untuk melaksanakan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya 

sebagai pengampil keputusan.  

Hubungan agensi timbul ketika satu atau lebih individu yang disebut 

sebagai prinsipal memekerjakan individu lainnya yang kemudian disebut sebagai 

agen untuk bekerja atau melaksanakan apa yang diinginkan. Dari penelitian ini, 

pendekatan agency akan digunakan untuk mengevaluasi keefektifan partisipasi 

anggaran dalam senjangan anggaran. Melalui partisipasi angaran oleh bawahan 

dalam proses penyusunan anggaran bersama atasan, bawahan dapat menggunakan 

kelebihan informasi yang dimiliki. Jika bawahan memberikan informasi yang 

akurat kepada atasan, maka senjangan anggaran dalam penyusunan dapat 

dihindari. Sebaliknya, apabila bawahan memberikan informasi yang bias, maka 

senjangan anggaran dalam penyusunan tak terhindarkan. 

Teori keagenan dikemukakan bahwa atasan (principal) diasumsikan 

memiliki risiko yang netral dan bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraannya 

melalui laba yang diperoleh oleh perusahaan. Sementara manajer bertindak untuk 

meminimalkan risiko pada posisinya dengan memperbesar kompensasi yang 
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diperolehnya. Manajer akan  berusaha memperbesar kompensasi dengan 

melebihkan konsumsi atas penghasilan tambahan (perquisites). Adanya konsumsi 

perquisites yang berlebih oleh manajer dapat menimbulkan senjangan. 

Keterkaitan teori keagenan dengan senjangan anggaran adalah partisipasi 

positif dari para bawahan akan menciptakan penyusunan anggaran yang lebih 

akurat dan tepat karena bawahan tidak menutupi informasi yang dimiliki dan 

memberikan estimasi terbaiknya kepada atasan. Sebagai pengguna anggaran 

bawahan biasanya lebih mengerti biaya yang dibutuhkan, sehingga partisipasi 

yang positif dari bawahan akan membantu perusahaan dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Sebaliknya, jika bawahan memberikan partisipasi negatif maka mereka 

akan cenderung memberikan informasi yang bias yang dapat menguntungkan 

individu dalam rangka memperkaya diri sendiri. 

2.2. Anggaran 

Anggaran seringkali diartikan secara luas sebagai suatu rencana yang 

dinyatakan dalam satuan moneter standar. Dalam konsep ini anggaran merupakan 

pernyataan tentang estimasi kineja yang akan dicapai selama periode tertentu yang 

dinyatakan dalam ukuran financial.  

Menurut Nafarin (2004:12), anggaran adalah suatu rencana keuangan 

periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Menurut 

Mulyadi (2001:488), anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan 

secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran 

yang lainnya, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan 
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suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan 

jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan anggaran.  

Menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah 

meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam 

satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk 

satu periode. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan 

rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran 

menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang tersebut. Anggaran 

merupakan blue print keberadaan sebuah nagara dan merupakan arahan di masa 

yang akan datang. 

Sebuah penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor berikut 

ini (Nafarin, 2009:11): 

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan 

2. Data-data waktu yang lalu 

3. Kemungkinana perkembangan kondisi ekonomi 

4. Pengetahuan taktik, strategi dan gerak-gerik pesaing 

5. Kemungkinan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah 

6. Penelitian untuk pengembangan perusahaan 

2.3. Penganggaran Sektor Publik 

2.3.1. Pengertian 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapaiselama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, 
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sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu 

anggaran. Sedangkan pengertian dari  Anggaran sektor publik menurut 

Mardiasmo (2009:62) yaitu Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana 

kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan 

balanja dalam satuan moneter. Jadi anggaran sektor publik merupakan dokumen 

berupa rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi sektor 

publik baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam 

kurun waktu satu tahun dan diukur dalam satuan moneter. 

Proses penyusunan anggaran disebut penganggaran. Penganggaran dalam 

organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan merupakan tahapan yang cukup 

kompleks karena tidak hanya memertimbangkan faktor ekonomi, tetapi juga 

terdapat faktor sosial politik yang sangat kental. Dalam organisasi sektor publik 

penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal ini sangat berbeda dengan 

penganggaran pada sektor swasta yang relati lebih kecil nuansa politisnya. Pada 

sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup 

untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus 

diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.  

Penganggaran pada pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi 

dana untuk tiap-tiap program atau aktivitas yang akan dilakukan dalam satuan 

moneter. Beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam anggaran pemerintah adalah 

aspek perencanaan, aspek pengendalian, serta aspek transparansi dan akuntabilitas 

publik. 
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Penganggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan 

dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. 

Dalam bentuk yang paling sederhana, penganggaran sektor publik merupakan 

suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi 

yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran 

berisi estimasi menganai apa yang akan dilakukan oleh organisasi di masa yang 

akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak 

dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. 

2.3.2. Fungsi Anggaran Sektor Publik 

Anggaran dalam akuntansi berada di dalam lingkup akuntansi manajemen. 

Mardiasmo (2002:30) mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam 

manajemen sektor publik adalah sebagai berikut : 

1. Anggaran sebagai alat perencanaan 

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan 

organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa 

yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan 

berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. 

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk: 

a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan 

misi yang ditetapkan 

b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan 

organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya 
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c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah 

disusun 

d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. 

2. Anggaran sebagai alat pengendalian  

 Sebagai alat pengendalian, anggaran sektor publik memberikan rencana 

detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang 

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, 

pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosanpemborosan pengeluaran. 

Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan melalui empat cara 

yaitu: 

a.  Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan 

b.  Menghitung selisih anggaran 

c.  Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat 

dikendalikan atas suatu varians 

d.  Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. 

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal 

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk 

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui 

anggaran publik tersebut dapat diketahiu arah kebijakan fiscal pemerintah, 

sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggara 

dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan 

kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan 

ekonomi. 
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4. Anggaran sebagai alat politik 

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk 

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui 

anggaran publik tersebut dapat diketahiu arah kebijakan fiscal pemerintah, 

sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggara 

dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan 

kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan 

ekonomi. 

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi 

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. 

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam 

pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu 

mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Di samping itu anggaran publik juga berfungsi sebagai alat 

komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus 

dikominikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. 

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja 

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada 

pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan 

pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja 

manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan 

dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang 

efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. 
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7. Anggaran sebagai alat motivasi 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotifasi manajer dan stafnya 

agar bekerja secaraa ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan 

tujuan organisasi yng telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, 

target anggaran jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun 

juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. 

2.3.3. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik 

Jenis-jenis anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2009:76-89) 

adalah: 

1. Anggaran operasional 

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari 

dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat 

dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “belanja rutin”. Belanja 

rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran 

dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah.  

2. Anggaran modal 

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan 

atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan 

sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan 

menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang 

manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah 

aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran 

rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. 
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2.3.4. Prinsip-prinsip dalam Penganggaran Sektor Publik 

Anggaran memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting, sehingga 

diperlukan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi publik dan/atau 

pemerintah dalam penyusunannya. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai 

berikut (Mardiasmo, 2009:67-68): 

1. Otorisasi oleh legislatif 

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif sebelum 

eksekutif dapat menggunakan anggaran tersebut. 

2. Komprehensif/menyeluruh 

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana nonbudgetair pada dasarnya 

menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. 

3. Keutuhan anggaran 

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum. 

4. Nondiscretionary appropriation 

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara 

ekonomis, efisiensi, dan efektif. 

5. Periodik 

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan atau 

multitahunan. 

6. Akurat 

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi 

(hidden reserve) yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan dan 
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ketidakefisienan anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya 

underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. 

7. Jelas 

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat, dan tidak 

membingungkan. 

8. Transparan  

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. 

2.3.5. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik 

Proses penyusunan anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2009:68) 

yaitu anggaran sektor publik dan belanja negara/daerah yang dipresentasikan 

setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan 

masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program 

tersebut dibiayai. Pembuatan anggaran adalah suatu proses yang berkelanjutan. 

Menurut Nordiawan (2006:52-53) Pada organisasi sektor publik, pembuatan 

anggaran umumnya melewati lima tahapan, yaitu: 

1. Persiapan (preparation) 

Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang 

akan dipakai. Kemudian masing-masing unit di pemerintahan mengajukan 

anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. 

Setelah ditelaah dan diadakan dengar pendapat ke semua unit, anggaran ini 

akan disetujui oleh kepala pemerintahan. 

2. Persetujuan lembaga legislatif (legislative enactment) 
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Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. 

Dalam hal ini, lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan 

mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan 

untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan 

juga dengar pendapat (public hearing) sebelum nantinya lembaga legislatif 

menyetujui atau menolaknya, 

3. Administrasi (administration) 

Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai baik pengumpulan 

pendapat yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah 

direncanakan. Berdasarkan dengan tahap pelaksanaan ini dilakukan pula 

proses administrasi anggaran yang meliputi pencatatan pendapatan dan 

belanja yang terjadi. 

4. Pelaporan (reporting) 

Pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan dilakukan 

pelaporan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses akuntansi yang 

telah berlangsung selama proses pelaksanaan. 

5. Pemeriksaan (post-audit) 

Laporan yang diberikan atas pelaksana anggaran kemudian diperiksa  

(diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan 

akan menjadi masukan atau umpan balik (feed back) untuk proses 

penyusunan pada periode berikutnya. 

Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu: 
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1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi 

antarbagian dalam lingkungan pemerintahan 

2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang 

dan jasa publik melalui proses pemrioritasan 

3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja 

4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada 

DPR/DPRD dan masyarakat luas. 

2.4. Senjangan anggaran 

Senjangan anggaran adalah Senjangan anggaran didefinisikan sebagai 

tindakan bawahan yang mengecilkan kapabilitas produktifnya ketika dia diberi 

kesempatan untuk menentukan standar kerjanya (Young, 1985). Anthony dan 

Govindarajan (2005: 84) mendefinisikan senjangan anggaran sebagai perbedaan 

antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi 

yang sesungguhnya. Tujuannya agar target dapat lebih mudah dicapai oleh 

bawahan. Karena itu dapat disimpulkan bahwa senjangan anggaran yaitu suatu 

tindakan bagian dalam menyusun anggaran cenderung menurunkan tingkat 

penjualan dari biaya yang seharusnya dicapai, sehingga anggaran yang dihasilkan 

lebih mudah dicapai. 

Sedangkan menurut Young (1985) dalam Asri dan Adisaputro (2001: 142) 

mendefinisikan senjangan anggaran sebagai besaran dimana para manajer dengan 

sengaja memasukkan sumber daya yang berlebihan ke dalam anggaran, atau 

dengan sadar tidak menyatakan kemampuan produktif yang sesungguhnya. 

Penciptaan senjangan anggaran utamanya dapat dihubungkan pada tendensi para 
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manajer untuk mengendalikan sumber daya, aspirasi para manajer dan 

ketidakpastian yang melingkupi departemen. Dengan demikian, permintaan 

anggaran para manajer dapat merefleksikan baik kebutuhan organisasional 

maupun ambisi individual (Hopwood, 1974) dalam Fitri (2004). 

Terdapat tiga alasan utama manajer melakukan senjangan anggaran 

menurut Hilton (2003) dalam Supanto (2010): (a) orang-orang selalu percaya 

bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat bagus di mata atasan jika mereka 

dapat mencapai anggarannya; (b) senjangan anggaran selalu digunakan untuk 

mengatasi kondisi ketidakpastian, jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, yang 

terjadi manajer tersebut dapat melampaui/mencapai anggarannya; (c) rencana 

anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumber daya. 

Senjangan anggaran adanya senjangan anggaran merupakan hal yang 

umum bagi para manajer, baik manajer dalam perusahaan yang berorientasi laba 

mauapun nirlaba, yang sudah stabil maupun yang sedang berkembang. Mereka 

menyiratkan bahwa senjangan merupakan alat bagi manajemen untuk memenuhi 

keuntungan pribadinya yang tercakup dalam anggaran (Schiff dan Lewin,1970) 

dalam (falikhatun,2007) . Jadi senjangan anggaran merupakan suatu kesenjangan 

yang sengaja diciptakan oleh manajer tingkat bawah dimana mereka melaporkan 

usulan anggaran tidak sesuai dengan estimasi terbaik bagi perusahaan/organisasi 

yaitu ketika membuat anggaran penerimaan lebih rendah dan menganggarkan 

pengeluaran yang lebih tinggi daripada estimasi sesungguhnya.  
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2.5. Partisipasi Anggaran 

Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, 

dimana para individu terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan 

keputusan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap para individu 

tersebut. Partisipasi merupakan suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh 

dua pihak atau lebih yang membawa efek di masa yang akan datang bagi mereka 

yang membuat keputusan (Becker dkk., 1978; dalam Jacomina H., 2001). Keith 

Davis dan Newstorm (1985) dalam Novana (2002) mendefinisikan partisipasi 

sebagai keterlibatan individu yang bersifat mental dan emosional dalam situasi 

kelompok bagi pencapaian tujuan bersama dan membagi tanggung jawab 

bersama. Dalam konteks yang lebih spesifik partisipasi dalam penyusunan 

anggaran merupakan proses dimana para individu yang kinerjanya dievaluasi dan 

memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian target anggaran terlibat dan 

mempunyai pengaruh dalam penyusunan target anggaran (Brownell, 1982) dalam 

Novana (2002).  

Sedangkan menurut Vroom (1960) dalam Lestari. (2000) bahwa 

partisipasi anggaran merupakan suatu proses kerjasama melalui dua atau lebih 

partisipan dalam pembuatan keputusan yang memiliki pengaruh terhadap masa 

yang akan dating terhadap apa yang telah diputuskan oleh mereka. Partisipasi 

melibatkan interaksi yang saling berhadapan antara individu-individu, atasan dan 

bawahan, untuk menetapkan anggaran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak 

(Licata dkk., 1986; dalam Jacomina H., 2001). Selanjutnya pengertian partisipasi 

dipertegas oleh Kennis (1979) dalam Lestari (2000) bahwa partisipasi adalah 
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tingkat keikutsertaan manajer dalam menyusun anggaran dan pengaruh anggaran 

tersebut terhadap pusat pertanggung jawaban manajer yang bersangkutan. 

Peningkatan tanggung jawab dan tantangan yang inheren dalam proses 

tersebut memberikan insentif non-uang yang mengarah pada tingkat kinerja yang 

lebih tinggi, sehingga dalam praktiknya Hansen dan Mowen (2004:377) mengurai 

mengenai tiga potensi masalah yang timbul dari partisipasi anggaran, yaitu: 

menetapkan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, membuat kelonggaran 

dalam anggaran, dan partisipasi semu. Hal ini tentunya akan membuat partisipasi 

yang dilakukan individu tidak mendatangkan manfaat bagi organisasi dan 

cenderung menciptakan senjangan anggaran. 

2.6. Informasi Asimetri 

Informasi asimetri  merupakan perbedaan informasi relevan yang 

digunakan dalam pengambilan keputusan antara manajer tingkat atas dengan 

manajer tingkat bawah. Sulistyanto dalam Erawati (2006:23) menyatakan bahwa 

informasi asimetri merupakan perbedaan informasi yang dimiliki oleh manajer 

tingkat atas dengan manajer tingkat bawah yang disebabkan oleh perbedaan 

sumber dan akses informasi. 

Informasi Asimetri mendorong pentingnya partisipasi dalam penyusunan 

anggaran agar anggaran lebih bermanfaat. Syarat sahnya suatu partisipasi dalam 

memberikan informasi atau ”well informed”, artinya setiap orang yang 

berpartisipasi dapat memberikan informasi yang baik dan berguna yang dimiliki 

yang nantinya akan bermanfaat dalam penetapan anggaran. Partisipasi bawahan 
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dalam penyusunan anggaran inilah yang dapat memberikan kesempatan untuk 

memasukkan informasi lokal. 

Anthony dan Govindaradjan (2007:270) menyatakan bahwa informasi 

asimetri adalah suatu kondisi apabila principal/atasan tidak mempunyai informasi 

yang cukup mengenai kinerja agen/bawahan baik itu dalam kinerja aktual, 

motivasi dan tujuan, sehingga atasan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan 

terhadap hasil aktual perusahaan atau organisasi. 

