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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Agency Theory (Teori Keagenan) 

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul 

ketika satu orang atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 

keputusan kepada agent tersebut (Anthony dan Govindarajan, 2007). Terjadinya 

konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak 

tidak sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan. Sebagai 

agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan 

para pemilik dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. 

Adanya konsep  Agency theory ini mampu menciptakan dampak yang positif 

maupun negatif. Hal ini terjadi bergantung pada kontrol terhadap kedua belah pihak. 

Dikatakan berdampak positif apabila pihak agent (bawahan) berpartisipasi aktif dalam 

proses penyusunan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut mempunyai 

informasi khusus tentang kondisi lokal, akan memungkinkan pihak bawahan 

memberikan informasi yang dimilikinya untuk membantu kepentingan organisasi, dan 

begitu pula sebaliknya. 

Menurut Jensen dan Mekling (dalam Muyassaroh, 2008) adanya masalah 

keagenan memunvulkan biaya agensi yang terdiri dari: 

1) The monitoring expenditure by the princiole, yaitu biaya pengawasan yang 

dikeluarkan oleh principal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola 

perusahaan. 
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2) The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya yang 

dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak betindak yang 

merugikan principal. 

3) The Residual Loss, yaitu penurunan tingkat utilitas principal maupun agen karena 

adanya hubungan agensi. 

 Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya 

kondisi yang disebut asimetri informasi. Dengan adanya asimetri informasi antara 

atasan dengan bawahan akan memberi kesempatan untuk melakukan senjangan 

anggaran. 

 

2. Anggaran Sektor Publik 

a. Pengertian Anggaran Sektor Publik 

Anggaran sektor publik menjadi instrumen kebijakan untuk mencapai 

tujuan organisasi. Menurut Mardiasmo (2009:62) anggaran sektor publik yaitu 

sebagai rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan 

pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dapat pula dikatakan bahwa 

anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi 

keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, 

belanja dan aktivitas. Hal ini tentu saja menjadikan anggaran sebagai salah satu 

kekuatan organisasi sektor publik dalam menjalankan amanah yang telah 

diemban. Adanya anggaran dapat membantu pemerintah daerah untuk 

menentukan skala prioritas hingga sebagai alat evaluasi guna mewujudkan 

kebutuhan warga masyarakat daerah setempat. 

Menurut Haryanto (2007:86) anggaran sektor publik adalah rencana 

kegiatan dan keuangan periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi 
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program dan kegiatan serta jumlah dana yang diperoleh (penerimaan atau 

pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran atau belanja) dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. 

 

b. Fungsi Anggaran Sektor Publik 

Menurut Bastian (2013:191) anggaran sektor publik mempunyai beberapa 

fungsi, yaitu : 

1) Anggaran mempunyai hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 

2) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa 

mendatang. 

3) Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit 

kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan. 

4) Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 

5) Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien 

dalam pencapaian visi organisasi. 

6) Anggaran merupakan instrument politik. 

7) Anggaran merupakan instrument kebijakan fiskal. 

 

c. Prinsip Anggaran Sektor Publik 

Menurut Mardiasmo (2009: 67) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip 

anggaran sektor publik meliputi: 

1) Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari 

legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran 

tersebut. 
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2) Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada 

dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. 

3) Keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus 

terhimpun dalam dana umum (general fund). 

4) Nondiscretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif 

termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif. 

5) Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat 

tahunan maupun multitahunan. 

6) Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang 

tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong 

pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya 

underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. 

7) Jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak 

membingungkan. 

8) Diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan masyarakat luas. 

 

d. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik 

Penyusunan anggaran sektor publik pada dasarnya tidak berbeda jauh 

dengan sektor swasta. Penyusunan anggaran sektor publik terdiri atas empat 

tahapan (Mardiasmo, 2009:70) yaitu: 

1) Tahap Persiapan Anggaran. Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas 

dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, 

yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeuaran 

hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih 
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akurat. Selain itu harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika 

anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan 

keputusan tentang anggaran pengeluaran. Dalam persoalan estimasi, yang 

perlu diperhatikan adalah terdapatnya faktor “uncertainly” (tingkat 

ketidakpastian) yang cukup tinggi. 

2) Tahap Ratifikasi. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik 

yang cukup rumit dan berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki 

managerial skill namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship 

dan coalition building yang memadai. Hal tersebut penting karena dalam tahap 

ini pimpinan eksekutif harus mempunyai rasional atas segala pertanyaan-

pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. 

3) Tahap Implementasi. Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap 

berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini hal terpenting yang 

haru diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem 

(informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajemen 

keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem 

akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian 

anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat dihandalkan untuk tahap 

penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik meliputi 

pula dibuatnya sistem pengendaian intern yang memadai. 

4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi. Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. 

Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting 

and evaluation tidak akan menemui banyak masalah. 
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3. Senjangan Anggaran 

a. Pengertian Senjangan Anggaran 

Senjangan anggaran didefinisikan sebagai tindakan bawahan yang 

mengecilkan kapasitas produktifnya ketika bawahan diberi kesempatan untuk 

menentukan standar kinerjanya. Hal ini menyebabkan perbedaan antara anggaran 

yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi terbaik bagi 

organisasi (Desmiawati, 2009). 

