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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Pada sektor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam 

menjalankan pemerintahan memiliki rencana-rencana dalam bentuk anggaran 

yang disusun dan akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan berbagai 

urusan pemerintahan. Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah 

Daerah, peraturan tersebut mengarahkan seluruh daerah yang ada di 

Indonesia untuk mampu mengelola segala hal yang berkaitan dengan daerah 

secara mandiri. Masing-masing daerah telah diberikan kekuasaan dan 

wewenang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Serta UU No 

33 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah pusat dan Pemerintah 

Daerah yang diperinci dalam PP No.58 Tahun 2005 Pasal 14 yang 

menjelaskan dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan 

anggaran yang dibuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat 

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat 

penatausahaan SKPD. 

 Anggaran menjadi salah satu elemen penting bagi pihak pemerintah 

daerah (Pemda) dalam mewujudkan kebutuhan dan harapan warga Indonesia. 

Anggaran merupakan suatu alat kordinasi, komunikasi, pengendalian serta 



2 
 

evaluasi bagi pemerintah daerah selama menjalankan kewajibannya pada 

periode tertentu dalam bentuk finansial. Anggaran sektor publik merupakan 

instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan 

program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2009: 61). 

 Penyusunan anggaran sebaiknya berdasarkan prioritas kebutuhan 

masyarakat yang tentunya didasarkan pada prinsip ekonomis, efektif dan 

efisien. Biasanya pihak Pemda menyusun anggaran ini dengan dua cara, 

yakni Bottom-up dan penganggaran Top-bottom. Penganggaran Bottom-up 

merupakan anggaran yang disiapkan oleh pihak pelaksana anggaran tersebut 

yang kemudian diteruskan kepada tingkat yang lebih tinggi untuk 

mendapatkan persetujuan. Sedangkan penganggaran Top-bottom dimana 

anggaran disusun oleh manajer tingkat atas dengan sedikit atau bahkan sama 

sekali tidak bekerjasama dengan manajer tingkat bawah atau dapat dikatakan 

tidak ada keterlibatan manajer tingkat bawah (Anthony dan Govindarajan, 

2007). 

 Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini sering kali pemerintah 

daerah belum mengalokasikan anggaran sesuai dengan matriks kebutuhan 

masyarakat. Terkadang penggunaan anggaran ini dikuasai oleh pihak-pihak 

tertentu, sehingga belum dapat dioptimalkan untuk kebutuhan rakyat. Hal ini 

tentu harus dicermati oleh beberapa pihak sehingga dalam penyusunan 

anggaran hingga pengalokasian anggaran dapat tepat sasaran sehingga suatu 

organisasi dapat mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. 
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 Dalam islam sendiri telah diajarkan bahwa harta negara/daerah 

diprioritaskan untuk orang-orang miskin agar harta tidak berputar-putar saja 

pada orang-orang kaya dan Alah menjanjikan hukuman bagi orang yang 

tidak mentaatinya, pada konteks ini eksistensi fiqh anggaran sangat 

diperlukan karena bukan hanya demi kepentingan pribadi tetapi juga 

masyarakat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 7 

disebutkan bahwa: 

 

 

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka 

adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 

jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang 

diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya 
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bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah amat keras hukumannya”. 

 Seorang manusia yang yakin bahwa Alah SWT pasti mengawasi 

hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati dalam kehidupannya. Keyakinan 

tersebut akan menumbuhkan komitmen terkait dengan pengelolaan anggaran. 

Dengan demikian, perilaku korupsi akan dihindari. Dengan pengawasan 

internal dan pengawasan eksternal yang dilakukan melalui mekanisme 

kepemimpinan yang adil, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. 

Sebelum teknik pengawasan eksternal dapat dipergunakan atau disusun 

sistemnya pengawasan harus didasarkan kepada perencanaan yang jelas, 

lengkap dan terpadu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam suatu 

organisasi. Hal tersebut dilakukan karena pengawsan membutuhkan struktur 

organisasi yang jelas, oleh karena itu harus didasari prinsip 

pertanggungjawaban dan amal makruf nahi munkar. 