Menurut  Baiman dan Evans, Collahan dan Scmidt, Penno dalam Erawati 

(2006:28) informasi asimetri timbul jika bawahan memiliki informasi yang 

relevan untuk proses pembuatan keputusan sehubungan dengan pengangggaran, 

sedangkan atasan tidak. Dengan informasi lokal yang dimilikinya bawahan dapat 

mempengaruhi melalui partisipasinya dalam penyusunan anggaran untuk 

menciptakan senjangan. Bawahan dapat mengkomunikasikan/mengungkapkan 

beberapa informasi pribadinya yang mungkin dapat dimasukkan dalam standar 

atau anggaran yang dipakai sebagai dasar penilaian. Di samping itu, bawahan juga 

dapat tidak mengungkapkan beberapa informasi pribadi sehingga dapat 

mempengaruhi senjangan. Informasi asimetri inilah yang nantinya akan 

memberikan kesempatan dan mendorong bawahan untuk bersikap oportunitis 

dengan memperkecil pendapatan dan memperbesar biaya ketika mereka diajak 

berpartisipasi dalam menyusun anggaran yang nantinya menjadi tanggung 

jawabnya. 
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2.7. Komitmen Organisasi 

Menurut Meyer dkk. (Raharjo dan Waridin, 2000; dalam Setiani, 2002) 

dua diantaranya secara khusus penting bagi banyak penelitian. Pertama, semakin 

jelas bahwa komitmen merupakan suatu construct yang kompleks dan mempunyai 

berbagai bentuk. Selama bertahun-tahun, sejumlah teoritis dan peneliti telah 

mendefinisikan dan mengoperasionalkan komitmen dalam cara-cara yang 

berbeda. Akibatnya, sulit untuk menyatukan hasil-hasil penelitian yang 

terakumulasi. Karena komitmen dapat mempunyai berbagai bentuk, para peneliti 

harus menyatakan dengan jelas bentuk atau bentuk-bentuk komitmen yang 

menarik perhatian mereka dan memastikan bahwa ukuran yang mereka gunakan 

sesuai dengan tujuan peneliitian. Kedua, terdapat suatu perluasan dalam hal 

lingkungan pembelajaran komitmen. Beberapa studi awal dengan literatur 

perilaku keorganisasian menguji komitmen karyawan kepada atasan mereka, atau 

mengacu pada komitmen organisasi. 

Menurut Raharjo dan Waridin (2000) dalam Setiani (2002), dua persepsi 

tentang konsep komitmen mendominasi literatur.  

1. Persepsi yang pertama memandang komitmen sebagai sikap individu-

indiviudu mengidentifikasikan diri dengan organisasi dan, karena itu 

berkomitmen untuk membangun keanggotaan dalam organisasi. Pendekatan 

ini biasanya dioperasionalkan dengan suatu skala yang dikembangkan oleh 

Porter dkk. (1974) dalam Setiani (2002). 

2. Persepsi yang kedua dikenal sebagi side-bet theory yang muncul dari studi 

Becker (1960) dalam Setiani (2002), lebih memandang komitmen sebagai 
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perilaku daripada sebagai sikap. Menurut persepsi ini, individu-individu lebih 

terikat pada organisasi melalui kepentingan dari luar (misalnya pensiun, 

senioritas) daripada pengaruh yang diharapkan organisasi. Komitmen 

perilaku biasanya dioperasionalkan dengan skala - skala yang dikembangkan 

oleh Hrebiniak dan Alutto (1972) dalam Setiani (2002). 

Nouri (1994) dalam Handayani (2002) dalam penelitiannya 

mendefinisikan komitmen organisasi sebagai tingkat identifikasi pekerja dalam 

suatau organisasi. Nilai-nilai tersebut dikarakteristikkan oleh :  

1. Penerimaan yang kuat terhadap tujuan organisasi. 

2. Kemajuan untuk mencurahkan seluruh tenaganya untuk kepentingan 

organisasi (Porter dkk.,1994 dalam Handayani, 2002). Manajer yang 

memiliki level komitmen organisasi yang tinggi merasakan adanya sikap 

positif terhadap organisasinya. Mereka mengidentifikasi diri mereka terhadap 

organisasi tertentu, dan mencoba untuk mempertahankan keanggotaannya 

dalam organisasi tersebut (Porter dkk., 1976; dalam Handayani, 2002). 

2.8. Ketidakpastian Lingkungan 

Ketidakpastian lingkungan dapat diartikan sebagai persepsi pegawai 

tentang lingkungan yang dihadapi dan mempengaruhi di tempat pegawai bekerja. 

Disamping mengalami komitmen organisasi, pegawai juga mengalami 

ketidakpastian yang muncul dari lingkungan kerja (Duncan 1972; Gregson, 

Wendell dan Aono 1994; Otley dan Pierce 1995). Ferris (1977) menyatakan 

bahwa “konsep ketidakpastian tidak berkaitan dengan lingkungan fisik, tetapi 

dengan pengetahuan dan persepsi individu akan lingkungannya”. 
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Miliken (1987) menjelaskan bahwa ketidakpastian lingkungan terdiri dari 

tiga tipe (effect uncertainty, response uncertainty, dan stated uncertainty). Effect 

uncertainty adalah ketidakmampuan memprediksi pengaruh lingkungan di masa 

akan datang terhadap organisasi.  

Response uncertainty adalah ketidakmampuan memprediksi konsekuensi 

dari pilihan-pilihan keputusan untuk merespon lingkungan. Sedangkan stated 

uncertainty merupakan suatu hal selalu  dihubungkan dengan ketidakpastian 

lingkungan yang dipersepsikan (perceived environmental uncertainty). Walaupun 

stated uncertainty menggambarkan ketidakpastian lingkungan yang dirasakan, 

namun operasionalisasi ketidakpastian lingkungan yang dipersepsikan meliputi 

pengukuran tipe-tipe ketidakpastian lingkungan secara menyeluruh sehingga 

memberikan hasil-hasil penelitian yang informatif (Gerloff, et al, 1991). 

Ketidakpastian lingkungan merupakan salah satu faktor yang sering 

menyebabkan organisasi melakukan penyesuaian terhadap kondisi organisasi 

dengan lingkungan. Seseorang mengalami ketidakpastian karena merasa tidak 

memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi keadaan pada masa yang akan 

datang. Bagi suatu organisasi, sumber utama ketidakpastian berasal dari 

lingkungan yang meliputi pesaing, konsumen, pemasok, regulator, dan teknologi 

yang dibutuhkan (Kren dan Kerr, 1993; Wartono, 1998 dalam Asriningati, 2006). 

Dari uraian diatas dapat disimpilkan bahwa ketika persepsi ketidakpastian 

lingkungan tinggi, organisasi mungkin membutuhkan tambahan informasi untuk 

mengantisipasi kompleksitas lingkungan. 

 



32 
 

 

2.9. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang senjangan anggaran memberikan hasil temuan yang 

tidak konsisten. Perbedaan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada lampiran 

1. 

2.10. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

Dalam penelitian ini dapat telah dibuat suatu kerangka pemikiran yang 

dapat menjadi sebuah landasan dalam penulisan ini yang pada akhirnya dapat 

diketahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi senjangan anggaran. 

Kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
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2.10.1. Hubungan Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri, Komitmen 

Organisasi, dan Ketidakpastian Lingkungan dengan Senjangan 

anggaran 

Dengan adanya partisipasi anggaran memberikan peluang bagi manajer 

tingkat bawah dan menengah untuk mempeluangkan anggaran atau sengaja 

menciptakan senjangan, agar anggaran yang mereka susun mudah dicapai. Hal ini 

terjadi karena ketidakpastian yang disebabkan oleh agen memiliki informasi 

pribadi yang lebih banyak tentang bidangnya dibandingkan prinsipal atau terjadi 

informasi asimetri antara atasan dengan bawahannya.  

Dalam sebuah organisasi memerlukan komitmen individu yang tinggi 

karena saat individu loyal terhadap organisasinya, maka akan muncul kesediaan 

untuk melakukan dan mengupayakan segala hal yang terbaik dalam pencapaian 

tujuan organisasi, dengan komitmen organisasi tinggi maka tingkat senjangan 

anggaran yang timbul akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya jika komitmen 

organisasi rendah maka akan cenderung terciptanya senjangan anggaran yang 

tinggi. Tetapi jika dikaitkan dengan keterlibatan manajer tingkat bawah yang 

mengalami ketidakpastian lingkungan dalam penyusunan anggaran, maka 

kemampuan memprediksi keadaan dimasa yang akan datang pada kondisi 

ketidakpastian lingkungan yang rendah terjadi pada manajer tingkat bawah yang 

terlibat dalam penyusunan anggaran, sebaliknya dalam kondisi ketidakpastian 

lingkungan yang tinggi, manajer tingkat bawah sulit memprediksi masa depan 

karena ketiadaan informasi yang akurat sehingga manajer tingkat bawah sulit 
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menciptakan senjangan anggaran. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1= Partisipasi anggaran, informasi asimetri, komitmen organisasi, dan 

ketidakpastian lingkungan secara bersama-sama berpengaruh terhadap senjangan 

anggaran. 

2.10.2. Hubungan Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran 

Menurut teori keagenan dalam penganggaran daerah, partisipasi anggaran 

merupakan proses kerja sama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan 

antara agen dan prinsipal. Anggaran daerah disusun oleh eksekutif sebagai agen 

dan kemudian disahkan oleh prinsipal sebagai legislatif. Keterlibatan satuan kerja 

perangkat daerah dalam penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah 

merupakan makna partisipasi anggaran dalam pemerintah daerah.  

Partisipasi yang tinggi dalam proses penyusunan anggaran akan 

memberikan kesempatan yang lebih besar kepada bawahan untuk melakukan 

senjangan dan sebaliknya ketika partisipasi rendah harapan bawahan untuk 

melakukan senjangan anggaran dibatasi sehingga senjangan anggaran juga rendah 

(Edfan, 2002). Penelitian Young (1985) dalam Edfan (2002), menyimpulkan 

bahwa terjadinya senjangan anggaran disebabkan karena bawahan tidak ingin 

menghadapi risiko. Dengan melakukan senjangan anggaran manajer berharap 

sasaran dapat mudah dicapai dan menurunkan risiko kegagalan mencapai target 

anggaran. 

Beberapa peneliti berpendapat bahwa partisipasi anggaran dan senjangan 

anggaran mempunyai hubungan positif, seperti hasil penelitian Alfebriano (2013) 
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yang melakukan studi kasus pada PT. BRI di Kota Jambi, Lima  variabel 

pemoderasi tersebut, yaitu Partisipasi penganggaran, informasi asimetri, 

penekanan anggaran, komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan. Hasil 

penelitian Alfebriano (2013) menunjukkan bahwa Partisipasi penganggaran, 

informasi asimetri, penekanan anggaran, komitmen organisasi dan ketidakpastian 

lingkungan mempengaruhi senjangan anggaran secara bersama-sama. 

Penelitian Alfebriano (2013) selaras dengan penelitian yang dilakukan 

Widiananta (2005) yang meneliti Pengaruh komitmen organisasi dan 

ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan 

senjangan anggaran. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi 

anggaran mempunyai pengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran serta 

mempunyai hubungan yang positif dan secara bersama-sama, komitmen 

organisasi dan interaksinya (moderating) berpengaruh positif terhadap senjangan 

anggaran. 

Kartika (2010) yang melakukan studi kasus pada Program Study 

Akuntansi Universitas Stikubank dengan hasil penelitian Partisipasi anggaran 

berpengaruh positif signifikan terhadap senjangan anggaran. Komitmen organisasi 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara partisipasi 

anggaran dengan senjangan anggaran. Ketidakpastian lingkungan mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan 

senjangan anggaran. 

Selaras dengan penelitian Kartika (2010), Mulyani (2012) menunjukkan 

bahwa Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. 
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Penekanan anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Komitmen 

Organisasi tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Kompleksitas tugas 

tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. 

Untuk menguji hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan 

anggaran, maka peneliti menduga bahwa semakin rendah tingkat partisipasi 

anggaran  maka tingkat senjangan anggaran yang timbul akan semakin rendah, 

begitu pula sebaliknya partisipasi anggaran yang tinggi dari bawahan maka 

tingkat senjangan anggaran yang timbul akan semakin tinggi. Adanya partisipasi 

anggaran memberikan peluang bagi mereka untuk melonggarkan anggaran atau 

sengaja menciptakan senjangan, agar anggaran yang mereka susun mudah dicapai. 

Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H2 = Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran 

2.10.3. Hubungan Informasi Asimetri dengan Senjangan Anggaran 

Informasi Asimetri merupakan perbedaan informasi yang dimiliki oleh 

atasan dengan bawahan, dalam hal ini yaitu perbedaan informasi yang dimiliki 

oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan pegawai yang 

terlibat dalam penyusunan anggaran SKPD. Hubungan informasi asimetri dengan 

senjangan anggaran merujuk pada teori keagenan.  

Berdasarkan teori keagenan, principal (pemilik/atasan) memberikan 

wewenang kepada agen (manajer/bawahan) untuk mengatur perusahaan yang 

dimiliki. Informasi asimetri adalah keadaan yang terjadi jika informasi yang 

dimiliki bawahan mengenai unit yang menjadi tanggung jawabnya lebih baik 

daripada informasi mengenai hal tersebut yang dimiliki oleh atasannya (Dunk, 
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1993). Dalam konteks teori keagenan, informasi asimetri didefinisikan sebagai 

perbedaan informasi yang dimiliki oleh agen dan prinsipal sehingga prinsipal 

tidak dapat memonitor kemampuan atau potensial yang sesungguhnya dimiliki 

oleh agen. Hal ini mungkin terjadi jika bawahan mengutamakan kepentingan 

pribadi daripada kepentingan organisasi.  

Dalam hal terjadi informasi asimetri, biasanya agen mengetahui informasi 

penting yang berkaitan dengan lingkungan kerja, unit organisasi, dan kapasitasnya 

dalam bekerja. Maka dari itu, dalam proses penetapan anggaran secara partisipatif 

meskipun adanya partisipasi agen dapat menguntungkan prinsipal dalam 

mengakses informasi privat, namun adanya informasi asimetri dapat 

meningkatkan risiko senjangan anggaran yang terjadi. 

Informasi asimetri memberikan peluang pada agen untuk mempengaruhi 

anggaran yang mungkin tidak selalu sesuai dengan kepentingan maupun 

keinginan prinsipal. Biasanya agen akan menganggarkan sumber daya yang 

melebihi dari kebutuhan sebenarnya dengan maksud untuk memenuhi tujuan-

tujuan mereka. Kondisi ini secara keseluruhan dapat menimbulkan kesalahan 

alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi. Risiko lain dari informasi asimetri 

adalah agen bisa jadi mendistorsi informasi dengan tujuan untuk menurunkan 

ekspektasi atasan terhadap kinerja mereka. Ketika proses negosiasi, agen memiliki 

peluang menciptakan senjangan anggaran dengan memberikan informasi yang 

bias. 
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Penelitian Alfebriano (2013) menggunakan lima variabel pemoderasi, 

yaitu Partisipasi penganggaran, informasi asimetri, penekanan anggaran, 

komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan. Hasil penelitian Alfebriano 

(2013) menunjukkan bahwa informasi asimetri berpengaruh positif terhadap 

senjangan anggaran.  

Penelitian Ardanari dan Putra (2014) menguji pengaruh partisipasi 

penganggaran, asimetri informasi, self estee dan budget emphasis pada budgetary 

slack menunjukkan bahwa informasi asimetri mempengaruhi timbulnya senjangan 

anggaran. Berbeda dengan penelitian Putranto (2012). Menguji pengaruh 

moderasi informasi asimetri dan group cohesiveness terhadap Hubungan 

partisipasi penganggaran dengan budgetary slack menunjukkan informasi 

Asimetri tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan partisipasi anggaran 

dan senjangan anggaran, sehingga informasi asimetri bukan merupakan variabel 

moderat. Variabel group cohesiveness juga tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap hubungan partisipasi anggaran dan senjangan anggaran, sehingga group 

cohesiveness bukan merupakan variabel moderat.  