Pendapat lain dikemukakan oleh Arfan (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. Dapat dikatakan bahwa senjangan anggaran 

merupakan perbedaan atau selisih antara sumber daya yang sebenarnya 

dibutuhkan untuk menjalankan sebuah pekerjaan dengan sumber daya yang 

diajukan dalam bentuk anggaran. 

Senjangan anggaran biasanya dilakukan oleh beberapa pihak dengan 

tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau pun agar mendapat pujian yang baik 

atas kinerja yang dihasilkan. Hal ini tentu saja menyimpang dari target kerja 

SKPD atau organisasi tersebut, namun di satu sisi yang lain senjangan anggaran 

yang dilakukan juga dapat berdampak positif karena dapat memberikan motivasi 

pada pegawai untuk meningkatkan kinerja. 

Menurut Carland (dalam Herman, 2006) menyebutnya bahwa slack dalam 

proses penyiapan anggaran, yaiyu : 

“There is one danger in preparation of the budget by lower level 

employess: the risk of incorpotating “slack”into the budget. People can 

overestimate cost and underestimate revenues to ensure that the budget 

will be met. Such deliberate misstaments are called slack. This is a 

particularly problem when budgets are used as control, because people 
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naturally may try to influene their future evaluation by making the budget 

easy to achieve”. 

 

Adapun didalam penelitian Falikhatun (2007), menyatakan tiga alasan 

utama manajer melakukan budgetary slack : 

1) Orang-orang selalu percaya bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat bagus 

di mata atasan jika mereka dapat mencapai anggarannya. 

2) Budgetary slack selalu digunakan untuk mengatasi kondisi ketidakpastian, jika 

tidak ada kejadian yang tidak terduga, yang terjadi manajer tersebut dapat 

melampaui/mencapai anggarannya. 

3) Rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumber daya. 

Konsep senjangan anggaran juga dapat dijelaskan dengan teori keagenan 

atau pendekatan agency theory. Dalam hubungan keagenan terdapat dua pihak 

yang melakukan kesepakatan yakni yang memberikan kewenangan yang disebut 

principal dan yang menerima kewenangan disebut agent. Dalam hubungan 

keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agent 

dan legislatif adalah principal. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa senjangan anggaran 

merupakan perbedaan antara anggaran yang telah direncanakan dengan 

pelaksanaan sesungguhnya. 

 

b. Indikator  Senjangan Anggaran 

Menurut Dewi (2008) menyatakan ada tiga indikator dalam senjangan 

anggaran yaitu: 

1) Perbedaan jumlah dengan estimasi terbaik 

Dalam keadaan terjadinya senjangan anggaran, bawahan cenderung 

mengajukan anggaran dengan merekndahkan pendapatan dan meninggikan 
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biaya dibandingkan dengan estimasi terbaik yang diajukan sehingga target 

mudah dicapai. 

2) Target anggaran 

Bawahan menciptakan senjangan anggaran karena dipengaruhi oleh keinginan 

dan kepentingan pribadi sehingga akan memudahkan pencapaian target 

anggaran terutama jika penilaian prestasi ditentukan berdasarkan pencapaian 

anggaran. 

3) Kondisi lingkungan 

Kondisi lingkungan juga sangat mempengaruhi senjangan anggran diantaranya 

dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dapat suatu timbal balik seperti 

gaji, promosi, dan bonus dari organisasi karena anggaran yang dibuat dapat 

dicapai. Senjangan anggaran dapat dicapai karena dianggap perlu untuk 

menyelesaikan anggaran dengan melakukan penyesuaian dengan bawahan. 

 

c. Karakteristik Senjangan Anggaran 

Menurut Dunk (dalam Karsam, 2013) karakteristik budgetary slack antara 

lain: 

1) Standar dalam anggaran tidak mendorong peningkatan produktivitas. 

2) Anggaran secara mudah untuk diwujudkan. 

3) Tidak terdapatnya batasan-batasan yang harus diperhatikan terutama batasan 

yang ditetapkan untuk biaya. 

4) Anggaran tidak menuntut hal khusus. 

5) Anggaran tidak mendorong terjadinya efisiensi. 

6) Target umum yang ditetapkan dalam anggaran mudah untuk dicapai. 
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4. Partisipasi Anggaran 

a. Pengertian Partisipasi Anggaran 

Partisipasi merupakan suatu konsep yang melibatkan pihak bawahan ikut 

serta dalam pengambilan keputusan sampai tingkat tertentu bersama atasannya 

(Robbins dan Judge, 2007). Biasanya pihak bawahan yang turut berpartisipasi 

aktif dalam penyusunan anggaran akan mendapatkan penghargaan atas kinerja 

pegawai. Hal ini dapat memacu motivasi karyawan untuk berkontribusi positif 

dalam bekerja, khususnya ketika proses penyusunan anggaran hingga pelaksanaan 

anggaran. 