Dampak dari proses penyusunan anggaran dapat mempengaruhi 

perilaku manusia, baik yang bersifat positif maupun negatif. Perilaku positif 

tentu perilaku individu yang selaras dengan tujuan organisasinya, sedangkan 

sebaliknya perilaku negatif dapat menciptakan tindakan yang dapat merugikan 

organisasi seperti senjangan anggaran (budgetary slack). Suatu tindakan dapat 

dikatan sebagai budgetary slack apabila seseorang meningkatkan biaya atau 

menurunkan pendapatan dari yang sesungguhnya pada saat proses 

penyusunan anggaran. Tindakan yang mengkhawatirkan seperti budgetary 
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slack atau senjangan anggaran ini menjadi faktor penting yang harus 

diperhatikan dalam menjalankan pemerintahan. 

 Berdasarkan akumulasi anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Kabupaten Sleman menunjukkan perbandingan total APBD tahun 

2011-2014 ditunjukkan pada table dibawah ini : 

 

  Tabel 1.1 

  Kabupaten Sleman 

  Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah  Tahun 

2011-2014 (dalam jutaan) 

Sumber : Kantor BAPEDDA Kabupaten Sleman 

Berdasarkan tabel diatas antara anggaran pendapatan daerah dengan 

realisasinya, maka realisasinya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan 

anggaran pendapatan daerah yang ditetapkan. Sedangkan anggaran belanja 

daerah dan realisasinya, terbukti realisasinya selalu lebih rendah daripada 

anggaran belanja yang ditetapkan. Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja 

SKPD yang kurang optimal terbukti dalam penetapan anggaran pendapatan 

belanja daerah tahun 2011-2014. Berdasarkan uraian tersebut dikatakan 

bahwa terdapat senjangan anggaran. Senjangan anggaran terjadi karena 

Tahun Anggaran 

Pendapatan 

Daerah (Rp) 

Realisasi 

Pendapatan 

Daerah (Rp) 

% Anggaran 

Belanja 

Daerah (Rp) 

Realisasi 

Belanja 

Daerah (Rp) 

% 

2011 1.272.583 1.311.473 103 1.376.859 1.278.055 92,82 

2012 1.475.128 1.589.722 107 1.595.739 1.421.401 89,07 

2013 1.768.438 1.899.525 107 1.946.380 1.693.528 87,01 

2014 1.969.264 2.076.820 105 2.288.645 1.896.477 82,86 
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buruknya perencanaan anggaran dan kinerja aparatur di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sleman. Semakin besar SiLPA pada dasarnya 

menunjukkan semakin besar dana publik yang belum atau tidak digunakan 

dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain, sehingga mengendap di kas 

daerah sebagai dana idle. Selain menimbulkan dampak SiLPA yang besar, 

anggarannya cenderung dianggarkan besar (mark up) juga akan berdampak 

pada besarnya ruang korupsi di satuan kerja terkait. 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya senjangan anggaran 

diantaranya adalah dalam proses penyusunan yang melibatkan manajer tingkat 

bawah/menengah terdapat perilaku-perilaku manusia yang akan timbul 

sebagai akibat dari anggaran. Perilaku positif akan timbul jika tujuan pribadi 

masing-masing manajer selaras, serasi, dan seimbang dengan tujuan 

perusahaan begitu juga sebaliknya. Faktor lain seperti rendahnya komitmen 

organisasi. Dengan mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Individu 

tersebut tidak memiliki keinginan untuk menjadikan organisasi ke arah yang 

lebih baik. Serta seringnya bawahan dalam memberikan informasi yang bias. 

Menurut Young (dalam Apriyandi, 2011) berpendapat bahwa 

budgetary slack sebagi suatu tindakan dimana melebihkan kemampuan 

produktif dengan mengestimasikan pendapatan lebih rendah dan biaya lebih 

tinggi ketika diberi kesempatan untuk memilih standar kerja sehingga dapat 

meningkatkan kinerjanya. Hal ini dapat berdampak buruk pada organisasi 

sektor publik yaitu alokasi sumber daya kurang optimal dan ketidakadilan 
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sumber daya di seluruh unit bisnis. Unit bisnis dengan budgetary slack tinggi 

menerima sumber daya lebih banyak dari yang seharusnya. Alokasi yang 

kurang optimal dapat menurunkan efisiensi perusahaan sehingga merugikan 

para pemangku kepentingan, sedangkan ketidakadilan dapat menggagalkan 

manajer unit bisnis yang menerima sumber daya relatif kecil. 