Pengujian pengaruh informasi asimetri terhadap senjangan anggaran pada 

penelitian Bangun dan Kurniati (2012)  menunjukkan bahwa informasi asimetri 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran. Sehingga 

penelitian Bangun dan Kurniati (2012) mendukung hasil penelitian Putranto 

(2012), yaitu informasi asimetri tidak mempengaruhi senjangan anggaran. 

Busuioc (2011) menyebutkan bahwa teori informasi asimetri mengacu 

pada ketidakpastian yang disebabkan karena agen memiliki informasi pribadi 
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yang lebih banyak tentang bidangnya dibandingkan prisipal, maka peneliti 

menduga bahwa semakin tinggi tingkat informasi asimetri maka tingkat senjangan 

anggaran yang timbul akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya ketika 

informasi asimetri rendah maka senjangan anggaran yang terjadi juga rendah. 

Sehingga akan ada kemungkinan mereka akan melonggarkan anggaran atau 

sengaja menciptakan senjangan, agar anggaran yang mereka susun mudah dicapai. 

Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H3 = Informasi asimetri berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran 

2.10.4. Hubungan Komitmen Organisasi dengan Senjangan Anggaran 

Komitmen organisasi ialah sikap karyawan yang tertarik dengan tujuan, 

nilai dan sasaran organisasi yang ditunjukan dengan adanya penerimaan individu 

atas nilai dan tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan 

organisasi dan kesediaan bekerja keras untuk organisasi sehingga membuat 

individu betah dan tetap ingin bertahan diorganisasi tersebut demi tercapainya 

tujuan dan kelangsungan organisasi.  

Hubungan komitmen organisasi dengan senjangan anggaran merujuk pada 

teori keagenan. Berdasarkan teori keagenan, komitmen setiap individu atau 

kelompok organisasi berpengaruh besar terhadap meningkat atau berkurangnya 

praktik senjangan anggaran. Komitmen yang dibangun bersama antara agen dan 

prinsipal menunjukkan nilai dan tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi. 

Komitmen yang telah dibuat akan memberikan motivasi kepada agen maupun 

prinsipal untuk mengupayakan tercapainya tujuan organisasi. Dengan komitmen 

yang kuat antara prinsipal dalam hal ini pimpinan satuan kerja perangkat daerah 



40 
 

 

(SKPD) dengan pegawai (agen) yang terlibat dalam penyusunan anggaran SKPD, 

diharapkan dapat tercipta kerja sama yang baik sehingga organisasi memperoleh 

hasil yang optimal.  

Pegawai atau bawahan yang memiliki komitmen tinggi terhadap 

organisasinya akan mempergunakan anggaran untuk membantu pimpinan SKPD 

dalam mencapai tujuan organisasi, pegawai akan cenderung menghindari dan 

meminimalkan terjadinya senjangan anggaran karena bawahan yang memiliki 

komitmen organisasi yang tinggi akan mengupayakan berkembangnya organisasi 

ke arah yang lebih baik. Sedangkan bawahan yang memiliki komitmen organisasi 

rendah akan memanfaatkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk 

pencapaian kepentingan pribadi, sehingga memiliki kecenderungan untuk 

menciptakan senjangan anggaran. 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan 

senjangan anggaran tergantung pada sejauh mana pegawai lebih mementingkan 

bekerja untuk kepentingan organisasinya atau untuk kepentingan diri sendiri. Hal 

ini merupakan bentuk aktualisasi dari komitmen organisasi yang dimiliki individu 

tersebut. Ketika individu memiliki ikatan emosional terhadap organisasi yang 

meliputi dukungan moral dan menerima nilai yang ada serta tekad dari dalam diri 

untuk mengabdi pada organisasi, maka hal tersebut akan menumbuhkan 

komitmen organisasi.  

Komitmen akan membuat organisasi lebih produktif. Bagi individu dengan 

komitmen organisasi yang rendah akan memiliki perhatian yang rendah terhadap 

pencapaian tujuan organisasi dan akan cenderung berusaha memenuhi 
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kepentingan pribadi. Sebaliknya bagi individu yang memiliki komitmen 

organisasi tinggi akan menganggap pencapaian tujuan organisasi merupakan hal 

yang penting. Hal ini menjadikan individu lebih peduli dengan nasib organisasi 

dan berusaha melakukan yang terbaik untuk kemajuan organisasi, sehingga 

kemungkinan terjadinya senjangan anggaran dapat dihindari. 

Hasil penelitian oleh Alfebriano (2013) menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran berbeda 

dengan penelitian Dewi dan Gerianta (2013) mengatakan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap senjangan anggaran. 

Untuk menguji hubungan antara komitmen organisasi dengan senjangan 

anggaran, maka peneliti menduga bahwa semakin tinggi tingkat komitmen 

organisasi maka tingkat senjangan anggaran yang timbul akan semakin tinggi, 

begitu pula sebaliknya jika komitmen organisasi rendah maka tingkat senjangan 

anggaran yang timbul akan semakin rendah. Hal ini terjadi karena saat individu 

loyal terhadap organisasinya, maka akan muncul kesediaan untuk melakukan dan 

mengupayakan segala hal yang terbaik dalam pencapaian tujuan organisasi. Maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H4 = Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran 

2.10.5. Hubungan Ketidakpastian Lingkungan dengan Senjangan Anggaran 

Ketidakpastian lingkungan merupakan salah satu faktor yang sering 

menyebabkan organisasi melakukan penyesuaian terhadap kondisi organisasi 

dengan lingkungan. Ketidakpastian merupakan persepsi dari anggota organisasi. 



42 
 

 

Seseorang mengalami ketidakpastian karena dia merasa tidak memiliki informasi 

yang cukup untuk meprediksi masa depan secara akurat.  

Bagi suatu organisasi, sumber utama ketidakpastian berasal dari 

lingkungan, yang meliputi pesaing, konsumen, pemasok, regulator, dan teknologi 

yang dibutuhkan (Govindarajan, 1986). Individu akan mengalami ketidakpastian 

lingkungan yang tinggi jika merasa lingkungan tidak dapat diprediksi dan tidak 

dapat memahami komponen lingkungan akan berubah (Milliken, 1978 dalam 

Darlis, 2002). Sedangkan dalam ketidakpastian lingkungan yang rendah 

(lingkungan relatif stabil), individu dapat memprediksi keadaan di masa datang 

sehingga langkah-langkah yang akan dilakukannya dapat direncanakan dengan 

lebih akurat (Duncan, 1972 dalam Darlis, 2002).  

Penelitian Tjahjanti (2004) menyatakan hasil bahwa ketidakpastian 

lingkungan yang tinggi dalam sebuah organisasi akan meningkatkan senjangan 

anggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran. Sedangkan 

penelitian Widiananta (2005) menguji pengaruh pengaruh komitmen organisasi 

dan ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran 

dengan senjangan anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang ada di Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara ketidakpastian lingkungan 

terhadap senjangan anggaran.  

Pengujian mengenai hubungan antara ketidakpastian lingkungan dengan 

senjangan anggaran, maka peneliti mengacu pada hasil penelitian Tjahjanti (2004) 
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dan Widiananta (2005) yang menduga bahwa ketidakpastian lingkungan yang 

tinggi dalam sebuah organisasi akan meningkatkan senjangan anggaran, begitu 

pula sebaliknya jika ketidakpastian lingkungan yang rendah dalam sebuah 

organisasi akan menurunkan senjangan anggaran.  

Individu mengalami ketidakpastian dikarenakan individu tersebut merasa 

tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara 

akurat. Individu akan mengalami ketidakpastian lingkungan yang tinggi jika 

merasa lingkungan tidak dapat diprediksi dan tidak dapat memahami komponen 

lingkungan akan berubah, sebaliknya dalam ketidakpastian lingkungan yang 

rendah (lingkungan relative stabil) individu dapat memprediksi keadaan di masa 

datang sehingga langkah-langkah yang akan dilakukannya mampu direncanakan 

dengan lebih akurat. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H5 = Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap senjangan 

anggaran. 

2.11. Ringkasan Hipotesis 

Ringkasan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1= Partisipasi anggaran, informasi asimetri, komitmen organisasi, dan 

ketidakpastian lingkungan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran. 

H2 =   Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. 

H3 =   Informasi asimetri berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. 

H4 =   Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. 
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H5 = Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap senjangan 

anggaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kausatif dan kuantitatif. 

Penelitian kausatif adalah penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat, 

tentang suatu pengaruh antar variabel. Sedangkan data kuantitatif adalah data 

yang berupa bilangan, nilainya bisa berubah-ubah atau bersifat variatif. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan 

sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber (tanpa melalui 

media perantara). Data primer dari penelitian ini didapat dari hasil kuesioner. 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Menurut Sugiyono, 

(2002:16) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pejabat eselon tiga dan empat 

pada satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Daerah Kota Semarang. Ukuran 

populasi adalah 219. Pemerintah Kota Semarang menjadi lokasi penelitian karena 

berdasarkan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 

Anggaran 2010–2014 realisasi anggaran pendapatan daerah selalu lebih tinggi 

daripada anggaran pendapatan daerah yang ditetapkan. Sedangkan, realisasi 
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anggaran belanja daerah selalu lebih rendah daripada anggaran belanja daerah 

yang ditetapkan, hal ini mencerminkan adanya senjangan anggaran. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam 

penelitian ini seluruh pejabat eselon tiga dan empat pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Kota Semarang. Pengguna dan kuasa pengguna anggaran/barang 

dipegang oleh pejabat struktural tertinggi dalam SKPD sehingga bertanggung 

jawab dan yang mengambil kebijakan-kebijakan pada unit kerjanya masing-

masing. Pemilihan sampel penelitian ini didasarkan pada metode convenience 

sampling. Convenience sampling yaitu teknik pengambilan sampel apabila sampel 

diambil berdasarkan kesukaan, suka-suka, seenaknya menurut si peneliti. Kriteria 

sampel dalam penelitian ini yaitu manajer/kepala tiap bagian yang telah 

menduduki jabatannya minimal 1 tahun. Kriteria ini dimaksudkan bahwa 

responden yang menjadi objek penelitian telah memiliki pengalaman yang 

memadai dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung 

jawabnya. Penentuan sampel menurut Arikunto (2010) yaitu apabila jumlah 

subjek kurang dari 100, maka seluruh populasi dijadikan sampel. Jika subjek lebih 

dari 100, maka penentuan ukuran sampel menggunakan presentase 10%-15% atau 

20%-25%. Rumus yang digunakan untuk menetukan jumlah sampel dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

n  = N X 25 % = 219 x 25 % = 54.75        55 

Keterangan: 

N = Jumlah populasi 

n  = Jumlah sampel 
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Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat eselon tiga dan 

empat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang, yaitu 

seluruh kepala seksi, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala bagian dan 

sekretaris dinas selaku kuasa pengguna anggaran pada beberapa Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di kota Semarang yang dianggap mampu menggambarkan 

kinerja manajerial dari tiap instansi secara keseluruhan. Pemilihan dinas dilakukan 

dengan alasan instansi tersebut merupakan satuan kerja pemerintah yang memiliki 

kepentingan dalam menyusun, menggunakan dan melaporkan keuangan atau 

sebagai pelaksanaan keuangan dari pemerintah daerah yang cakupan kerjanya 

lebih luas daripada badan dan lembaga teknis dinas serta merupakan instansi yang 

berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, sehingga dianggap mampu 

mewakili untuk menggambarkan kemungkinan terjadinya senjangan anggaran  

dari setiap SKPD. 

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1. Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Widoyoko, 2012:5). Variabel terikat dalam 

penelitian ini yaitu senjangan anggaran.  

3.3.1.1 Senjangan anggaran 

Menurut Lubis (2010:241) senjangan anggaran adalah selisih antara 

sumber daya yang sebenarnya diperlukan untuk secara efisien menyelesaikan 

suatu tugas dan jumlah sumber daya yang lebih besar dan diperuntukkan bagi 

tugas tersebut. 
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 Penelitian ini diartikan senjangan anggaran sebagai perbedaan atau selisih 

jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan estimasi terbaik yang dapat 

diterima. Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan 

oleh Dunk (1993:409). Instrumen ini terdiri dari enam pertanyaan yang mengukur 

tingkat partisipasi responden dengan nilai dalam skala likert 5 point. Skala 1 

berarti sangat tidak setuju sampai dengan skala 5 yang berarti sangat setuju. 

Indikator untuk mengukur senjangan anggaran  adalah: 

1. Standar anggaran dapat meningkatkan produktivitas. 

2. Pencapaian anggaran. 

3. Monitor biaya disebabkan batasan anggaran. 

4. Tuntutan pada anggaran. 

5. Target anggaran menyebabkan efisiensi. 

6. Target anggaran sulit dicapai. 

3.3.2. Variabel Bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah 

secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah partisipasi anggaran, informasi asimetri, komitmen organisasi, dan 

ketidakpastian lingkungan. 

3.3.2.1. Partisipasi Anggaran 

Partisipasi anggaran merupakan suatu proses pengambilan keputusan 

bersama dimana keputusan bersama tersebut akan memiliki dampak masa depan 

terhadap mereka yang membuatnya. Partisipasi anggaran dapat berupa 

keikutsertaan manajer pusat pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran, 
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keterlibatan dalam memberikan pendapat, dan seringnya manajemen puncak 

menanyakan pendapat manajer pusat pertanggungjawaban dalam menyusun 

anggaran. Dalam penelitian ini partisipasi anggaran diartikan sebagai kesempatan 

para bawahan untuk terlibat dalam proses penyusunan anggaran bersama atasan 

pada setiap dinas. Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang 

dikembangkan oleh Kenis (1979).  Instrumen ini terdiri dari enam pertanyaan 

yang mengukur tingkat partisipasi responden dengan nilai dalam skala likert 5 

point. Skala 1 berarti sangat tidak setuju sampai dengan skala 5 yang berarti 

sangat setuju. Indikator untuk mengukur partisipasi anggaran adalah: 

1. Keikutsertaan penyusunan anggaran. 

2. Penilaian anggaran. 

3. Permintaan pendapat tentang anggaran. 

4. Pengaruh dalam anggaran. 

5. Pentingnya usulan anggaran. 

6. Keterlibatan manajer. 

3.3.2.2. Informasi Asimetri 

Informasi asimetri terjadi ketika bawahan mempunyai informasi yang 

lebih dibandingkan dengan atasan. Dalam lingkup pemerintah daerah bawahan 

memiliki keunggulan informasi dibandingkan dengan pihak atasan. Bawahan akan 

cenderung mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang aktual 

terjadi. Sebaliknya, mengusulkan target anggaran yang lebih rendah untuk 

anggaran pendapatan. 
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Penelitian ini diartikan informasi asimetri sebagai ketidakseimbangan 

informasi yang dimiliki oleh atasan dan bawahan atau keadaan dimana bawahan 

mempunyai informasi yang lebih akurat dibandingkan dengan atasan. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Dunk 

(1993:410). Instrumen ini terdiri dari enam pertanyaan yang mengukur tingkat 

partisipasi responden dengan nilai dalam skala likert 5 point. Skala 1 berarti 

sangat tidak setuju sampai dengan skala 5 yang berarti sangat setuju. Indikator 

untuk mengukur informasi asimetri adalah: 

1. Informasi yang dimiliki bawahan dibandingkan atasan.  

2. Hubungan input-output yang ada dalam operasi internal.  

3. Kinerja potensial.  

4. Teknis pekerjaan.  

5. Mampu menilai dampak potensial.  

6. Pencapaian bidang kegiatan.  

3.3.2.3. Komitmen Organisasi 

Menurut Mowday (1979), komitmen organisasi menunjukkan keyakinan 

dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai oleh 

organisasi. Sedangkan Wiener (1982) dalam Yuwono (1999) mendefinisikan 

komitmen organisasi sebagai dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat 

sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan 

lebih mengutamakan kepentingan organisasi.  