Anggaran daerah disusun oleh eksekutif sebagai agen dan disahkan oleh 

legislatif sebagai prinsipal. Makna partisipatif di pemerintahan daerah adalah 

keterlibatan SKPD dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah). Kepala SKPD memiliki kesempatan untuk mengajukan usulan terkait 

dengan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai acuan 

dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-SKPD). RKA-SKPD 

merupakan dokumen anggaran partisipatif di pemerintah daerah secara internal 

terkait penentuan alokasi anggaran dan target kinerja dalam RAPBD yang 

selanjutnya menjadi APBD (Abdullah, 2012). 

Kelemahan partisipasi anggaran dalam proses penyusunan anggaran ini 

dapat memicu munculnya tindakan negatif seperti kesenjangan anggaran atau 

budgetary slack. Tindakan tersebut dapat terjadi ketika salah satu pihak 

menetapkan standar terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga anggaran yang 

disusun mudah dicapai. Tanpa adanya partisipasi aktif dalam proses penyusunan 

dan pengesahan anggaran tentu dapat mengntungkan beberapa pihak bahkan 

menyimpang dari target organisasi tersebut. 
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b. Keunggulan Partisipasi Anggaran 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2007) menyatakan bahwa 

penganggaran partisipasi memiliki dua keunggulan yaitu: 

1) Tujuan anggaran akan dapat lebih mudah diterima apabila anggaran tersebut 

berada di bawah pengawasan manajer. 

2) Penganggaran partisipasi menghasilkan pertukaran informasi yang efektif 

antara pembuat anggaran dan pelaksana anggaran yang dekat dengan produk 

dan pasar. 

 

c. Kelemahan Partisipasi Anggaran 

Menurut Hansen dan Mowen (2009) ada tiga masalah yang timbul yang 

menjadi kelemahan partisipasi anggaran antara lain: 

1) Menetapkan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah 

Beberapa manajer cenderung menyiapkan anggaran yang terlalu tinggi atau 

terlalu ketat. Jika tujuan terlalu mudah dicapai, seorang manajer bisa 

kehilangan minat dan kinerjanya bisa menurun. Persiapan anggaran yang 

terlalu ketat dapat memastikan kegagalan dalam pencapaian standar. 

Sebaiknya para manajer dalam partisipasi anggaran menetapkan tujuan yang 

tinggi, tetapi dapat dicapai. 

2) Membuat kelonggaran dalam anggaran 

Kelonggaran anggaran atau budgetary slack atau menutup anggaran (padding 

the budget) muncul ketika seorang manajer memperkirakan pendapatan rendah 

atau meninggikan biaya dengan sengaja untuk menurunkan risiko yang 

dihadapi manajer. 
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3) Partisipasi semu (pseudoparticipation) 

Partisipasi anggaran muncul ketika manajer puncak menerapkan pengendalian 

jumlah atau proses penganggaran sehingga hanya mencari partisipasi palsu 

dari manajer tingkat bawah (partisipasi semu). Dalam hal ini manajemen 

puncak hanya mendapatkan persetujuan formal anggaran dari para manajer 

tingkat bawah, yang berakibat manfaat dari partisipasi anggaran ini tidak akan 

didapat. 

 

5. Komitmen Organisasi 

a. Pengertian Komitmen Organisasi 

Robbins dan Judge (2007) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

(organization commitment) merupakan suatu keadaan dimana seorang karyawan 

memihak terhadap tujuan-tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Sopiah (2008) 

mendefinisikan komitmen organisasi sebagai derajat tingkat kepercayaan 

karyawan untuk mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal 

atau tidak akan meninggalkan organisasinya. Tinggi rendahnya komitmen 

organisasi pada dasarnya dapat diciptakan oleh lingkungan karyawan itu sendiri. 

Hal tersebut akan berdampak bukan hanya pada organisasi melainkan juga pada 

karir atau prestasi kinerja karyawan tersebut. 

Bagi karyawan yang memiliki tingginya komitmen organisasi maka secara 

otomatis mampu meningkatkan kinerja organisasi, meningkatnya tingkat loyalitas 

serta motivasi untuk terus berkarya. Apabila dikaitkan dengan konteks pemerintah 

daerah khususnya dalam proses penganggaran, maka jelas dengan komitmen 
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organisasi yang kuat mampu untuk meminimalisir senjangan anggaran yang 

terjadi pada pemerintah daerah tersebut. 

Sopiah (2008) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah suatu 

ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai dengan adanya: 

1) Kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi. 

2) Kemauan untuk mengusahakan terapainya kepentingan organisasi. 

3) Keinginan yang kuat untuk mmpertahankan kedudukan sebagai anggota 

organisasi. 

 

b. Komponen Komitmen Organisasi 

Menurut Sopiah (2008) menyatakan ada tiga aspek komitmen antara lain : 

1) Affective commitment, yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat 

pada organisasi. Individu menetap dalam organisasi karena keinginan sendiri. 

Kunci dari komitmen ini adalah want to. 