Menurut Suartana (2010) budgetary slack terjadi karena penentuan 

pendapatan yang terlalu rendah (understated) dan biaya yang terlalu tinggi 

(overstated). Hal ini dapat berdampak buruk pada organisasi sektor publik 

yaitu terjadi kesalahan alokasi sumber daya dan bias dalam evaluasi kinerja 

agen terhadap unit pertanggungjawabannya. 

Untuk meminimalisir adanya tindakan negatif seperti budgetary slack, 

pemerintah daerah dapat menerapkan sistem partisipasi anggaran (budgetary 

participation), yakni atasan terlibat secara langsung dalam proses kaji ulang 

anggaran, pengesahan anggaran, serta memantau pelaksanaan anggaran 

sehingga mewujudkan anggaran yang realistik. Partisipasi bawahan yang 

tinggi dalam proses penyusunan anggaran akan memberikan kesempatan yang 

lebih besar kepada bawahan untuk melakukan budgetary slack dan sebaliknya 

ketika partisipasi bawahan rendah, harapan bawahan untuk melakukan 

budgetary slack juga rendah. Maka diperlukan adanya pembatasan partisipasi, 

yaitu bawahan dalam menyusun anggaran sesuai dengan proporsional atau 

rencana dan strategi yang telah ditentukan sehingga dapat mengurangi 

timbulnya budgetary slack. 
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Selain partisipasi anggaran, pemerintah daerah juga harus memiliki 

komitmen organisasi yang kuat dalam mewujudkan target kerja atau sasaran 

kerja yang telah ditentukan. Tingginya komitmen organisasi juga didukung 

oleh individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan kerja pada Pemda 

tersebut. Apabila komitmen organisasi suatu pemerintah daerah tersebut baik, 

maka individu atau pegawai Pemda juga akan bekerja seoptimal mungkin dan 

selaras dengan target kerja Pemda tersebut. Hal ini diharapkan dapat 

meminimalisir adanya tindakan negatif seperti senjangan anggaran. Semua ini 

tidak terlepas dari transparansi komunikasi antar pihak yang bersangkutan. 

Terkadang pihak atasan memiliki informasi yang kurang luas terhadap kinerja 

bawahan ataupun sebaliknya, sehingga terkadang dapat menimbulkan asimetri 

informasi. 

Menurut Anthony dan Govindaradjan (2007:270) menyatakan bahwa 

asimetri informasi 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. Adanya asimetri informasi ini dapat disalahgunakan oleh beberapa 

pihak sehingga menyimpang dengan tujuan organisasi. Misalnya pihak 

bawahan akan menggunakan kesempatan pada saat proses penyusunan 

anggaran. Hal ini dikarenakan pihak bawahan cenderung akan memberikan 

informasi yang bias kepada atasan dengan cara menyusun anggaran yang 
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relatif mudah dicapai dengan melaporkan anggaran di bawah kinerja yang 

diharapkan, sehingga mengakibatkan terjadinya senjangan anggaran. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmiati (2013) 

dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran 

dengan Asimetri Informasi dan Komitmen Organisasi  sebagai Pemoderasi 

(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kota Padang).  Penelitian ini 

menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan negatif 

terhadap senjangan anggaran. Asimetri informasi berpengaruh signifikan 

positif terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. 

Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan partisipasi 

anggaran dengan senjangan anggaran. 

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap budgetary slack menyatakan hasil yang tidak 

konsisten antara lain Nitiari dan Yadnyana (2015), Mercury dan Putri (2015), 

Riansah (2013), Dwisariasih (2013), bahwa partisipasi anggaran berpengaruh 

positif terhadap budgetary slack. Berbeda dengan penelitian tersebut, peneliti 

Apriyandi (2011), Ardila (2013) menyatakan bahwa partisipasi anggaran 

berpengaruh negatif terhadap budgetary slack. Semakin tinggi partispasi 

anggaran maka akan mengurangi terjadinya senjangan anggaran. 