Untuk mengukur komitmen organisasi, digunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Mowday (1979). Instrumen ini terdiri dari 7 pertanyaan yang 
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mengukur tingkat komitmen  individu terhadap organisasi dengan nilai dalam 

skala likert 5 point. Skala 1 berarti sangat tidak setuju sampai dengan skala 5 yang 

berarti sangat setuju. Indikator untuk mengukur komitmen organisasi adalah: 

1. Persamaan sistem nilai. 

2. Kebanggaan terhadap pekerjaan. 

3. Kemampuan adaptasi terhadap pekerjaan. 

4. Peluang untuk meningkatkan kinerja. 

5. Perubahan dapat menyebabkan meninggalkan organisasi. 

6. Ketepatan memilih pekerjaan. 

7. Kepedulian terhadap masa depan organisasi. 

3.3.2.4. Ketidakpastian Lingkungan 

Ketidakpastian lingkungan merupakan keterbatasan individu dalam 

menilai probabilitas gagal atau berhasil keputusan yang telah dibuat (Duncan, 

1972 dalam Darlis, 2002). Untuk mengukur persepsi terhadap ketidakpastian 

lingkungan yang dirasakan digunakan sebelas item pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Duncan (1972). Item-item pertanyaan diskor dengan 

menggunakan skala likert 5 point. Indikator untuk mengukur ketidakpastian 

lingkungan adalah: 

1. Mengetahui metode kerja terbaik. 

2. Informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. 

3. Menilai keputusan yang terbaik. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. 

5. Tindakan dan sikap dalam instansi. 
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6. Penyesuaian untuk mengatasi perubahan. 

7. Tindakan yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas. 

8. Cara mendapatkan informasi. 

9. Memenuhi harapan instansi. 

10. Kesulitan mencapai sasaran. 

11. Kemampuan dalam melaksanakan tugas. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh (Widoyoko, 2012:29). Sumber data dari penelitian ini adalah data 

primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden. 

Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan (Widoyoko, 

2012:29).  

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan merupakan teknik kuesioner 

yang dibagikan pada para responden. Kuesioner atau angket adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 

2010:194). . Kuisioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006:151). Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada 
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responden yang dipilih secara langsung dan untuk pengembaliannya akan diambil 

secara langsung oleh peneliti pada waktu yang telah ditetapkan. 

3.5. Metode Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar data lebih 

mudah diinterpretasikan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisis regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah 

diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi 

berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi 

berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-

masing variabel bebas yang digunakan secara parsial maupun bersama-sama. 

Untuk itu model regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Keterangan: 

Y = Senjangan Anggaran 

 a = Konstanta 

 b = Koefisien Regresi 

X1 = Partisipasi Anggaran 

X2 = Informasi Asimetri 

X3 = Komitmen Organisasi 

X4 = Ketidakpastian Lingkungan 

 e  = tingkat kesalahan 
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3.5.1. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel 

yang ada di dalam penelitian ini. Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif sederhana. Statistik deskriptif digunakan 

untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu: 

senjangan anggaran, partisipasi anggaran, informasi asimetri, komitmen 

organisasi, dan ketidakpastian lingkungan. Pengukuran yang digunakan mencakup 

nilai rata-rata (mean), minimum, dan maksimum yang disajikan dalam tabel 

numerik yang dihasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan program 

SPSS versi 21. 

3.5.1.1. Senjangan anggaran 

1. Skoring 

Skor nilai maksimal adalah 6 (jumlah soal) x 5 = 30 

Skor nilai minimal adalah 6 (jumlah soal) x 1 =  6 

2. Jumlah Kelas Interval 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya kelas 

yang digunakan adalah 5. 

3. Jarak Kelas Interval 

Menurut Widoyoko (2012:110) untuk menentukan jarak interval antara 

jenjang sikap mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju digunakan 

rumus: 

        skor tertinggi – skor terendah 

 Jarak Interval =  

              jumlah kelas interval   
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        30 – 6 

   =          

           5 

   =  4,8     5 

Berdasarkan jarak interval di atas dapat disusun kategori untuk variabel 

senjangan anggaran  sebagai berikut: 

No. Interval Kategori 

 1.  6,00- 10,99  Sangat rendah 

 2. 11,00-15,99  Rendah 

 3. 16,00-20,99  Cukup 

 4. 21,00-25,99  Tinggi 

 5. 26,00-30,00  Sangat Tinggi 

 

3.5.1.2. Partisipasi Anggaran 

1. Skoring 

Skor nilai maksimal adalah 6 (jumlah soal) x 5 = 30 

Skor nilai minimal adalah 6 (jumlah soal) x 1 =  6 

2. Jumlah Kelas Interval 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya kelas 

yang digunakan adalah 5. 

3. Jarak Kelas Interval 

Menurut Widoyoko (2012:110) untuk menentukan jarak interval antara 

jenjang sikap mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju digunakan 

rumus: 

 

        skor tertinggi – skor terendah 

 Jarak Interval =  

              jumlah kelas interval   
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        30 – 6 

   =          

           5 

   =  4,8    5 

Berdasarkan jarak interval di atas dapat disusun kategori untuk variabel 

partisipasi anggaran sebagai berikut: 

No. Interval Kategori 

 1.  6,00- 10,99  Sangat rendah 

 2. 11,00-15,99  Rendah 

 3. 16,00-20,99  Cukup 

 4. 21,00-25,99  Tinggi 

 5. 26,00-30,00  Sangat Tinggi 

 

3.5.1.3. Informasi Asimetri 

1. Skoring 

Skor nilai maksimal adalah 6 (jumlah soal) x 5 = 30 

Skor nilai minimal adalah 6 (jumlah soal) x 1 =  6 

2. Jumlah Kelas Interval 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya kelas 

yang digunakan adalah 5. 

3. Jarak Kelas Interval 

Menurut Widoyoko (2012:110) untuk menentukan jarak interval antara 

jenjang sikap mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat stuju digunakan 

rumus: 

 

        skor tertinggi – skor terendah 

 Jarak Interval =  

              jumlah kelas interval   
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        30 – 6 

   =          

           5 

   =  4,8   5 

Berdasarkan jarak interval di atas dapat disusun kategori untuk variabel 

informasi asimetri sebagai berikut: 

No. Interval Kategori 

 1.   6,00-10,99  Sangat rendah 

 2. 11,00-15,99  Rendah 

 3. 16,00-20,99  Cukup 

 4. 21,00-25,99  Tinggi 

 5. 26,00-30,00  Sangat Tinggi 

 

3.5.1.4. Komitmen Organisasi 

1. Skoring 

Skor nilai maksimal adalah 7 (jumlah soal) x 5 = 35 

Skor nilai minimal adalah 7 (jumlah soal) x 1 =  7 

2. Jumlah Kelas Interval 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya kelas 

yang digunakan adalah 5. 

3. Jarak Kelas Interval 

Menurut Widoyoko (2012:110) untuk menentukan jarak interval antara 

jenjang sikap mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat stuju digunakan 

rumus: 

 

        skor tertinggi – skor terendah 

 Jarak Interval =  

              jumlah kelas interval   
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        35 – 7 

   =          

           5 

   =  5,6   6 

Berdasarkan jarak interval di atas dapat disusun kategori untuk variabel 

komitmen organisasi  sebagai berikut: 

No. Interval Kategori 

 1.   7,00-12,99  Sangat rendah 

 2. 13,00-18,99  Rendah 

 3. 19,00-24,99  Cukup 

 4. 25,00-30,99  Tinggi 

 5. 31,00-35,00  Sangat Tinggi 

 

3.5.1.5. Ketidakpastian Lingkungan 

1. Skoring 

Skor nilai maksimal adalah 11 (jumlah soal) x 5= 55 

Skor nilai minimal adalah 11 (jumlah soal) x 1 = 11 

2. Jumlah Kelas Interval 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya kelas 

yang digunakan adalah 5. 

3. Jarak Kelas Interval 

Menurut Widoyoko (2012:110) untuk menentukan jarak interval antara 

jenjang sikap mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju digunakan 

rumus: 

 

        skor tertinggi – skor terendah 

 Jarak Interval =  

              jumlah kelas interval   
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        55 – 11 

   =          

           5 

   =  8,8   9 

Berdasarkan jarak interval di atas dapat disusun kategori untuk variabel 

ketidakpastian lingkungan  sebagai berikut: 

No. Interval Kategori 

 1.  11,00-19,99 Sangat Rendah 

 2. 20,00-28,99 Rendah 

 3. 29,00-37,99 Cukup 

 4. 38,00-46,99 Tinggi 

 5. 47,00-55,00 Sangat Tinggi 

 

3.5.2. Uji Kualitas Data 

3.5.2.1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Arikunto, 2010:65 Uji validitas dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam menentukan fungsi pengukurannya. Menurut Jogiyanto (2004:120), uji 

validitas menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-operasi 

mengukur apa yang harus diukur. Suatu butir instrumen dikatakan valid apabila 

memiliki sumbangan yang besar terhadap skor total. Dengan kata lain dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi jika skor pada butir mempunyai kesejajaran 

dengan skor total (Widoyoko, 2012:147). Pengujian validitas dilakukan dengan 

melakukan korelasi Bilvariate Person (produck moment) antara masing-masing 
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skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi bivariate Person 

(produck moment) diketahui dengan melihat output Pearson Correlation.  

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrumen ini adalah 

product moment dari Karl Pearson yang dikemukakan pada tahun 1990. Rumus 

korelasi product moment ada dua macam, yaitu rumus korelasi menggunakan 

deviasi atau simpangan, dan rumus korelasi menggunakan angka kasar 

(Widoyoko, 2012:147).  

Menurut Ghozali (2013:52-55) untuk mengukur validitas dapat dilakukan 

dengan tiga cara, yaitu: 

1) Melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk 

atau variabel. 

2) Melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan 

total skor konstruk atau variabel 

3) Melakukan uji dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

3.5.2.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Priyatno (2008:25), uji realibilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah pengukuran yang digunakan dapat diandalkan dan 

tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Uji realibilitas menunjukkan 

sejauhmana suatu hasil pengukuran dapat dipercaya artinya pengukuran tersebut 

relatif konsisten jika dilakukan pengukuran berulang. 

Uji realibilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Cronbach’s alpha. 

Koefisien Cronbach’s alpha yang lebih besar dari nilai r tabel disebut reliabel. 

Ada juga yang berpendapat bahwa dikatakan reliabel apabila koefisien alpha lebih 
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besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan keandalan instrumen. Selain itu, Cronbach’s 

alpha yang semakin mendekati angka 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi 

internal reliabilitasnya. Kesungguhan responden dalam menjawab semua item 

pertanyaan penelitian sangat mempengaruhi hasil uji reliabilitas kuisioner.  

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan pengujian asumsi-asumsi pada analisis 

regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS).  Untuk dapat 

menghasilkan koefisien regresi yang memenuhi kriteria Best Linier Umbiased 

Estimator (BLUE), maka dilakukan uji asumsi klasik sebagai berikut: 

3.5.3.1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui 

apakah populasi data terdistribusi secara normal atau tidak. Terdapat dua cara 

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisi grafik dan uji statistik. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas 

residual  adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara 

data observasi dengan distribusi  yang mendekati distribusi normal. Pada 

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusannya, yaitu: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas 
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2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Selain menggunakan pengujian grafik, pengujian normalitas dapat lebih valid 

dengan pengujian statistik. Salah satu caranya yaitu dengan uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Sminov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat 

hipotesis: 

 Ho: Data residual berdistribusi normal 

 Ha: Data residual berdistribusi tidak normal 

Hasil pengujian ini dengan melihat nilai signifikansi pada 0,05. Jika nilai 

signifikansi yang dihasilkan <0,05 maka data berdistribusi tidak normal atau data 

menolak Ho, jika nilai signifikansi yang dihasilkan >0,05 maka data berdistribusi 

normal atau data menerima Ho. Jadi data yang baik adalah data yang memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal. 

3.5.3.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 

independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lainnya dalam 

suatu model. Selain itu bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses 

pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Jika variabel independen saling 

berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan  nol (Ghozali, 2013:105). 
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Model regresi tidak boleh mengandung unsur penyimpangan 

multikolinearitas. Metode pengujian yang dilakukan adalah dengan melihat nilai 

Variance Inflation Fector (VIF). Suatu model regresi bebas dari masalah 

multikolinearitas ketika mendekati nilai VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai 

angka tolerance mendekati 1. Ukuran-ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/Tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. 

Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas 

adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Bila nilai tolerance 

> 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10, berarti tidak ada multikolinearitas antar 

variabel dalam model regresi (Ghozali, 2013:106). 

Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat juga dengan 

menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi 

antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. 

Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih 

variabel independen. 

3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 
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varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Perbedaan 

varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain disebut 

heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini heteroskedastisitas diuji dengan 

menggunakan grafik Scatterplot. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011). 

Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual 

(Yprediksi-Ysesungguhnya) yang telah di-studentize. Dasar analisis yaitu: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian meyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dapat juga 

menggunakan pengujian statistik yaitu uji glejser. Gleser mengusulkan untuk 

meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 

2013:142). Dalam uji ini apabila hasil > 0,05, maka tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas. 

3.5.4. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi ( ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Jika   sama denagn 0 (nol) maka tidak 
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ada sedikit pun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel 

independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika sama dengan 1 (satu) 

maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen 

terhadap variabel dependen sempurna. Nilai yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen.  

3.5.5. Analisis Regresi Berganda 

Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

SA = a + b1.PA + b2.IA - b3.KO + b4.KL + e 

Keterangan: 

SA= Senjangan anggaran 

 a = Konstanta 

 b = Koefisien Regresi 

PA = Partisipasi Anggaran 

AI = Informasi Asimetri 

KO = Komitmen Organisasi 

KL = Ketidakpastian Linkungan 

 e  = tingkat kesalahan 
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3.5.6. Uji Statistik F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013:98). 

Uji F dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Untuk 

menyatakan hipotesis statistik (hipotesis operasional) uji F yang akan diuji ialah: 

1. H0 = , , ,  = 0, artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

2. Ha = , ,  ≠ 0, artinya terdapat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

3.5.7. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, digunakan uji statistik t 

untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini akan dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS versi 21 for 

windows. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau dependen. 

Pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya hipotesis alternatif (Ha) sebagai 

berikut: 

1. Jika t hitung > t tabel atau nilai signifikansi < 0,05 maka Ha diterima (ada 

pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat) 

2. Jika t hitung < t tabel atau nilai signifikansi < 0,05 maka Ha ditolak (tidak 

ada pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat) 
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Penentuan t tabel dua sisi uji signifikansi 5% dengan menentukan  nilai df= N-k. 