2) Continuance commitment, adalah suatu komitmen yang didasarkan akan 

kebutuhan rasional. Dengan kata lain, komitmen ini terbentuk atas dasar 

untung rugi, dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila akan 

menetap pada suatu organisasi. Kunci dari komitmen ini adalah kebutuhan 

untuk bertahan (need to). 

3) Normative Commitment, adalah komitmen yang didasarkan pada norma yang 

ada dalam diri karyawan, berisi keyakinan individu akan tanggung jawab 

terhadap organisasi. Ia merasa harus bertahan karena loyalitas. Kunci dari 

komitmen ini adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi (ought to). 
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c. Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 

Komitmen pegawai pada organisasi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui 

proses yang cukup panjang dan bertahap. Ada tiga faktor yang mempengaruhi 

komitmen seorang karyawan (Sopiah, 2008) : 

1) Ciri pribadi pekerja termasuk masa jabatannya dalam organisasi, dan variasi 

kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari tiap karyawan 

2) Ciri pekerjaan, seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi dengan 

rekan sekerja dan 

3) Pengalaman kerja, seperti keterandalan organisasi di masa lampau dan cara 

pekerja-pekerja lain mengutarakan dan membicarakan perasaannya tentang 

organisasi. 

 

6. Asimetri Informasi 

a. Pengertian Asimetri Informasi 

Anthony dan Govindanradjan (2012:270) menyatakan bahwa asimetri 

informasi adalah suatu kondisi apabila principal/atasan tidak mempunyai 

informasi yang cukup mengenai kinerja agen/bawahan baik itu dalam kinerja 

actual, motivasi dan tujuan, sehingga atasan tidak dapat menentukan kontribusi 

bawahan terhadap hasil actual perusahaan atau organisasi. Dengan terdapatnya 

asimetri informasi dan perbedaan tujuan antara atasan dengan bawahan maka 

bawahan dapat mengambil dari informasi pribadi mereka dengan memuat 

anggaran yang relatif lebih mudah dicapai, sehingga terjadilah senjangan 

anggaran, yaitu melaporkan anggaran dibawah kinerja yang diharapkan. 

Kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (agency theory), 

yakni principal (atasan) memberikan wewenang kepada agen (bawahan) untuk 

mengatur perusahaan atau organisasi. Berdasarkan teori keagenan, agent 
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cenderung memiliki informasi yang lebih luas mengenai kinerja aktual, motivasi, 

dan tujuan yang akan dicapai. Teori keagenan juga menunjukkan bahwa asimetri 

informasi dapat saja merubah tingkat partisipasi menuju terjadinya senjangan 

anggaran. Asimetri informasi muncul ketika agent memiliki informasi yang dapat 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan atas nama principal. 

 

b. Jenis Asimetri Infomasi 

Menurut Arthaswadaya (2015) terdapat dua macam asimetri informasi 

yaitu : 

1) Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya 

biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan prospek perusahaan 

dibandingkan investor luar. 

2) Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer 

tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang sahan maupun pemberi pinjaman. 

Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang 

saham yang melanggar kontrak dan sebenaranya secara etika atau norma 

mungkin tidak layak dilakukan. 

 

c. Indikator Asimetri Informasi 

Menurut Arthaswadaya (2015) asimetri informasi diukur dengan beberapa 

indikator yaitu: 

1) Informasi yang dimiliki bawahan dibandingkan dengan atasan 

Asimetri informasi ditandai dengan perbedaan informasi yang dimiliki 

manajer atas dengan manajer bawah. Manajer bawah seringkali memiliki 

informasi yang lebih banyak mengenai unit tanggung jawabnya daripada 
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manajer atas, hal tersebut karena manajer bawah terlibat langsung dalam 

pengoperasian unit tangung jawab yang di bawahinya. 

2) Hubungan input-output yang ada dalam operasi internal 

Manajer bawah lebih mengetahui berapa jumlah pendapatan dengan 

pengeluaran dalam kegiatan operasi unit tanggung jawab yang mereka kelola 

3) Kinerja potensial 

Karena manajer bawah terlibat langsung dalam proses pengoperasian unit 

tanggung jawabnya maka manajer bawah dapat memperkirakan kinerja 

potensian unit tanggung jawabnya leih baik daripada manajer atas yang tidak 

terlibat langsung. 

4) Teknis pekerjaan 

Manajer bawah lebih mengetahui bagaimana cara unit tanggung jawabnya 

untuk  mencapai tujuan daripada manajer atas. 

5) Mampu menilai dampak potensial 

Manajer bawah terlibat langsung dalam proses pengoperasian unit tanggung 

jawabnya maka manajer bawah lebih dapat menilai resiko yang mungkin 

terjadi pada operasional unit tanggung jawabnya. 

6) Pencapaian bidang kegiatan 

Manajer bawah lebih mengetahui bagaimana unit tanggung jawabnya dapat 

memenuhi pencapaian atas perencanaan yang sudah diciptakan. 