Komitmen organisasi terhadap budgetary slack menurut peneliti 

terdahulu Srimuliani dkk. (2014), Nitiari dan Yadnyana (2015), berpengaruh 

negatif. Mahadewi (2014) menunjukkan bahwa komitmen organisasi terhadap 
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hubungan partisipasi anggaran pada senjangan anggaran berpengaruh negatif. 

Artinya, semakin tinggi tingkat komitmen organisasi maka dapat mengurangi 

tingkat kesenjangan anggaran. Berbeda dengan Sujana (2010) menunjukkan 

bahwa komitmen organsiasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

budgetary slack pada hotel-hotel berbintang di Kota Denpasar. Hal ini 

disebabkan oleh komitmen individu yang tumbuh terbatas pada pemenuhan 

kewajiban yang dibebankan kepadanya saja, dimana individu dalam 

organisasi akan berbuat sesuatu yang harus menjadi tanggung jawabnya. 

Asimetri informasi terhadap budgetary slack menurut peneliti 

terdahulu antara lain Savitri dan Sawitri (2014), Ardila (2013), Maharani dan 

Ardiana (2015) mengakatan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif 

terhadap budgetary slack bahwa senjangan anggaran akan menjadi lebih besar 

dalam kondisi informasi asimetris karena informasi asimetris mendorong 

bawahan/pelaksana anggaran membuat senjangan anggaran. 

Melihat dari fenomena, hasil peneliti terdahulu dan data APBD 

Kabupaten Sleman, maka peneliti tertarik untuk mengkaji ulang penelitian 

tersebut dengan judul : “Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi dan 

Informasi Asimetri serta Pengaruhnya Terhadap Senjangan Anggaran 

(Budgetary Slack) (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Sleman)”. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahmiati (2013). Namun 

yang membedakan pada penelitian ini adalah sebelumnya komitmen 

organisasi dan asimetri informasi sebagai variabel pemoderasi sedangkan 
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pada penelitian ini komitmen organisasi dan asimetri informasi sebagai 

variabel bebas. Pada penelitian ini mengubah objek penelitian, dimana 

penelitian sebelumnya menggunakan objek SKPD Kota Padang tahun 2013 

sedangkan pada objek penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Sleman tahun 

2016. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan sampel 45 SKPD yang ada 

di Kota Padang sedangkan pada penelitian ini adalah menggunakan bagian 

Badan dan Dinas pada SKPD Kabupaten Sleman. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi anggaran 

dengan senjangan anggaran di SKPD Kabupaten Sleman? 

2. Apakah ada pengaruh negatif dan signifikan antara komitmen organisasi 

dengan senjangan anggaran di SKPD Kabupaten Sleman? 

3. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara asimetri informasi 

dengan senjangan anggaran di SKPD Kabupaten Sleman? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif dan 

signifikan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran di 

SKPD Kabupaten Sleman. 
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2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh negatif dan 

signifikan antara komitmen organisasi dengan senjangan anggaran di 

SKPD Kabupaten Sleman. 

3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif dan 

signifikan antara asimetri informasi dengan senjangan anggaran di SKPD 

Kabupaten Sleman. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memperluas pengetahuan 

penganggaran khususnya yang akan meneliti dalam bidang anggaran 

di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kepala SKPD 

Sleman dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi senjangan 

anggaran di SKPD tersebut dan membantu menentukan langkah-

langkah perbaikan, sehingga kinerja SKPD dapat maksimal dan dapat 

memperlancar dalam penapaian target kerja. 
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b. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

bagi dunia pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya khususnya dalam bidang anggaran di Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD). 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi 

sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat. Agar masyarakat dapat 

paham tentang kesenjangan anggaran dan dapat menjadi sebagai pihak 

pengawas eksternal terhadap SKPD Kabupaten Sleman. 