Setelah diketahui nilai df maka dikonsultasikan dengan tabel yang ada pada 

lampiran buku-buku statistik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum  

Waktu yang digunakan untuk penelitian kurang lebih 3 bulan, yaitu 2 

minggu untuk mengurus administrasi surat dan 10 minggu untuk pengumpulan 

data. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 112. Dari 112 kuesioner yang 

didistribusikan, terdapat 100 kuesioner yang diterima dengan tingkat respon rate 

sebesar 89,2 %. Sebanyak 2 kuesioner tidak dapat diikutsertakan dalam analisis 

data karena pengisian yang tidak lengkap. Oleh karena itu jumlah kuesioner yang 

dapat diolah untuk analisis data adalah sebanyak 100 kuesioner dan telah 

memenuhi syarat sampel minimum. Secara lengkap data akan disajikan dalam 

tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Analisis Tingkat Pengembalian Kuesioner 

 

Keterangan 
Jumlah Persentase 

Kuesioner yang didistribusikan 
112 100% 

Kuesioner yang tidak kembali 
10 8.9% 

Kuesioner yang kembali 
102 91% 

Kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya 

sehingga tidak dapat diolah 
2 1.7% 

kuesioner yang dapat diolah 
100 89.2% 

Sumber: data primer yang diolah, 2015 
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4.2. Gambaran Umum Responden 

Responden yang ada dalam penelitian adalah 100 responden. Responden 

penelitian terdiri atas pejabat eselon tiga dan empat yang bekerja di seluruh dinas 

di Pemerintah Daerah Kota Semarang. Pejabat eselon tiga dan empat di dinas 

Pemerintah Daerah Kota Semarang menjabat sebagai sekretaris dinas, kepala 

bagian, kepala sub bagian, kepala bidang, dan kepala seksi. Karakteristik dari 

responden yang diobservasi akan digambarkan dalam bentuk tabel supaya lebih 

mudah dipahami. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, 

pendidikan, jabatan, dan lama menjabat akan disajikan dalam tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2 

Profil Responden 

 

Keterangan Kuesioner Jenis 

Kelamin 

Usia (th) Lama 

Menjabat 

Lama 

Menjabat 

Didistri-

busikan 

Diperoleh 

Kembali 

L P 30-

40 

41-

50 

51-

60 

Ens

elon 

IV 

Ens

elon 

III 

1-5 

th 

>5 

th 

Dinas 

Kesehatan 

10 10 4 6 0 7 3 6 4 4 6 

Dinas 

Pendapatan 

dan  

Pengelolaan 

Aset Daerah 

9 7 6 1 0 4 3 5 2 3 4 

dinas Cipta 

Karya dan 

Tata Ruang 

11 10 4 

 

6 

 

3 

 

3 4 

 

5 5 3 7 

 

Dinas 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

dan Air 

10 9 8 1 2 5 2 1 8 3 6 

Dinas Bina 

Marga 

11 8 6 2 0 5 3 5 3 4 4 

Dinas Energi 

dan Sumber 

Daya Mineral 

10 9 5 4 1 5 3 3 6 3 6 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

10 10 5 5 0 6 4 6 4 6 4 

Dinas Sosial 11 11 7 4 2 7 2 8 3 6 5 
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Keterangan Kuesioner Jenis 

Kelamin 

Usia (th) Lama 

Menjabat 

Lama 

Menjabat 

Didistri-

busikan 

Diperoleh 

Kembali 

L P 30-

40 

41-

50 

51-

60 

Ens

elon 

IV 

Ens

elon 

III 

1-5 

th 

>5 

th 

Dinas 

Perikanan 

dan Kelautan 

10 9 6 3 0 7 2 5 5 5 4 

Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

7 6 4 2 0 5 1 4 2 4 2 

Dinas 

Pendidikan 

3 3 1 2 0 2 1 1 2 1 2 

Dinas 

Kehutanan 

10 8 4 4 1 4 3 2 6 3 5 

Jumlah 112 100 60 40 9 60 31 51 49 45 55 

Total    100 100 100 100 

Persentase 

(%) 

  60 40 9 60 31 51 49 45 55 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin 

laki-laki dengan persentase 60%. Jabatan eselon tiga dan empat di Dinas 

Pemerintah Daerah Kota Semarang didominasi oleh kelompok usia 41-50 tahun. 

Jabatan dari responden sama rata, yaitu dengan persentase pada enselon IV 51%, 

sedangkan enselon III 49%. Lama menjabat dari responden bervariasi 

dikelompokkan antara 1-5 tahun dan di atas 5 tahun. Rata-rata lama bekerja lebih 

dari 5 tahun. 
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4.3. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memperjelas gambaran terhadap 

variabel-variabel penelitian, yaitu variabel partisipasi anggaran, informasi 

asimetri, komitmen organisasi, ketidakpadtian lingkungan, dan senjangan 

anggaran. Dari 112 kuesioner yang didistribusikan diperoleh 100 kuesioner yang 

dapat diolah kembali. Semua kuesioner yang dapat diolah kemudian ditabulasi  

untuk tujuan analisis data. Data yang ditabulasi merupakan semua jawaban atau 

tanggapan responden atas setiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan 

partisipasi anggaran, informasi asimetri, komitmen organisasi, ketidakpastian 

lingkungan, dan senjangan anggaran. Data hasil tabulasi diolah dengan 

menggunakan SPSS versi 21 yang menghasilkan deskripsi statistik variabel 

seperti yang tampak pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Deskripsi Statistik Variabel Penelitian 

 

Variable N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Partisipasi Anggaran 100 19 30 23,71 2,768 

Informasi Asimetri 100 19 30 24,74 3,196 

Komitmen Organisasi 100 21 35 27,71 2,921 

Ketidakpastian 

lingkungan 100 36 52 44,97 4,267 

Senjangan anggaran 100 20 29 25,10 2,346 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

Kolom minimum menerangkan skor jawaban responden penelitian 

terendah dan kolom maximum menerangkan skor jawaban responden penelitian 
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tertinggi berdasarkan jumlah butir pertanyaan dan skala interval dalam kuesioner. 

Mean menunjukkan nilai rata-rata dari distribusi skor jawaban responden.  

4.3.1. Analisis Deskriptif Senjangan anggaran 

Untuk menilai variabel senjangan anggaran dilakukan dengan 

menggunakan 5 item pertanyaan, yang diukur menggunkan skala likert 5 poin. 

Berdasarkan jawaban dari responden yang nampak pada tabel 4.3 menunjukkan 

bahwa skor terendah dari jawaban responden untuk variabel senjangan anggaran 

adalah 20 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 29, sehingga rata-rata 

(mean) total jumlah skor jawaban senjangan anggaran adalah 25,10. Hal  ini 

menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat senjangan 

anggaran yang tinggi dalam unit kerja responden. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kecenderungan keterlibatan penciptaan senjangan anggaran  pejabat eselon 

tiga dan empat di pemerintahan Kota Semarang adalah sedang. Distribusi kategori 

jawaban responden terhadap pertanyaan untuk mengukur variabel senjangan 

anggaran dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Kategori Variabel Senjangan Anggaran 

 

Interval Kategori Frekuensi Presentase (%) 

5,00-  8,99  Sangat rendah 0 0 

9,00-12,99  Rendah 2 2% 

13,00-16,99  Cukup 52 52% 

17,00-20,99  Tinggi 46 46% 

21,00-25,00  Sangat Tinggi 0 0 

Jumlah 100 100% 
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Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tidak terdapat atau 0% pejabat eselon tiga 

dan empat yang memiliki kontribusi sangat rendah dalam penciptaan senjangan 

anggaran, 2 atau 2% pejabat eselon tiga dan empat yang memiliki kontribusi 

rendah dalam penciptaan senjangan anggaran, 52 atau 52% pejabat eselon tiga dan 

empat yang memiliki cukup kontribusi dalam penciptaan senjangan anggaran, 46 

atau 46% pejabat eselon tiga dan empat yang memiliki kontribusi tinggi dalam 

penciptaan senjangan anggaran, dan 0 atau 0% pejabat eselon tiga dan empat yang 

memiliki kontribusi sangat tinggi dalam penciptaan senjangan anggaran. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pejabat eselon tiga dan empat di pemerintahan Kota 

Semarang dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah memiliki 

kontribusi yang sedang dalam penciptaan senjangan anggaran. 

4.3.2. Analisis Deskriptif Partisipasi Anggaran 

Untuk menilai variabel partisipasi anggaran dilakukan dengan 

menggunakan 5 item pertanyaan, yang diukur menggunkan skala likert 5 poin. 

Berdasarkan jawaban dari responden yang nampak pada tabel 4.3 menunjukkan 

bahwa skor terendah dari jawaban responden untuk variabel partisipasi anggaran 

adalah 19 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 30, sehingga rata-rata 

(mean) total jumlah skor jawaban partisipasi anggaran adalah 23,71. Hal  ini 

menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat partisipasi 

anggaran yang cukup/sedang dalam unit kerja responden. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pejabat eselon tiga dan empat di pemerintahan Kota Semarang 

memiliki partisipasi anggaran yang sedang. Distribusi kategori jawaban responden 



75 
 

 

terhadap pertanyaan untuk mengukur variabel partisipasi anggaran dapat dilihat 

pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Kategori Variabel Partisipasi Anggaran 

 

Interval Kategori Frekuensi Presentase (%) 

3,00-  6,99 Sangat rendah 0 0 

7,00-10,99 Rendah 21 21% 

11,00-14,99 Cukup 53 53% 

15,00-18,99 Tinggi 26 26% 

19,00-22,00 Sangat Tinggi 0 0 

Jumlah 100 100% 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa terdapat 0 atau 0% pejabat eselon tiga dan 

empat yang memiliki partisipasi anggaran yang sangat rendah, 21 atau 21% 

pejabat eselon tiga dan empat yang memiliki partisipasi anggaran yang rendah, 53 

atau 53% pejabat eselon tiga dan empat yang memiliki partisipasi anggaran yang 

cukup, 26 atau 26% pejabat eselon tiga dan empat yang memiliki partisipasi 

anggaran yang tinggi, dan 0 atau 0% pejabat eselon tiga dan empat yang memiliki 

partisipasi anggaran yang sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pejabat eselon tiga dan empat di pemerintahan Kota Semarang memiliki 

partisipasi yang  cukup dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran daerah. 

4.3.3. Analisis Deskriptif Informasi Asimetri  

Untuk menilai variabel informasi asimetri dilakukan dengan menggunakan 

5 item pertanyaan, yang diukur menggunkan skala likert 5 poin. Berdasarkan 

jawaban dari responden yang nampak pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa skor 
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terendah dari jawaban responden untuk variabel informasi asimetri adalah 19 dan 

skor tertinggi dari jawaban responden adalah 30, sehingga rata-rata (mean) total 

jumlah skor jawaban informasi asimetri adalah 24,74. Hal  ini menunjukkan 

bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat informasi asimetri yang 

cukup dalam unit kerja responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pejabat 

eselon tiga dan empat di pemerintahan Kota Semarang memiliki informasi 

asimetri yang sedang. Distribusi kategori jawaban responden terhadap pertanyaan 

untuk mengukur informasi asimetri dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 

Kategori Variabel Informasi Asimetri  

 

Interval Kategori Frekuensi Presentase (%) 

6,00-10,99  Sangat rendah 0 0 

11,00-15,99  Rendah 8 8% 

16,00-20,99  Cukup 46 46% 

21,00-25,99  Tinggi 46 46% 

26,00-30,00  Sangat Tinggi 0 0 

Jumlah 100 100% 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat 0 atau 0% pejabat eselon tiga dan 

empat memiliki informasi asimetri yang  sangat rendah, 8 atau 8% pejabat eselon 

tiga dan empat yang memiliki informasi asimetri yang rendah, 46 atau 46% 

pejabat eselon tiga dan empat yang memiliki informasi asimetri yang cukup, 46 

atau 46% pejabat eselon tiga dan empat yang memiliki informasi asimetri yang 

tinggi, dan 0 atau 0% pejabat eselon tiga dan empat yang memiliki informasi 

asimetri sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat informasi 
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asimetri yang sedang antara pejabat eselon tiga/empat dengan pejabat eselon dua 

di pemerintahan Kota Semarang. 

4.3.4. Analisis Deskriptif Komitmen Organisasi 

Untuk menilai variabel komitmen organisasi dilakukan dengan 

menggunakan 7 item pertanyaan, yang diukur menggunkan skala likert 5 point. 

Berdasarkan jawaban dari responden yang nampak pada tabel 4.3 menunjukkan 

bahwa skor terendah dari jawaban responden untuk variabel komitmen organisasi 

adalah 21 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 35, sehingga rata-rata 

(mean) total jumlah skor jawaban komitmen organisasi adalah 27,71. Hal  ini 

menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat komitmen 

organisasi yang tinggi dalam unit kerja responden. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pejabat eselon tiga dan empat di pemerintahan Kota Semarang memiliki 

komitmen organisasi yang sedang. Distribusi kategori jawaban responden 

terhadap pertanyaan untuk mengukur komitmen organisasi dapat dilihat pada 

tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Kategori Variabel Komitmen Organisasi 

 

Interval Kategori Frekuensi Presentase (%) 

9,00-15,99 Sangat rendah - - 

16,00-22,99 Rendah 16 16% 

23,00-29,99 Cukup 68 68% 

30,00-36,99 Tinggi 16 16% 

37,00-45,00 Sangat Tinggi - - 

Jumlah 100 100% 
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa tidak terdapat atau 0% pejabat eselon tiga 

dan empat yang memiliki komitmen organisasi sangat rendah, 16 atau 16% 

pejabat eselon tiga dan empat yang memiliki komitmen organisasi rendah, 68 atau 

68% pejabat eselon tiga dan empat yang memiliki komitmen organisasi yang 

cukup, 16 atau 16% pejabat eselon tiga dan empat yang memiliki komitmen 

organisasi tinggi dan 0 atau 0% pejabat eselon tiga dan empat yang memiliki 

komitmen organisasi yang sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pejabat 

eselon tiga dan empat di pemerintahan Kota Semarang memiliki komitmen 

organisasi yang sedang. 

4.3.5. Analisis Deskriptif Ketidakpastian Lingkungan 

Untuk menilai variabel ketidakpastian lingkungan dilakukan dengan 

menggunakan 11 item pertanyaan, yang diukur menggunkan skala likert 5 point. 

Berdasarkan jawaban dari responden yang nampak pada tabel 4.3 menunjukkan 

bahwa skor terendah dari jawaban responden untuk variabel ketidakpastian 

lingkungan adalah 36 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 52, 

sehingga rata-rata (mean) total jumlah skor jawaban ketidakpastian lingkungan 

adalah 44,97. Hal  ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini 

memiliki tingkat ketidakpastian lingkungan yang sedang dalam unit kerja 

responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pejabat eselon tiga dan empat di 

pemerintahan Kota Semarang memiliki ketidakpastian lingkungan yang sedang. 

Distribusi kategori jawaban responden terhadap pertanyaan untuk mengukur 

ketidakpastian lingkungan dapat dilihat pada tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 

Kategori Variabel Ketidakpastian Lingkungan 

 

Interval Kategori Frekuensi Presentase (%) 

6,00-10,99 Sangat Rendah - - 

11,00-15,99 Rendah 5 5% 

16,00-20,99 Cukup 59 59% 

21,00-25,99 Tinggi 36 36% 

26,00-30,00 Sangat Tinggi - - 

Jumlah 100 100% 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa tidak terdapat atau 0% pejabat eselon tiga dan 

empat yang memiliki ketidakpastian lingkungan sangat rendah, 5 atau 5% pejabat 

eselon tiga dan empat yang ketidakpastian lingkungan rendah, 59 atau 59% 

pejabat eselon tiga dan empat yang memiliki ketidakpastian lingkungan yang 

cukup, 36 atau 36% pejabat eselon tiga dan empat yang memiliki ketidakpastian 

lingkungan yang tinggi, dan tidak terdapat atau 0% pejabat eselon tiga dan empat 

yang memiliki ketidakpastian lingkungan yang sangat tinggi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tingkat terjadinya ketidakpastian lingkungan pada pejabat 

eselon tiga dan empat di pemerintahan Kota Semarang  adalah sedang. 

4.4. Uji Kualitas Data 

4.4.1. Uji Validitas 

Uji validitas  digunakan untuk memastikan seberapa baik penggunaan 

suatu instrumen digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur. 

Menurut Sugiyono (2010:352) untuk menguji validitas konstruk dilakukan dengan 

cara mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan skor totalnya. Suatu 
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butir instrumen dikatakan valid apabila memiliki sumbangan yang besar terhadap 

skor total. Dengan kata lain dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika skor 

pada butir mempunyai kesejajaran dengan skor total (Widoyoko, 2012:147). 

Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara 

masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi 

bilvariate diketahui dengan melihat output Pearson Correlation. Suatu indikator 

pertanyaan dikatakan valid apabila korelasi antara masing-masing indikator 

menunjukkan hasil yang signifikan (Putri, 2010:44). Ringkasan hasil uji validitas 

dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas 

 

 

Indikator 

Pearson 

Corellation 

 

Signifikansi 

 

Keterangan 

1. Partisipasi Anggaran 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 5 

Pertanyaan 6 

 

0,845 

0,598 

0,824 

0,758 

0,451 

0,628 

 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

2. Informasi Asimetri  

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 5 

Pertanyaan 6 

 

0,877 

0,727 

0,800 

0,858 

0,877 

0,412 

 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 
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Indikator 

Pearson 

Corellation 

 

Signifikansi 

 

Keterangan 

3. Komitmen Organisasi 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 5 

Pertanyaan 6 

Pertanyaan 7 

 

0,753 

0,698 

0,798 

0,753 

0,698 

0,326 

0,424 

 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

4. Ketidakpastian 

Lingkungan 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 5 

Pertanyaan 6 

Pertanyaan 7 

Pertanyaan 8 

Pertanyaan 9 

Pertanyaan 10 

Pertanyaan 11 

 

 

0,226 

0,636 

0,778 

0,716 

0,388 

0,596 

0,551 

0,533 

0,393 

0,322 

0,553 

 

 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

5. Senjangan anggaran 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 5 

Pertanyaan 6 

 

0,556 

0,792 

0,652 

0,743 

0,792 

0,468 

 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 
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4.4.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur indikator pertanyaan dari 

variabel yang ada dalam kuesioner. Reliabilitas ditandai dengan tingkat ketetapan 

hasil pengukuran. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

saat dilakukan pengukuran kembali pada objek yang berlainan pada waktu yang 

berbeda. Indikator untuk uji reliabilitas adalah Cronbach Alpha, apabila nilai 

Cronbach Alpha > 0.6 menunjukkan instrumen yang digunakan reliable (Ghozali, 

2005).). Kesungguhan responden dalam menjawab semua item pertanyaan 

penelitian sangat mempengaruhi hasil uji reliabilitas kuisioner.  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas 

 
Variable Cronbach’s 

Alpha 

Standar Keterangan 

Partisipasi Anggaran 0,802 0,7 Reliabel 

Informasi Asimetri  0,791 0,7 Reliabel 

Komitmen Organisasi 0,754 0,7 Reliabel 

Ketidakpastian Lingkungan 0,730 0,7 Reliabel 

Senjangan anggaran 0,761 0,7 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

Dari tabel 4.10 dapat diambil kesimpulan bahwa hasil perhitungan kelima 

variabel tersersebut menunjukkan hasil yang reliabel dengan hasil cronbach’s 

alpha di atas standar karena lebih dari 0,6. 
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4.5. Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau 

tidak (Ghozali, 2013:160). Model regresi yang baik adalah yang memiliki 

distribusi normal/mendekati normal. Dari hasil pengujian normalitas data, seluruh 

variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan normal. Ringkasan hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

Variabel Kolmogorov-Sminov Z Keterangan 

Partisipasi Anggaran 1,317 Normal 

Informasi Asimetri  1,244 Normal 

Komitmen Organisasi 1,360 Normal 

Ketidakpastian 

Lingkungan 

1,075 Normal 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa nilai signifikansi variabel 

partisipasi anggaran  sebesar 1,317 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data variabel partisipasi anggaran yang diuji berdistribusi 

normal. Nilai signifikansi variabel informasi asimetri sebesar 1,244 lebih besar 

dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel informasi asimetri 

yang diuji berdistribusi normal. Nilai signifikansi variabel komitmen organisasi 

sebesar 1,360 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

variabel komitmen organisasi yang diuji berdistribusi normal. Nilai signifikansi 
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variabel ketidakpastian lingkungan sebesar 1,075 lebih besar dari 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data variabel ketidakpastian lingkungan yang diuji 

berdistribusi normal. 

4.5.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji ada tidaknya 

multikolinearitas dalam suatu model regresi salah satunya adalah dengan melihat 

nilai tolerance dan lawannya, dan Variance Inflation Factor (VIF). Ringkasan 

hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Partisipasi Anggaran 0,665 1,503 Tidak terjadi multikolonieritas 

Informasi Asimetri  0,873 1,145 Tidak terjadi multikolonieritas 

Komitmen Organisasi 0,590 1,695 Tidak terjadi multikolonieritas 

Ketidakpastian 

Lingkungan 

0,783 1,227 Tidak terjadi multikolonieritas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai tolerance variabel 

partisipasi anggaran yaitu sebesar 0,665 lebih besar dari 0,10. Sementara itu, nilai 

VIF variabel partisipasi anggaran yaitu 1,503 lebih kecil dari 10,00. Sehingga 

dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas pada variabel partisipasi 

anggaran. 

Nilai tolerance variabel informasi asimetri yaitu sebesar 0,873 lebih besar 

dari 0,10. Sementara itu, nilai VIF variabel partisipasi anggaran yaitu 1,145 lebih 
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kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas pada 

variabel informasi asimetri. 

Nilai tolerance variabel komitmen organisasi yaitu sebesar 0,590 lebih 

besar dari 0,10. Sementara itu, nilai VIF variabel partisipasi anggaran yaitu 1,695 

lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas 

pada variabel komitmen organisasi. 

Nilai tolerance variabel ketidakpastian lingkungan yaitu sebesar 0,783 

lebih besar dari 0,10. Sementara itu, nilai VIF variabel partisipasi anggaran yaitu 

1,227 lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 

multikolonieritas pada variabel ketidakpastian lingkungan. 

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

 Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas digunakan pengujian 

statistik yaitu uji glejser. Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut 

residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2013:142). Ringkasan hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.13. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Signifikansi Keterangan 

Partisipasi Anggaran 0,400 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Informasi Asimetri  0,321 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Komitmen Organisasi 0,966 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Ketidakpastian 

lingkungan 

0,616 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 
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Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa nilai signifikansi variabel 

partisipasi anggaran adalah sebesar 0,400 lebih besar dari 0,05, artinya tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada variabel partisipasi anggaran. Nilai signifikansi 

variabel informasi asimetri adalah 0,321 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada variabel informasi asimetri. Nilai signifikansi variabel 

komitmen organisasi adalah 0,966 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada variabel komitmen organisasi. Nilai signifikansi variabel 

Ketidakpastian lingkungan adalah 0,616 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada variabel Ketidakpastian lingkungan. 

4.6. Koefisien Determinasi 

Dari hasil perhitungan, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi 

berganda (R) adalah sebesar 0.863, artinya angka tersebut menunjukkan hubungan 

antara variabel dependen yaitu partisipasi anggaran, informasi asimetri, komitmen 

organisasi, dan Ketidakpastian lingkungan dengan senjangan anggaran adalah 

cukup erat. Sedangkan hasil perhitungan nilai koefisien determinasi ( ) dapat 

dilihat pada tabel 4.14.  

Tabel 4.14 

Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Determinasi ( ) 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,863 0,745 0,735 1.209 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi ( ) 

adalah sebesar 0,745. Hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam 
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menjelaskan varian dari variabel terikatnya adalah 74,5%, berarti terdapat 25,5% 

(100%-74,5%) varian variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lain. 

Berdasarkan interpretasi tersebut, maka tampak bahwa nilai adalah antara nol 

(0) sampai dengan satu (1). 

4.7. Analisis Regresi Berganda 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier 

berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-

variabel bebas yaitu partisipasi anggaran, informasi asimetri, komitmen 

organisasi, dan ketidakpastian lingkungan terhadap variabel terikat yaitu 

senjangan anggaran. Ringkasan hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada 

tabel 4.15. 

Tabel 4.15 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficient  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3,002 1,727  1,739 ,085 

PA ,423 ,054 ,499 7,864 ,000 

IA ,190 ,041 ,258 4,664 ,000 

KO ,288 ,054 ,358 5,317 ,000 

KL -,013 ,032 -,024 -,417 ,678 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

Berdasarkan tabel 4.15, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji 

regresi ini ialah: 
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SA = 3,002+ 0,423 PA +0,190 IA +0,288 KO +(-0,13) KL + e 

SA = Senjangan anggaran 

PA = Partisipasi Anggaran 

IA = Informasi Asimetri 

KO = Komitmen Organisasi 

KL = Ketidakpastian Lingkungan  

e = eror 

Dari persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar 3,002 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat 

diartikan bahwa apabila partisipasi anggaran (X1), informasi asimetri (X2), 

komitmen organisasi (X3), dan ketidakpastian lingkungan (X4) dianggap 

bernilai 0, maka penerimaan pejabat eselon tiga dan empat atas senjangan 

anggaran akan sebesar 3,002. 

2. Nilai koefisisien regresi partisipasi anggaran (X1) sebesar 0,423 

menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan setiap kenaikan 1 

satuan ukuran partisipasi anggaran maka akan menaikkan senjangan anggaran 

sebesar 0,423 dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan. 

3. Nilai koefisisien regresi informasi asimetri (X2) sebesar 0,190 menunjukkan 

tanda positif, hal tersebut dapat diartikan setiap kenaikan 1 satuan ukuran 

informasi asimetri maka akan menaikkan senjangan anggaran sebesar 0,190 

dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan. 

4. Nilai koefisisien regresi komitmen organisasi (X3) sebesar 0,288 

menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan setiap kenaikan 1 
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satuan ukuran komitmen organisasi maka akan menaikkan senjangan 

anggaran sebesar 0,288 dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap 

konstan. 

5. Nilai koefisisien regresi ketidakpastian lingkungan  (X4) sebesar -0,13 

menunjukkan tanda negatif, hal tersebut dapat diartikan setiap kenaikan 1 

satuan ukuran ketidakpastian lingkungan maka akan menurunkan senjangan 

anggaran sebesar -0,13 dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan. 

4.8. Uji Statistik F 

Uji statistik F dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 

4.16. 

Tabel 4.16 

Hasil Perhitungan Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 406,236 4 101,559 69,524 ,000
a 

Residual 138,764 95 1,461   

Total 545,000 99    

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

4.8.1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

Berdasarkan Tabel 4.16 terlihat bahwa secara bersama-sama terdapat 

pengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pada 

hasil uji regresi dalam penelitian ini, diketahui uji F sebesar 69,524 dengan tingkat 

signifikansi 0,000, dimana disyaratkan nilai signifikan F lebih kecil dari  0,05. 
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Selanjutnya membandingkan F_hitung dengan F_tabel dimana jika  F_hitung > 

F_tabel maka secara bersama-sama variabel-variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Menggunakan tingkat keyakinan 95%, 

α=0,05, df1 (jumlah variabel-1) atau 5-1=4 dan df2 (n-k-1) atau 100-3-1 = 96 (n 

adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen, diperoleh nilai 

F_tabel sebesar 2,46. Dengan demikian, nilai F_hitung > F_tabel (69,524 > 2,46). 

Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama 

variabel partisipasi anggaran, informasi asimetri, komitmen organisasi, dan 

ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. 

4.9. Uji Statistik t 

Uji statistik t (t-test) ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh secara 

parsial variabel-variabel bebas yaitu partisipasi anggaran, informasi asimetri, 

komitmen organisasi, dan ketidakpastian lingkungan terhadap variabel terikat 

yaitu senjangan anggaran atau menguji signifikansi konstanta dan variabel terikat. 

Ringkasan hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.17 

Tabel 4.17 

Hasil Perhitungan Uji t 
Coefficient  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3,002 1,727  1,739 ,085 

PA ,423 ,054 ,499 7,864 ,000 

IA ,190 ,041 ,258 4,664 ,000 

KO ,288 ,054 ,358 5,317 ,000 

KL -,013 ,032 -,024 -,417 ,678 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 
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4.9.1. Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

Dari Tabel 4.17, nilai t hitung untuk partisipasi anggaran adalah 7,864 > t 

tabel 1,985 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Karena t hitung lebih 

besar dari tabel dan probabilitas signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. sedangkan beta 

untuk variabel ini adalah 0.288, hal ini menjelaskan tentang pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran, maka 

disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan 

terhadap senjangan anggaran. 

4.9.2. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 

Berdasarkan Tabel 4.17, diperoleh nilai t hitung untuk informasi asimetri 

sebesar 4,664< t tabel 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 > 0,05. Karena t 

hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa informasi asimetri berpengaruh signifikan terhadap 

senjangan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. 

4.9.3. Pengujian Hipotesis Keempat (H4) 

Berdasarkan Tabel 4.17, diperoleh nilai t hitung untuk komitmen 

organisasi 5,317 < t tabel 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 > 0,05. 

Karena t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap senjangan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) 

diterima. 
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4.9.4. Pengujian Hipotesis Kelima (H5) 

Berdasarkan Tabel 4.17, diperoleh nilai t hitung untuk 

ketidakpastianlingkungan -0,417 < t tabel 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 

0,678 > 0,05. Karena t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis kelima (H5) ditolak. 

4.10. Pembahasan Hipotesis 

Ringkasan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini disajikan 

dalam tabel 4.18. 

Tabel 4.18 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 Secara bersama-sama partisipasi anggaran, 

informasi asimetri, komitmen organisasi, 

dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh 

positif signifikan terhadap senjangan 

anggaran 

Hipotesis 

Diterima 

H2  Secara parsial partisipasi anggaran 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

senjangan anggaran 

Hipotesis 

Diterima 

H3 Secara parsial informasi asimetri 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

senjangan anggaran. 

Hipotesis 

Diterima 

H4 Secara parsial komitmen organisasi  

berpengaruh positif signifikan terhadap 

senjangan anggaran 

Hipotesis 

Diterima 

H5 Secara parsial ketidakpastian lingkungan Hipotesis 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap 

senjangan anggaran 

Ditolak 

Sumber: data primer yang diolah, 2015 

4.10.1. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri, Komitmen 

Organisasi, dan  Ketidakpastian Lingkungan secara Bersama-sama 

terhadap Senjangan Anggaran 

Berdasarkan Tabel 4.16 terlihat bahwa secara bersama-sama terdapat 

pengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pada 

hasil uji regresi dalam penelitian ini, diketahui uji F sebesar 69,529 dengan tingkat 

signifikansi 0,000, dimana disyaratkan nilai signifikan F lebih kecil dari  0,05. 

Selanjutnya membandingkan  dengan  dimana jika  >  

maka secara bersama-sama variabel-variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Menggunakan tingkat keyakinan 95%, , df1 

(jumlah variabel-1) atau 5-1=4 dan df2 (n-k-1) atau 100-3-1 = 96 (n adalah jumlah 

data dan k adalah jumlah variabel independen, diperoleh nilai  sebesar 2,46. 

Dengan demikian, nilai >  (69,529 > 2,46). Berdasarkan hasil 

perhitungan dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel partisipasi 

anggaran, informasi asimetri, komitmen organisasi, dan ketidakpastian lingkungan 

berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran.  
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4.10.2. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran 

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t sebesar 7,864 dengan signifikansi 

0,000. Secara statistik variabel partisipasi anggaran berpengaruh positif dan 

signifikan karena nilai probabilitas signifikansinya di bawah 0,05. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap senjangan anggaran sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kartika (2010),  yang 

menunjukkan bahwa partisipasi anggaran memiliki hubungan positif dan 

signifikan terhadap senjangan anggaran. Hasil penelitian ini juga konsisten 

dengan penelitian Dian (2014) yang melakukan studi kasus pada satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) di di lingkup pemerintahan Kabupaten Tana Toraja. 

Hasil penelitian Dewi dan Gerianta (2013) menunjukkan bahwa partisipasi 

anggaran berpengaruh positif pada senjangan anggaran. Berbeda dengan 

penelitian Dewi (2014) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh 

negatif terhadap senjangan anggaran. Objek dalam penelitian Dewi (2014) adalah 

seluruh atasan dan staf yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran pada 

Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar. Selaras dengan penelitian Dwi dan 

Lidya (2010) penelitian Ardanari dan I Nyoman (2014) menunjukkan bahwa 

partisipasi penganggaran berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran. 

Ardanari dan I Nyoman (2014) meneliti 12 hotel berbintang 3 ke atas di Kota 

Denpasar, dengan responden manajer tingkat menengah dan bawah yang bekerja 

pada hotel tersebut yang telah menduduki jabatannya minimal satu tahun dan 

diikutsertakan dalam penganggaran. 
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Dari analisis deskriptif variabel partisipasi anggaran, responden 

dikategorikan memiliki partisipasi yang sedang yaitu sebanyak 53 responden atau 

53%. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya partisipasi anggaran pejabat 

eselon tiga dan empat mempengaruhi tingkat senjangan anggaran yang terjadi di 

pemerintahan Kota Semarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

anggaran yang tinggi dari pejabat eselon tiga dan empat akan menimbulkan 

meningkatnya senjangan anggaran yang terjadi pada pemerintahan Kota 

Semarang. Hal ini dimungkinkan terjadi karena ketika pejabat eselon tiga dan 

empat diikutsertakan dalam penyusunan anggaran, maka memberikan peluang 

bagi mereka untuk melonggarkan anggaran atau sengaja menciptakan senjangan, 

agar anggaran yang mereka susun mudah dicapai. Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap senjangan anggaran. 