 

d. Faktor Pendorong Asimetri Informasi 

Menurut Ompusunggu dan Bawono (2006), menyatakan bahwa informasi 

yang tidak disampaikan sepenuhnya kepada atasan (pemegang kuasa anggaran) 

menjadi nilai lebih bagi bawahan (pelaksana anggaran), dalam artian bahwa 
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bawahan memiliki kelebihan informasi meskipun telah dilakukan proses partispasi 

dalam penyusunan anggaran, namun tidak semua informasi yang dimiliki oleh 

bawahan disampaikan dalam proses tersebut. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Riansah (2013) menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

senjangan anggaran dengan asimetri informasi dan kecukupan anggaran sebagai variabel 

moderating. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran, artinya semakin tinggi pastisipasi 

anggaran maka semakin tinggi pula terjadinya senjangan anggaran. Interaksi antara 

partisipasi anggaran dan asimetri informasi tidak berpengaruh secara individual terhadap 

senjangan anggaran, dan variabel asimetri informasi bukan merupakan variabel 

moderating. Interaksi antara partisipasi anggaran dan kecukupan anggaran tidak 

berpengaruh secara individual terhadap senjangan anggaran, dan kecukupan anggaran 

bukan merupakan variabel moderating. 

 Penelitian Nitiari dan Yadnyana (2015) yang menguji partisipasi penganggaran, 

komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan pada senjangan anggaran 

menyatakan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif pada senjangan 

anggaran berarti apabila variabel partisipasi penganggaran meningkat maka 

mengakibatkan peningkatan pada senjangan angaran, dengan asumsi variabel bebas 

lainnya dianggap konstan berarti apabila variabel komimen organisasi meningkat maka 

akan mengakibatkan penurunan senjangan anggaran, apabila variabel ketidakpastian 

lingkungan meningkat maka akan mengakibatkan peningkatan pada senjangan anggaran. 

Interaksi antara variabel partisipasi penganggaran dengan variabel ketidakpastian 
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lingkungan menunjukkan bahwa variabel ketidakpastian lingkungan mampu memoderasi 

variabel. 

 Penelitian yang dilakukan Rahmiati (2013) mengenai partisipasi anggaran 

terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi dan komitmen organisasi sebagai 

pemoderasi menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh signifikan negatif terhadap 

senjangan anggaran. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara 

pasrtisipasi angaran dengan senjangan anggaran. Sedangkan komitmen organisasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan 

anggaran. 

Penelitian Ardila (2013) menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

senjangan anggaran dengan menggunakan ambiguitas peran dan asimetri informasi 

sebagai pemoderasi. Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan negatif terhadap 

senjangan anggaran disebabkan oleh tingginya tingkat partisipasi pegawai yang positif 

terhadap penyusunan anggaran sehingga dapat menurunkan senjangan anggaran. 

Ambiguitas peran tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan partisipasi anggaran 

dengan senjangan anggaran. Asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap 

hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. 

Dwisariasih (2013) menguji pengaruh asimetri informasi, budaya organisasi dan 

kohesivitas kelompok terhadap hubungan partisipasi anggaran dan kesenjangan anggaran 

pada SKPD Kota Padang. Pada penelitian tersebut partisipasi anggaran berpengaruh 

positif terhadap senjangan anggaran sedangkan asimetri informasi tida mempengaruhi 

hubungan partisipasi anggaran dengan kesenjangan anggaran begitu juga dengan budaya 

organisasi yang berorientasi pekerjaan tidak mempengaruhi hubungann partisipasi 

anggaran dengan kesenjangan anggaran. Sedangkan kohesivitas kelompok berpengaruh 

signifikn positif terhadap hubungan partisipasi anggaran dengann kesenjangan anggaran. 
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Tabel 2.1 

Daftar Nama Peneliti Terdahulu dan Hasil Penelitian 

No 
Penelitian/ 

Tahun 

Judul 

Penelitian 
Variabel Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

 1.  Elfi Rahmiati 

(2013) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran 

terhadap 

Senjangan 

Anggaran dengan 

Asimetri 

Informasi dan 

Komitmen 

Organisasi 

sebagai 

Pemoderasi 

(Studi Empiris 

pada Pemerintah 

Daerah Kota 

Padang) 

 

Variabel independen: 

-Partisipasi Anggaran 

 

Variabel dependen: 

Senjangan Anggaran 

 

Variabel moderator: 

a. Asimetri Informasi 

 

b. Komitmen 

Organisasi 

 

 

- Berpengaruh 

signifikan 

negatif 

 

 

 

a. Berpengaruh 

signifikan 

positif 

b. Tidak 

berpengaruh 

signifikan 

2. A.A.I 

Maharani dan 

Putu Agus 

Ardiana 

(2015) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Penganggaran, 

Asimetri 

Informasi dan 

Budaya 

Organisasi pada 

Senjangan 

Anggaran 

 

Variabel independen: 

-Partisipasi Anggaran 

-Asimetri Informasi 

-Budaya Organisasi 

 

Variabel dependen: 

-Senjangan Anggaran 

 

 

- Berpengaruh 

positif 

- Berpengaruh 

positif 

- Tidak 

berpengaruh 

3.  Ni Luh 

Nyoman 

Nitiari dan 

Ketut 

Yadnyana 

(2015) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Penganggaran, 

Komitmen 

Organisasi dan 

Ketidakpastian 

Lingkungan Pada 

Senjangan 

Anggaran (Hotel 

Bintang Tiga 

Kab. Gianyar) 

Variabel independen: 

-Partisipasi Anggaran 

-Komitmen orgaisasi 

 

Variabel dependen : 

Senjangan Anggaran 

 

Variabel Moderator: 
a. Ketidakpastian 

Lingkungan 

 

 

- Berpengaruh 

positif 

- Berpengaruh 

negatif 

 

 

 

a. Memoderasi 

No 
Penelitian/ 

Tahun 

Judul 

Penelitian 
Variabel Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

4.  Gede Andy 

Mercury dan 

I.G.A.M Asri 

Dwija Putri 

(2015) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Penganggaran 

dan informasi 

Asimetri pada 

Senjangan 

Variabel independen: 

-Partisipasi Anggaran 

-Asimetri Informasi 

 

Variabel dependen: 

Senjangan Anggaran 

 

- Berpengaruh 

positif 

- Berpengaruh 

positif 
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Anggaran dengan 

Budaya 

Organisasi 

sebagai Variabel 

Moderasi  

 

 

Variabel moderator: 

a. Budaya Organisasi 

 

 

a. Memoderasi 

5.  Lira 

Azhimatinnur 

Riansah 

(2013) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran 

terhadap 

Senjangan 

Anggaran dengan 

Asimetri 

Informasi dan 

Kecukupan 

Anggaran sebagai 

Variabel 

Moderating 

(Studi di Instansi 

Pemerintah 

Daerah Kota 

Sukabumi) 

 

Variabel independen: 

Partisipasi Anggaran 

Variabel dependen : 

Senjangan Anggaran 

 

 

Variabel Moderator: 
a. Asimetri Informasi 

 

b. Kecukupan  

    Anggaran 

 

 

- Berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

 

 

 

a. Tidak 

berpengaru 

b. Tidak 

berpengaruh 

 

6. Apriyandi 

(2011) 

Pengaruh 

Informasi 

Asimetri terhadap 

Hubungan antara 

Anggaran 

Partisipatif 

dengan Budgetary 

Slack (Pada 

Pemerintah 

Kabupaten Wajo) 

 

Variabel independen: 

-Anggaran Partisipatif 

 

Variabel dependen: 

- Senjangan Anggaran 

 

Variabel Moderator: 
a. Informasi Asimetri 

 

- Berpengaruh 

signifikan 

negatif 

 

 

 

a. Memoderasi 

No 
Penelitian/ 

Tahun 

Judul 

Penelitian 
Variabel Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

7.  Jivi 

Dwisariasih 

(2013) 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi, 

Budaya 

Organisasi dan 

Kohesivitas  

Kelompok 

terhadap 

hubungan 

Partisipasi 

Anggaran dan 

Kesenjangan 

Anggaran (Studi 

Empiris pada 

Variabel independen: 

- Partisipasi Anggaran 

 

Variabel dependen : 

- Kesenjangan 

Anggaran 

 

Variabel Moderator: 
a. Asimetri Informasi 

 

b. Budaya Organisasi 

 

c. Kohesivitas 

Kelompok 

 

- Berpengaruh 

positif  

 

 

 

 

 

a. Tidak 

berpengaruh 

b. Tidak 

berpengaruh 

c. Berpengaruh 

signifikan 
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seluruh SKPD di 

kota Padang) 

 

 

positif 

 

8. I Ketut Sujana 

(2010) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Penganggaran, 

Penekanan 

Anggaran, 

Komitmen 

Organisasi, 

Asimetri 

informasi dan 

Ketidakpastian 

Lingkungan 

Terhadap 

Budgetary Slack 

Pada Hotel-Hotel 

Berbintang di 

Kota Denpasar 

 

 

 

 

 

 

Variabel independen: 

-Partisipasi Anggaran 

-Penekanan Anggaran 

-Komitmen Organisasi 

-Asimetri Informasi 

-Ketidakpastian 

Lingkungan 

 

 

Variabel dependen : 

Senjangan Anggaran 

 

- Tidak 

berpenagaruh 

- Tidak 

berpengaruh 

- Berpengaruh 

signifikan 

- Berpengaruh 

signifikan 
Tidak 
berpengaruh 

No 
Penelitian/ 

Tahun 

Judul 

Penelitian 
Variabel Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

9.  Lisa Ardila 

(2013) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran 

terhadap 

Senjangan 

Anggaran dengan 

menggunakan 

Ambiguitas Peran 

dan Asimetri 

Informasi sebagai 

Pemoderasi 

(Studi empiris 

pada Pemerintah 

Kota Padang) 

 

Variabel independen: 

- Partisipasi Anggaran 

 

Variabel dependen: 

- Senjangan Anggaran 

 

Variabel Moderator: 
b. Ambiguitas Peran 

 

c. Asimetri Informasi 

 

- Berpengaruh 

signifikan 

negatif 

 

 