4.10.3. Pengaruh Informasi Asimetri terhadap Senjangan Anggaran 

Hasil uji t untuk variabel informasi asimetri menunjukkan nilai t hitung 

4,664 < t tabel 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 > 0,05. Karena t hitung 

lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa informasi asimetri berpengaruh signifikan terhadap senjangan 

anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima.  

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Latif (2013) dan mendukung 

hasil penelitian Dewi dan Erawati (2014), yaitu informasi asimetri  berpengaruh 

positif terhadap senjangan anggaran. Namun penelitian ini tidak konsisten dengan 
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penelitian Bangun dan Kurniati (2012) ,Putranto (2012) yang menyatakan bahwa 

informasi asimetri  tidak mempengaruhi senjangan anggaran.  

Perbedaan hasil penelitian ini dimungkinkan karena dalam organisasi 

sektor publik kemungkinan adanya informasi asimetri kecil, hal ini dikarenakan 

adanya peraturan yang jelas mengenai tugas dan kewajiban setiap aparat termasuk 

aturan yang terkait informasi yang dimiliki oleh bawahan yang harus dilaporkan 

kepada atasannya. Jika dilihat dari analisis deskriptif variabel informasi asimetri, 

responden dikategorikan memiliki informasi asimetri yang sedang yaitu sebanyak 

46  responden atau 46% pejabat eselon tiga dan empat memiliki informasi 

asimetri yang sedang, dengan rata-rata (mean) total jumlah skor jawaban 

informasi asimetri adalah 24,74 yaitu tergolong kategori sedang. Dari penjelasan 

di atas dapat disimpulkan bahwa informasi asimetri berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap senjangan anggaran. 

4.10.4. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Senjangan Anggaran 

Hasil uji t untuk variabel komitmen organisasi nilai t hitung 5,317 < t tabel 

1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 > 0,05. Karena t hitung lebih besar dari t 

tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

komitmen organisasi  berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal 

ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima.  

Berdasarkan analisis statistik di atas ditemukan bahwa hipotesis keempat 

(H4) diterima dan disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap senjangan anggaran. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian Natalia (2010) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh 
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signifikan terhadap senjangan anggaran sedangkan penelitian Dewi (2014) 

mengatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap senjangan 

anggaran. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa 68 dari 100 responden atau 

68% pejabat eselon tiga dan empat memiliki komitmen organisasi yang sedang, 

dengan rata-rata (mean) total jumlah skor jawaban komitmen organisasi adalah 

27,71, yang tergolong kategori sedang. Perbedaan hasil penelitian ini 

dimungkinkan terjadi karena Memiliki komitmen organisasi merupakan elemen 

penting dalam bekerja di organisasi pemerintahan. Seseorang dengan memiliki 

komitmen organisasi di organisasi pemerintah dapat diharapkan memiliki 

pandangan yang positif serta berusaha berbuat yang terbaik untuk mencapai 

tujuan dan kinerja yang lebih baik lagi. Goal setting theory menyatakan bahwa 

individu berkomitmen terhadap sasaran, artinya bertekad untuk tidak 

menurunkan/meninggalkan sasaran atau menghasilkan tingkat kerja yang lebih 

tinggi.  Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi  

berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran 

4.10.5. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Senjangan Anggaran 

Hasil uji t untuk variabel ketidakpastian lingkungan menunjukkan nilai t 

hitung -0,417 < t tabel 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,678 > 0,05. Karena t 

hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap senjangan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H5) 

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya 
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ketidakpastian lingkungan yang terjadi pada pejabat eselon tiga dan empat tidak 

mempengaruhi tingkat senjangan anggaran yang terjadi di pemerintahan Kota 

Semarang. 

Berdasarkan analisis statistik di atas ditemukan bahwa hipotesis kelima 

(H5) ditolak dan disimpulkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap senjangan anggaran. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian Alfebriano (2013) yang mengatakan bahwa ketidakpastian lingkungan 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Kartika (2010) 

yang menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan 

terhadap senjangan anggaran. Penelitian Kartika (2010) menunjukkan 

ketidakpastian lingkungan merupakan variabel yang memoderasi hubungan 

partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran.  

Perbedaan hasil penelitian ini dimungkinkan karena perbedaan sampel 

yang digunakan. Pemerintahan Kota Semarang sebagai organisasi sektor publik 

mempunyai lingkungan kerja yang tertib, teratur, terstruktur, dan memiliki 

regulasi yang jelas sehingga kemungkinan terjadinya ketidakpastian lingkungan 

pada SKPD di Kota Semarang adalah sedang. Hal ini terbukti dari hasil analisis 

deskriptif yang menunjukkan bahwa 59 dari 100 responden atau 59% pejabat 

eselon tiga dan empat memiliki ketidakpastian lingkungan yang sedang, dengan 

rata-rata (mean) total jumlah skor jawaban ketidakpastian lingkungan adalah 

44,97 yaitu tergolong kategori rendah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, 

informasi asimetri, komitmen organisasi, dan ketidakpastian lingkungan terhadap 

senjangan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Kota Semarang. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Partisipasi anggaran, informasi asimetri, komitmen organisasi, dan 

ketidakpastian lingkungan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran. 

2. Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan 

anggaran. Hal ini berarti bahwa jika partisipasi anggaran tinggi, maka akan 

meningkatkan senjangan anggaran yang terjadi. 

3. Informasi asimetri berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan 

anggaran. Hal ini berarti jika informasi asimetri tinggi, maka tidak 

meningkatkan senjangan anggaran yang terjadi. 

4. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan 

anggaran. Hal ini berarti jika komitmen organisasi tinggi, maka tidak 

meningkatkan senjangan anggaran yang terjadi. 

5. Ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. 

Hal ini berarti tinggi rendahnya ketidakpastian lingkungan tidak mempunyai 
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pengaruh terhadap meningkatnya atau menurunnya senjangan anggaran yang 

terjadi. 

5.2. Saran 

Saran yang ingin dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran sehingga 

untuk meminimalisir kecenderungan pejabat eselon tiga dan empat dalam 

melakukan senjangan anggaran, masukan dari pejabat eselon tiga dan empat 

harus dievaluasi secara hati-hati oleh pimpinan SKPD. 

2. Diharapkan pejabat eselon tiga dan empat dapat meningkatkan komunikasi 

yang positif dengan pimpinan SKPD. 

3. Dalam penelitian ini hanya variabel ketidakpastian lingkungan yang tidak 

berpengaruh terhadap senjangan anggaran dan hanya memiliki kontribusi 

yang rendah, penelitian selanjutnya hendaknya dapat menguji variabel-

variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh kuat terhadap senjangan 

anggaran. 
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Lamp : Satu (1) set kuesioner 

 

Hal  : Permohonan Menjadi Responden 

Yth, Bapak/Ibu/ Saudara/ (i) Responden 

Ditempat  

Dengan hormat 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: 

Nama : Romadhon Wahyu Prakoso 

NIM  : 7211411051 

No. HP : 085728408939 

Email  : romawahyu80@yahoo.com 

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri, 

Komitmen Organisasi, dan Ketidakpastian Lingkungan 

terhadap Senjangan anggaran.  

Sedang melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi 

untuk program S1 dalam bidang Akuntansi. Untuk itu, saya mohon kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/(i)  untuk mengisi kuesioner ini. Saya menyadari bahwa 

dalam pengisian kuesioner ini akan menyita waktu Bapak/Ibu/Saudara/(i), akan 

tetapi kontribusi Bapak/Ibu/Saudara/(i) sangat penting bagi penelitian ini secara 

keseluruhan.  

Saya akan menjamin kerahasiaan dari semua jawaban/pendapat yang 

telah Bapak/Ibu/Saudara/(i) berikan dalam kuesioner terlampir. Data yang 

diperoleh semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian ilmiah, dan hanya 

ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan.  

Demikian permohonan saya ini saya ajukan, atas kesediaan, partisipasi 

dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih.  

       

 

 

 

      Peneliti 

 

 

 

                  Romadhon Wahyu Prakoso 
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BAGIAN I  
IDENTITAS RESPONDEN  
 
Petunjuk : Dimohon Bapak/Ibu/Saudara/(i) berkenan untuk mengisi identitas 

secara lengkap dan dengan memberikan tanda thickmark ( ) pada kolom pilihan 
sesuai dengan keterangan yang ada pada setiap pertanyaan. 
 
1. Jenis Kelamin : Laki-laki       Perempuan  
2. Umur  :  
3. Pendidikan  : 
4. Jabatan  : 
5. Lama Bekerja : 
6. Unit Kerja  : 
7. No. Telp/HP : 

 
BAGIAN II  
DAFTAR PERTANYAAN 

 
Petunjuk : Dimohon Bapak/Ibu/Saudara/(i) berkenan untuk  memberikan tanda 

thickmark (  ) pada salah kolom di samping pertanyaan untuk menentukan 

seberapa setuju Bapak/Ibu/Saudara/(i) mengenai hal-hal berikut:  

STS = sangat tidak setuju    

TS = tidak setuju 

N = netral   

S  = setuju 

SS = sangat setuju 
 

Senjangan Anggaran 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1. Saya menganggap Standar yang digunakan dalam anggaran 

mendorong produktivitas yang tinggi di wilayah tanggung 

jawab saya. 

     

2.  Saya pastikan anggaran dalam instansi saya bekerja dapat 

terlaksana. 

     

3. Saya harus memonitor setiap pengeluaran-pengeluaran 

yang menjadi wewenang saya, karena adanya keterbatasan 

jumlah anggaran yang disediakan. 

     

4. Saya harus mencapai tuntutan anggaran guna mendorong 

produktivitas yang tinggi. 

     

5. Saya ingin memperbaiki tingkat efisiensi, karena adanya 

target anggaran yang harus saya capai. 

     

6. Saya menganggap sasaran yang dijabarkan dalam anggaran 

sangat mudah untuk dicapai atau direalisasikan. 
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Partisipasi Anggaran 

  

 

Informasi Asimetri 

 

 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1. Atasan saya akan mengambil keputusan jika saya sudah 

merasa yakin  dalam menentukan sasaran anggaran di 

instansi. 

     

2. Atasan saya selalu memberikan penilaian terhadap 

anggaran yang telah ditentukan. 

     

3. Atasan saya selalu meminta pendapat saya pada saat 

menentukan sasaran anggaran instansi. 

     

4. Atasan saya tidak akan memutuskan anggaran di instansi 

sampai saya merasa yakin. 

     

5. Atasan saya selalu meminta pendapat saya pada saat 

menentukan sasaran anggaran instansi. 

     

6. Atasan saya akan menegur jika saya melakukan kesalahan 

dalam menentukan sasaran anggaran instansi. 

     

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1. Saya memiliki informasi yang lebih baik dari pada atasan 
saya mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pusat 
pertanggung jawaban saya. 

     

2.  Saya lebih mengetahui hubungan input dan output 
kegiatan operasi internal pada unit yang menjadi 
tanggung jawab saya, dibanding atasan. 

     

3.  Saya miliki informasi mengenai potensi kinerja dipusat 
pertanggungjawaban yang lebih dapat dipercayai, 
dibandingkan atasan. 

     

4. saya lebih mengetahui mengenai teknik kerja pusat 
pertanggungjawaban saya, dibanding atasan. 

     

5. Saya lebih mampu menilai dampak potensial faktor 
eksternal terhadap kegiatan yang ada dalam pusat 
pertanggungjawaban saya,dibandingkan atasan. 

     

6. Saya lebih memahami apa yang dapat dicapai pusat 
pertanggungjawaban saya, dibandingkan atasan. 
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Komitmen Organisasi 

 

 

 

Ketidakpastian Lingkungan 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1. Saya memiliki Sistem nilai (value) sama dengan sistem nilai 

(value) organisasi tempat saya bekerja. 

     

2.  Saya bangga bisa bercerita kepada orang lain mengenai 

instansi tempat saya bekerja. 

     

3. Saya mampu beradaptasi terhadap pekerjaan yang saya 

lakukan di instansi tempat saya bekerja. 

     

4. Saya ingin bekerja keras, karena akan bermanfaat bukan 

hanya untuk diri pribadi, tetapi juga untuk kepentingan 

instansi. 

     

5. Saya tidak ingin pindah ke instansi lain, meskipun kondisi 

keuangan di instansi tidak begitu baik. 

     

6. Saya akan merasa senang sekali jika tahu bahwa apa yang 

saya lakukan bermanfaat bagi instansi. 

     

7. Saya akan menyarankan kepada teman baik saya untuk 

bekerja di instansi ini. 

     

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1. Saya mampu mencapai target anggaran pada bidang 
tangggung jawab saya dengan metode kinerja yang telah 
ditetapkan 

     

2.  Saya memperoleh informasi dalam pembuatan keputusan 
sudah cukup jelas sehingga dapat mempermudah saya 
dalam pencapaian target anggaran. 

     

3. Saya menganggap penilaian dalam pengambilan keputusan 
yang terbaik mempermudah saya dalam pencapaian target 
anggaran yang telah ditentukan. 

     

4. Saya menganggap bahwa faktor lingkungan sangat 
mempengaruhi dalam pengambilan keputusan sehingga 
juga mempengaruhi saya dalam pencapaian target 
anggaran. 

     

5. Saya telah mentaati peraturan yang telah ditetapkan pada 
instansi. 

     

6. Saya menganggap adaptasi terhadap lingkungan yang baru 
sangat mempengaruhi saya dalam pencapaian target 
anggaran. 

     

7. Saya menganggap standar yang ditetapkan dalam anggaran      
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mendorong saya untuk meningkatkan pencapaian target 
anggaran pada bidang tanggung jawab saya. 

8. Saya sangat berusaha mendapatkan informasi agar  
meningkatkan pencapaian target anggaran pada bidang 
tanggung jawab saya. 

     

9. Saya dapat mencapai target anggaran pada bidang 
tanggung jawab saya dengan mudah. 

     

10. Saya menganggap target pada anggaran sulit untuk dicapai.      

11. Saya sangat mengusahakan dalam melaksanakan tugas yang 
diberikan oleh atasan saya. 
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LAMPIRAN 3 

 

PENELITIAN TERDAHULU 

 

No Penulis Judul Variabel 

Dependen 

Hasil 

1. Alfebriano 

(2013) 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Slack 

Anggaran pada PT. BRI 

di Kota Jambi 

Slack 

Anggaran 

Partisipasi penganggaran, informasi 

asimetri, penekanan anggaran, 

komitmen organisasi dan ketidakpastian 

lingkungan mempengaruhi slack 

anggaran secara simultan. 

2. Adam S. 

Maiga and 

Fred A. 

Jacobs 

(2008) 

The Moderating 

Effect Of Manager’s 

Ethical Judgment On 

The Relationship 

Between 

Budget Participation 

And Budget Slack 

(Advances in 

Accounting, Volume 

23, 113–145) 

Budget 

Slack 

Hubungan antara partisipasi anggaran 

dan slack anggaran dimoderatori oleh 

penilaian etika manajer. Etika 

penghakiman merupakan 115variable 

penting dalam hubungan antara 

anggaran partisipasi dan senjangan 

anggaran. 

3. Febrisa 

(2012) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran, 

Ambiguitas Peran 

dan System 

Pengukuran Kinerja 

terhadap Senjangan 

Anggaran (studi 

empiris pada BUMN 

dan BUMD di Kota 

Padang). Skripsi FE 

UNP. Padang. 

Senjangan 

Anggaran 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa partisipasi anggaran 

berpengaruh signifikan positif 

terhadap senjangan anggaran, 

Ambiguitas peran berpengaruh 

signifikan positif terhadap senjangan 

anggaran, dan sistem pengukuran 

kinerja tidak berpengaruh negatif 

terhadap senjangan anggaran. 

4. Ni Luh Putu 

Sandrya 

Dewi dan 

Gerianta 

Wirawan 

Yasa (2013) 

Analisis Pengaruh 

Anggaran 

Partisipatif 

pada Budgetary 

Slack dengan Empat 

Variabel Moderasi 

(Studi Kasus pada 

Budgetary 

Slack 

Anggaran partisipatif berpengaruh 

positif dan signifikan pada budgetary 

slack, interaksi anggaran partisipatif 

dan asimetri informasi berpengaruh 

positif dan signifikan pada budgetary 

slack, interaksi anggaran partisipatif 

dan komitmen organisasi 
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SKPD Kabupaten 

Badung, Bali) 

berpengaruh negatif dan signifikan 

pada budgetary slack, budaya 

organisasi memoderasi pengaruh 

anggaran partisipatif pada budgetary 

slack, interaksi anggaran partisipatif 

dan kapasitas individu berpengaruh 

positif tetapi tidak signifikan pada 

budgetary slack. 