 

a. Tidak 

berpengaruh  

 

b. Berpengaruh 

signifikan 

positif 

10.  Ni Luh 

Srimuliani, 

dkk (2014) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran, 

Komitmen 

Organisasi dan 

Job Relevant 

information (JRI) 

Variabel independen: 

-Partisipasi Anggaran 

-Komitmen Organisasi 

-Job Relevant 

Information 

 

Variabel dependen : 

 

- Berpengaruh 

negatif 

- Berpengaruh 

negatif 

- Berpengaruh 

negatif 
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terhadap 

Senjangan 

Anggaran 

(Budgetary Slack) 

(Studi Empiris 

pada SKPD di 

Kabupaten 

Buleleng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senjangan Anggaran 

 

No 
Penelitian/ 

Tahun 

Judul 

Penelitian 
Variabel Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

11.  A.A.Sagung 

Sinta 

Mahadewi 

(2014) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Penganggaran 

pada Senjangan 

Anggaran dengan 

Asimetri 

Informasi dan 

Komitmen 

Organisasi 

Sebagai 

Pemoderasi 

Variabel independen: 

- Partisipasi Anggaran 

 

Variabel dependen : 

- Senjangan Anggaran 

 

Variabel Moderator: 
a. Asimetri Informasi 

b. Komitmen 

Organisasi 

 

- Berpengaruh 

positif 

 

 

 

 

a. Berpengaruh 

positif 

b.Berpengaruh 

negatif 

 

12.  Enni Savitri 

dan Erianti 

Sawitri (2014) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran, 

Penekanan 

Anggaran dan 

Informasi 

Asimetri terhadap 

Timbulnya 

Kesenjangan 

Anggaran (SKPD 

Kabupaten 

Kampar) 

 

Variabel independen: 

-Partisipasi Anggaran 

-Penekanan Anggaran 

-Komitmen Organisasi 

-Asimetri Informasi 

 

Variabel dependen: 

-Senjangan Anggaran 

 

- Berpengaruh 

signifikan 

- Berpengaruh 

signifikan 

- Berpengaruh 

signifikan 
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C. Kerangka Pemikiran dan Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran di SKPD 

Kabupaten Sleman 

Tindakan partisipasi anggaran ini pada dasarnya mampu mempengaruhi masa 

depan suatu organisasi, khususnya organisasi sektor publik. Semakin banyak pihak 

yang terlibat dalam proses penganggaran dengan kontribusi kerja yang optimal, maka 

dapat mempermudah proses penyusunan anggaran hingga anggaran tersebut 

digunakan. Saat ini organisasi sektor publik mulai menerapkan sistem penganggaran 

secara partisipasi. Melalui sistem partisipasi ini, bawahan atau pelaksana anggaran 

dilibatkan dalam penyusunan anggaran sehingga tercapai kesepakatan antara 

atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahan/pelaksana anggaran mengenai 

anggaran tersebut. 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi pegawai akan dapat 

menaikkan senjangan anggaran. Partisipasi pegawai dalam anggaran akan membuat 

pegawai leluasa dalam menentukan apa yang akan dicapai untuk kepentingan sendiri 

bukan kepentingan organisasi, mereka cenderung berusaha agar anggaran yang telah 

disusun mudah dicapai antara lain dengan melonggarkan anggaran. 

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nitiari dan Yadnyana 

(2015) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan 

pada senjangan anggaran. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Mercury dan 

Putri (2015) menunjukkan bahwa partisipasi anggaaran berpengaruh positif signifikan 

pada senjangan anggaran di Hotel berbintang Kabupaten Gianyar. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi yang diberikan kepada bawahan, maka 

bawahan berusaha agar anggaran yang mereka susun mudah dicapai serta mengurangi 
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resiko yang mungkin dihadapi apabila tidak mampu mencapai target yang diinginkan 

dengan menciptakan senjangan anggaran. 

Riansah (2013) menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan 

anggaran dengan asimetri informasi dan kecukupan anggaran sebagai variabel 

moderating. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran, artinya semakin tinggi pastisipasi 

anggaran maka semakin tinggi pula terjadinya senjangan anggaran. 

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Apriyandi (2011) menyatakan 

bahwa partisipasi anggaran memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap 

senjangan anggaran, maksudya bahw partisipasi anggaran akan menurunkan tingkat 

kesenjangan anggaran. Ardila (2013) menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

senjangan anggaran dengan menggunakan ambiguitas peran dan asimetri informasi 

sebagai pemoderasi. Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan negatif terhadap 

senjangan anggaran disebabkan oleh tingginya tingkat partisipasi pegawai yang 

positif terhadap penyusunan anggaran sehingga dapat menurunkan senjangan 

anggaran. 

Rahmiati (2013) menyebutkan juga bahwa partisipasi anggaran dapat 

menurunkan senjangan anggaran karena partisipasi anggaran dipandang sebagai suatu 

proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan 

anggaran yang menjadi tanggung jawab organisasi secara menyeluruh, sehingga 

partisipasi dapat meningkatkan kebersamaan, inisiatif menyumbangkan ide dalam 

perbuatan, ini berarti partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap senjangan 

anggaran. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut: 



37 
 

H1: Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan 

anggaran di SKPD Kabupaten Sleman. 

 

2. Pengaruh komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran di SKPD 

Kabupaten Sleman 

 Kuatnya komitmen organisasi mampu menciptakan suasana kerja yang 

nyaman pada organisasi mana pun, begitu halnya di organisasi sektor publik. Adanya 

komitmen organisasi ini mempermudah pihak pemerintah daerah untuk mencapai 

tingkat kerja yang optimal. Hal tersebut dikarenakan karena semakin kuat komitmen 

organisasi yang dimiliki tentu akan mengikat para karyawan untuk melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab yang telah diemban, sehingga meminimalisir kecurangan 

yang tidak diharapkan. 

 Begitu halnya pada proses penganggaran, dengan adanya semangat yang 

membara pada diri karyawan karena sudah memiliki loyalitas atau berkomitmen 

terhadap organisasi, maka organisasi tersebut dapat menghasilkan anggaran yang baik 

guna menjalankan program kerja yang telah ditentukan dan dapat mengurangi tingkat 

kecurangan dalam bidang senjangan anggaran. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Srimuliani dkk. (2014) pada SKPD Kabupaten 

Buleleng menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif signifikan 

terhadap senjangan anggaran. Artinya, semakin tinggi tingkat komitmen organisasi 

maka dapat mengurangi tingkat kesenjangan anggaran. Begitu juga dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nitiari dan Yadnyana (2015) menyatakan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran. 

 Mahadewi (2014) menunjukkan bahwa komitmen organisasi terhadap 

hubungan partisipasi anggaran pada senjangan anggaran berpengaruh negatif. 
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Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan 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 dengan kata lain komitmen hanya di wilayah kerjanya 

tidak tertarik untuk membantu sesuatu yang berada diluar tanggung jawabnya. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Komitmen organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap senjangan 

anggaran di SKPD Kabupaten Sleman. 

 

3. Pengaruh asimetri informasi terhadap senjangan anggaran di SKPD Kabupaten 

Sleman 

Menurut Suartana (2010:139) bahwa konsep asimetri informasi yaitu atasan 

anggaran mungkin mempunyai pegetahuan dan wawasan yang lebih daripada 

bawahan, ataupun sebaliknya. Bila kemungkinan yang pertama terjadi, akan muncul 

tuntutan atau motivasi yang lebih besar dari atasan kepada bawahan mengenai 

pencapaian target anggaran yang mnurut bawahan terlalu tinggi. Namun apabila 

kemungkinan yang kedua terjadi, bawahan akan menyatakan target lebih rendah 

daripada yang dimungkinkan untuk dicapai. Keadaan dimana salah satu pihak 

mempunyai pengetahuan dan informasi lebih daripada yang lainnya terhadap sesuatu 

hal tersebut disebut asimetri informasi. 

Asimetri informasi mampu memicu timbulnya tindakan negatif, khususnya 

dalam proses penganggaran dapat saja beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab 

menggunakan kesempatan tersebut untuk menyusun anggaran yang tidak sesuai 
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dengan target kerja organisasi. Hal ini mampu menyebabkan senjangan anggaran pada 

organisasi atau pemerintah daerah tersebut, sehingga asimetri informasi ini harus 

lebih diperhatikan. 

Ketika asimetri informasi meningkat dalam proses penyusunan anggaran, 

maka akan memicu meningkatnya budgetary slack pula. Terjadinya asimetri 

informasi karena ketidakseimbangan dalam kepemilikan informasi antara manajer 

atas dengan manajer bawah. Hal tersebut terjadi karena tingkat manajer bawah lebih 

sering teribat dalam operasional sehari-hari dibandingkan dengan manajer atas. 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rahmiati (2013) asimetri 

informasi berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan partisipasi anggaran 

dengan senjangan anggaran. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Savitri dan Sawitri 

(2014) menunjukkan bahwa informasi asimetri berpengaruh secara signifikan 

terhadap budgetary slack. Ketika informasi asimetri meningkat dalam proses 

penyusunan anggaran, maka akan memicu meningkatnya budgetary slack pula. 

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Ardiana (2015) 

menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signiikan pada kesenjangan 

anggaran. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Ardila (2013) disimpulkan 

asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan partisipasi 

anggaran dengan senjangan anggaran ha ini berarti semakin tinggi asimetri informasi 

maka senjangan anggaran juga akan semakin meningkat. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Informasi asimetri pengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan 

anggaran di SKPD Kabupaten Sleman. 
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D. Model Penelitian 

- Nitiari & Yadnyana (2015) 

- Mercury & Putri (2015) 

- Riansah (2013) 

- Apriyandi (2011) 

- Ardila (2013) 

- Rahmiati (2013) 

 

- Srimuliani (2014) 

- Nitiari & Yadnyana (2015) 

- Mahadewi (2014) 

- Sujana (2010)    

 

 

 

 

 

- Rahmiati (2013) 

- Savitri dan Sawitri (2014) 

- Maharani & Ardiana (2015) 

- Ardila (2013) 
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