5. Sri 

Mulyani(Fa

kultas 

Ekonomi 

Universitas 

Islam Riau 

2012) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran, 

Komitmen 

Organisasi, dan 

Kompleksitas Tugas 

Terhadap Slack 

Anggaran Pada 

Perbankan di 

Pekanbaru. 

Slack 

Anggaran 

Partisipasi anggaran berpengaruh 

positif terhadap budget slack. 

Penekanan anggaran berpengaruh 

positif terhadap budget slack. 

Komitmen Organisasi tidak 

berpengaruh terhadap budget slack. 

Kompleksitas tugas tidak 

berpengaruh terhadap budget slack. 

6.  Gökhan 

Özera(Gebz

e Institute 

of 

Technology

,Turkey 

2011) 

Effects of Procedural 

Justice Perception, 

Budgetary Control 

Effectiveness and 

Ethical Work 

Climate on 

Propensity to Create 

Budgetary Slack 

Budgetary 

Slack 

Efektivitas Pengendalian anggaran 

berpengaruh negatih terhadap budget 

slack. Etika Berpengaruh negatif 

terhadap budget slack. Persepsi 

keadilan berpengaruh negatif 

terhadap budget slack 

7. Emine 

Yilmaz(Geb

ze Institute 

of 

Technology

,Turkey 

2011 

"The effects of 

environmental 

uncertainty and 

budgetary 

control effectiveness 

on propensity to 

create budgetary 

slack in public 

sector" 

Budgetary 

Slack 

Ketidakpastian lingkungan 

berpengaruh positif terhadap budget 

slack. Efektivitas Pengendalian 

anggaran berpengaruh negatih 

terhadap budget slack. 

8. Yohanes 

Andri 

Putranto 

2012 

Pengaruh Moderasi 

Informasi Asimetri 

dan Group 

Cohesiveness 

Terhadap Hubungan 

Partisipasi 

Budgetary 

Slack 

Asimetri informasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap hubungan 

partisipasi anggaran dan budgetary 

slack, sehingga asimetri informasi 

bukan merupakan variabel moderat. 

Variabel group cohesiveness juga 
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Penganggaran 

Dengan Budgetary 

Slack 

tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap hubungan partisipasi 

anggaran dan budgetary slack, 

sehingga group cohesiveness bukan 

merupakan variabel moderat. 

9. Agung Adi 

Biantara 

(Universitas 

Udayana 

2014) 

Pengaruh Kejelasan 

Sasaran, Etika, dan 

Kepercayaan Diri 

Pada Senjangan 

Anggaran. 

Senjangan 

Anggaran 

Kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruh positif terhadap budget 

slack. Etika Berpengaruh negatif 

terhadap budget slack. Kepercayaan 

diri berpengaruh negatif terhadap 

budget slack. 

10. Anggraeni 

(2008) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran, Information 

Asymmetry dan 

Budget Emphasis 

Terhadap Slack 

Anggaran. 

Slack 

Anggaran 

Senjangan anggaran hanya dipengaruhi 

oleh partisipasi anggaran dan budget 

emphasis sedangkan information 

asymmetry tidak berpengaruh karena 

karyawan pada subyek penelitian tidak 

menutupi informasi pribadi yang 

dimilikinya. 

 

11. 

 

 

Asweni 

Febrisa 

(2012) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran, 

Ambiguitas Peran 

dan System 

Pengukuran Kinerja 

terhadap Senjangan 

Anggaran (studi 

empiris pada BUMN 

dan BUMD di Kota 

Padang). Skripsi FE 

UNP. Padang. 

Senjangan 

Anggaran 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa partisipasi anggaran 

berpengaruh signifikan positif 

terhadap senjangan anggaran, 

Ambiguitas peran berpengaruh 

signifikan positif terhadap senjangan 

anggaran, dan sistem pengukuran 

kinerja tidak berpengaruh negatif 

terhadap senjangan anggaran. 

12. Pratiwi Febi  

(2012) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran Terhadap 

Senjangan Anggaran 

dengan Ambiguitas 

Peran Sebagai 

Variabel Pemoderasi 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Skala 

Menengah dan Besar 

di Kota Padang. 

Senjangan 

Anggaran 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa partisipasi anggaran 

berpengaruh signifikan terhadap 

senjangan anggaran, ambiguitas 

memperkuat hubungan antara 

partisipasi anggaran dengan 

senjangan anggaran. 
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13. Yohanes 

Andri 

Putranto 

(2012) 

Pengaruh Moderasi 

Informasi Asimetri 

Dan Group 

Cohesiveness 

terhadap Hubungan 

Partisipasi 

Penganggaran 

Dengan Budgetary 

Slack (Jurnal 

Economia, Volume 

8, Nomor 2, Oktober 

2012) 

Budgetary 

Slack 

Variable asimetri informasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

hubungan partisipasi anggaran dan 

budgetary slack, sehingga asimetri 

informasi bukan merupakan variable 

moderat. Variabel group 

cohesiveness juga tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap hubungan 

partisipasi anggaran dan budgetary 

slack, sehingga group cohesiveness 

bukan merupakan 118variable 

moderat. 

14 Christine 

Dwi K. S. 

Lidya 

Agustina 

Pengaruh 

Participation 

Budgeting, 

Information 

Asimetry dan Job 

Relevant Information 

terhadap Budget 

Slack pada Institusi 

Pendidikan  

(Jurnal Akuntansi 

Vol.2 No.2 

November 2010: 

101-121 102) 

Budget 

Slack 

Participation Budgeting memberikan 

pengaruh positif terhadap job 

relevant information dan information 

asimetry sebagai variabel 

pemoderasi, dan participation 

budgeting dan information asimetry 

mempunyai pengaruh negatif 

terhadap  budget slack dan job 

relevant information sebagai variabel 

pemoderasi. Peningkatan pada 

participation budgeting, information 

asimetry dan job relevant 

information, akan mengakibatkan 

penurunan budget slack.  
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LAMPIRAN 4 

 

HASIL OUTPUT SPSS 

 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics

100 20 29 25.10 2.346

100 19 30 23.71 2.768

100 19 30 24.74 3.196

100 21 35 27.71 2.921

100 36 52 44.97 4.267

100

Budget_Slack

Partis ipas i_Anggaran

Informasi_Asimetri

Komitmen_Organisas i

Ketdkpastian_

Lingkungan

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

  

 

Hasil Uji Validitas Item Budgetary Slack 

Correlations

1 .129 .359** .323** .129 .340** .556**

.202 .000 .001 .202 .001 .000

100 100 100 100 100 100 100

.129 1 .379** .580** 1.000** .142 .792**

.202 .000 .000 .000 .159 .000

100 100 100 100 100 100 100

.359** .379** 1 .492** .379** -.005 .652**

.000 .000 .000 .000 .959 .000

100 100 100 100 100 100 100

.323** .580** .492** 1 .580** .072 .743**

.001 .000 .000 .000 .474 .000

100 100 100 100 100 100 100

.129 1.000** .379** .580** 1 .142 .792**

.202 .000 .000 .000 .159 .000

100 100 100 100 100 100 100

.340** .142 -.005 .072 .142 1 .468**

.001 .159 .959 .474 .159 .000

100 100 100 100 100 100 100

.556** .792** .652** .743** .792** .468** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Budget_Slack

V1 V2 V3 V4 V5 V6 Budget_Slack

Correlation is  s ignificant at the 0.01 level (2-tai led).**. 
 

 

Reliability Statistics

.761 7

Cronbach's

Alpha N of Items

 
Hasil Uji Validitas dan Reliabititas Partisipasi Anggaran 
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Correlations

1 .310** .558** .708** .599** .361** .845**

.002 .000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100 100

.310** 1 .734** .283** .116 .627** .598**

.002 .000 .004 .252 .000 .000

100 100 100 100 100 100 100

.558** .734** 1 .434** .283** .804** .824**

.000 .000 .000 .004 .000 .000

100 100 100 100 100 100 100

.708** .283** .434** 1 .368** .311** .758**

.000 .004 .000 .000 .002 .000

100 100 100 100 100 100 100

.599** .116 .283** .368** 1 .370** .451**

.000 .252 .004 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100 100

.361** .627** .804** .311** .370** 1 .628**

.000 .000 .000 .002 .000 .000

100 100 100 100 100 100 100

.845** .598** .824** .758** .451** .628** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

V8

V9

V10

V11

V12

V13

Partis ipas i_Anggaran

V8 V9 V10 V11 V12 V13

Partis ipas i_

Anggaran

Correlation is  s ignificant at the 0.01 level (2-tai led).**. 

 

Reliability Statistics

.802 7

Cronbach's

Alpha N of Items
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Informasi Asimetri 

 

Correlations

1 .565** .554** .631** 1.000** .287** .877**

.000 .000 .000 .000 .004 .000

100 100 100 100 100 100 100

.565** 1 .603** .543** .565** -.042 .727**

.000 .000 .000 .000 .678 .000

100 100 100 100 100 100 100

.554** .603** 1 .736** .554** .129 .800**

.000 .000 .000 .000 .201 .000

100 100 100 100 100 100 100

.631** .543** .736** 1 .631** .335** .858**

.000 .000 .000 .000 .001 .000

100 100 100 100 100 100 100

1.000** .565** .554** .631** 1 .287** .877**

.000 .000 .000 .000 .004 .000

100 100 100 100 100 100 100

.287** -.042 .129 .335** .287** 1 .412**

.004 .678 .201 .001 .004 .000

100 100 100 100 100 100 100

.877** .727** .800** .858** .877** .412** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

V15

V16

V17

V18

V19

V20

Informasi_Asimetri

V15 V16 V17 V18 V19 V20

Informasi_

Asimetri

Correlation is  significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 

Reliability Statistics

.791 7

Cronbach's

Alpha N of Items
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Komitmen Organisasi 

Correlations

1 .319** .702** 1.000** .319** -.140 .263** .753**

.001 .000 .000 .001 .165 .008 .000

100 100 100 100 100 100 100 100

.319** 1 .482** .319** 1.000** .063 -.157 .698**

.001 .000 .001 .000 .537 .118 .000

100 100 100 100 100 100 100 100

.702** .482** 1 .702** .482** .057 .194 .798**

.000 .000 .000 .000 .572 .054 .000

100 100 100 100 100 100 100 100

1.000** .319** .702** 1 .319** -.140 .263** .753**

.000 .001 .000 .001 .165 .008 .000

100 100 100 100 100 100 100 100

.319** 1.000** .482** .319** 1 .063 -.157 .698**

.001 .000 .000 .001 .537 .118 .000

100 100 100 100 100 100 100 100

-.140 .063 .057 -.140 .063 1 .457** .326**

.165 .537 .572 .165 .537 .000 .001

100 100 100 100 100 100 100 100

.263** -.157 .194 .263** -.157 .457** 1 .424**

.008 .118 .054 .008 .118 .000 .000

100 100 100 100 100 100 100 100

.753** .698** .798** .753** .698** .326** .424** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .001 .000

100 100 100 100 100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

V22

V23

V24

V25

V26

V27

V28

Komitmen_Organisas i

V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28

Komitmen_

Organisasi

Correlation is  s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

Reliability Statistics

.754 8

Cronbach's

Alpha N of Items
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Ketidakpastian Lingkungan 

 
Correlations

1 -.040 .005 .296** .456** .030 .099 .040 -.247* -.311** .040 .226*

.691 .961 .003 .000 .766 .325 .695 .013 .002 .695 .024

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

-.040 1 .797** .616** -.105 .480** .179 .137 .005 -.050 .137 .636**

.691 .000 .000 .297 .000 .075 .173 .962 .619 .173 .000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

.005 .797** 1 .605** .086 .449** .471** .240* .143 .127 .240* .778**

.961 .000 .000 .393 .000 .000 .016 .156 .209 .016 .000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

.296** .616** .605** 1 .441** .434** .200* .078 .055 -.027 .078 .716**

.003 .000 .000 .000 .000 .046 .439 .586 .787 .439 .000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

.456** -.105 .086 .441** 1 .320** .360** .017 -.064 -.165 .017 .388**

.000 .297 .393 .000 .001 .000 .867 .528 .101 .867 .000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

.030 .480** .449** .434** .320** 1 .587** -.005 .000 -.070 -.005 .596**

.766 .000 .000 .000 .001 .000 .964 .997 .487 .964 .000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

.099 .179 .471** .200* .360** .587** 1 .064 .123 .143 .064 .551**

.325 .075 .000 .046 .000 .000 .527 .223 .157 .527 .000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

.040 .137 .240* .078 .017 -.005 .064 1 .331** .319** 1.000** .533**

.695 .173 .016 .439 .867 .964 .527 .001 .001 .000 .000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

-.247* .005 .143 .055 -.064 .000 .123 .331** 1 .947** .331** .393**

.013 .962 .156 .586 .528 .997 .223 .001 .000 .001 .000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

-.311** -.050 .127 -.027 -.165 -.070 .143 .319** .947** 1 .319** .322**

.002 .619 .209 .787 .101 .487 .157 .001 .000 .001 .001

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

.040 .137 .240* .078 .017 -.005 .064 1.000** .331** .319** 1 .533**

.695 .173 .016 .439 .867 .964 .527 .000 .001 .001 .000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

.226* .636** .778** .716** .388** .596** .551** .533** .393** .322** .533** 1

.024 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

V30

V31

V32

V33

V34

V35

V36

V37

V38

V39

V40

Ketdkpastian_

Lingkungan

V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40

Ketdkpastian_

Lingkungan

Correlation is  s ignificant at the 0.01 level (2-tai led).**. 

Correlation is  s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 

 
 

Reliability Statistics

.730 12

Cronbach's

Alpha N of Items
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Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100 100 100 100 100

25.10 23.71 24.74 27.71 44.97

2.346 2.768 3.196 2.921 4.267

.160 .132 .124 .136 .108

.160 .120 .124 .136 .057

-.131 -.132 -.113 -.104 -.108

1.604 1.317 1.244 1.360 1.075

.012 .062 .091 .049 .198

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Pos itive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Budget_Slack

Partis ipas i_

Anggaran

Informasi_

Asimetri

Komitmen_

Organisasi

Ketdkpastian_

Lingkungan

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 

 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 

Coefficientsa

3.002 1.727 1.739 .085

.423 .054 .499 7.864 .000 .665 1.503

.190 .041 .258 4.664 .000 .873 1.145

.288 .054 .358 5.317 .000 .590 1.695

-.013 .032 -.024 -.417 .678 .783 1.277

(Constant)

Partis ipas i_Anggaran

Informasi_Asimetri

Komitmen_Organisas i

Ketdkpastian_

Lingkungan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statis tics

Dependent Variable: Budget_Slacka. 

 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa

.579 .956 .606 .546

-.025 .030 -.105 -.845 .400

.022 .023 .109 .998 .321

.001 .030 .006 .043 .966

.009 .018 .058 .504 .616

(Constant)

Partis ipas i_Anggaran

Informasi_Asimetri

Komitmen_Organisas i

Ketdkpastian_

Lingkungan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: absresa. 
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Hasil Koefisiren Determinasi 

 

Model Summaryb

.863a .745 .735 1.209

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Ketdkpastian_Lingkungan ,

Informasi_Asimetri, Partis ipasi_Anggaran, Komitmen_

Organisasi

a. 

Dependent Variable: Budget_Slackb. 

  

 

 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Coefficientsa

3.002 1.727 1.739 .085

.423 .054 .499 7.864 .000 .665 1.503

.190 .041 .258 4.664 .000 .873 1.145

.288 .054 .358 5.317 .000 .590 1.695

-.013 .032 -.024 -.417 .678 .783 1.277

(Constant)

Partis ipas i_Anggaran

Informasi_Asimetri

Komitmen_Organisas i

Ketdkpastian_

Lingkungan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statis tics

Dependent Variable: Budget_Slacka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


