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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

Pembentukan Kabupaten Sleman pada awalnya ditetapkan dengan UU No.15 

Tahun 1950 tentag pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Dengan tanggal peresmian 8 Agustus 1950. Kabupaten ini 

berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di utara dan timur, Kabupaten Gunung Kidul, 

Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta di selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di 

barat. Pusat pemerintahan di Kecamatan Sleman, yang berada di jalur utama antara 

Yogyakarta - Semarang. 

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33′ 00″ dan 110° 13′ 

00″ Bujur Timur, 7° 34′ 51″ dan 7° 47′ 30″ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman 

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah 

timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, 

Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, 

Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta. Luas Wilayah 

Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km2 atau sekitar 18% dari luas 

Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km2,dengan jarak terjauh Utara – Selatan 

32 Km,Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 

Desa, dan 1.212 Dusun. 

Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim hujan 

antara bulan november-april dan musim kemarau antara bulan mei-oktober. Wilayah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gunung_Kidul
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bantul
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kulon_Progo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sleman,_Sleman
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
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Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan 

november-april dan musim kemarau antara bulan mei-oktober. 

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, diperlukan suatu acuan untuk 

memotivasi dan mengerahkan seluruh potensi masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut 

Kabupaten Sleman pada tanggal 2 Maret 1991 mencanangkan slogan gerakan 

pembangunan desa terpadu SLEMAN SEMBADA. Dasar hukum, landasan kekuatan 

slogan tersebut adalah Perda No 4 Tahun 1992 tentang Slogan Gerakan Pembangunan 

Desa Terpadu SLEMAN SEMBADA. Gerakan pembangunan desa terpadu SLEMAN 

SEMBADA merupakan gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat Sleman dengan 

kekuatan sendiri. Artinya, hasil-hasil dari dinamika tersebut diharapkan dapat dinikmati 

dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Tak dapat dipungkiri, SLEMAN 

SEMBADA merupakan slogan baru. Akan tetapi nilai-nilai yang dikandungnya bukanlah 

sesuatu yang baru karena slogan tersebut merupakan kristalisasi dan formulasi dari nilai-

nilai budaya dan kehidupan keseharian masyarakat Sleman. 

Selanjutnya untuk Kabupaten Sleman yang ditetapkan bedasarkan PERDA 

Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintahan kabupaten sleman serta PERDA Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten sleman. Bupati dan Wakil Bupati 

dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). 

Fokus penelitian ini untuk melihat Pengaruh Patisipasi Anggaran, Komitmen 

Organisasi dan Asimetri Informasi terhadap Senjangan Anggaran pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sleman. Populasi dalam penelitian ini adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Sleman sejumlah 30 

SKPD yaitu 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Kabupaten, 1 Satuan 

Polisi Pamong Praja, 1 Sekretariat Dewan KORPRI, 13 Dinas, 6 Badan, 2 RSUD, dan 4 
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Kantor. Untuk penelitian ini hanya akan dilakukan di Dinas dan Badan lingkungan 

pemerintah Kabupaten Sleman. Responden dari penelitian ini adalah pejabat eselon III 

dan IV di Dinas dan Badan Kabupaten Sleman. Pejabat eselon III dan IV dipilih sebagai 

responden dengan alasan mereka bertanggung jawab dan  ikut berpartisipasi dalam proses 

penyusunan anggaran pada dinas dan badan dimana mereka bekerja. 

 

B.  Pengembalian Kuesioner 

Kuesioner penelitian ini mulai disebar tanggal 16 Juni 2016 dan terkumpul 

kembali pada tanggal 9 Agustus 2016. Tingkat pengembalian kuesioner dapat 

digambarkan seperti tabel berikut: 

Tabel 4.1  

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Kuesioner Jumlah 

Kuesioner yang disebar 120 

Kuesioner yang kembali 110 

Kuesioner yang tidak kembali 10 

Kuesioner yang tidak dapat dianalisis 8 

Kuesioner yang dapat dianalisis 102 

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

 

Berdasarkan  tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang disebar 

sebanyak 120 buah atau sebesar 100%. Kuesioner yang kembali sebanyak 110 buah atau 

sebesar 91,67%. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 10 buah atau sebesar 8,33%. 

Setelah dilakukan pengolahan data, sebanyak 8 buah atau sebesar 6,67% tidak dapat 

dianalisis karena pengisian kuesioner yang tidak lengkap. Sehingga kuesioner yang dapat 

dianalisis sebanyak 102 atau sebesar 85% dan sudah berada diatas jumlah sampel 

minimal yang dapat mewakili populasi yaitu 99 (berdasarkan jumlah sampel minimum 

yang disarankan berdasarkan perhitungan dengan rumus slovin).  
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Berikut dalam bentuk pie chart tingkat pengembalian kuesioner: 

 

Gambar 4.1 Pie Chart Tingkat Pengembaian kuesioner 

 

C.  Karakteristik Responden 

Tabel 4.2  

Karakteristik Responden 

Keterangan Jumlah Persentase (%) 

Jenis Kelamin 

- Laki-Laki 

- Perempuan 

 

59 

43 

 

 

57,84 

42,16 

Umur 

- <35 tahun 

- 35-50 tahun 

- >50 tahun 

 

1 

62 

39 

 

0,98 

60,78 

38,24 

Jenjang Pendidikan 

- SMA 

- D3 

- S1 

- S2 

- S3 

 

0 

2 

67 

33 

0 

 

0 

1,97 

65,68 

32,35 

0 

Jabatan Fungsional 

- Kepala SKPD 

- Sekretaris SKPD 

- Kepala Bagian 

- Kepala Bidang 

- Kepala Sub bagian 

 

0 

9 

15 

16 

62 

 

0 

8,83 

14,71 

15,68 

60,78 

Pengalaman Kerja 

- <1 tahun 

- 1-8 tahun 

- >8 tahun 

 

1 

91 

10 

 

0,98 

89,23 

9,80 

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

kuesioner kembali

kuesioner dapat
dianalisis

kuesioner tidak
kembali

kuesioner tidak
dapat dianalisis

91,67% 

85% 
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Dapat diketahui bahwa dari 102 orang kategori responden jenis kelamin jumlah 

responden laki-laki adalah 59 orang atau 57,84% dan sisanya 43 orang untuk kategori 

responden perempuan atau 42,16% dalam persentase pie chart sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 Pie Chart Karatketristik Responden Kategori Jenis Kelamin 

 

Selanjutnya karakteristik responden jenis umur yaitu yang berusia kurang dari 35 

tahun berjumlah 1 orang atau 1%, untuk responden berusia diantara 35 sampai 50 tahun 

berjumlah 62 orang atu 60,78%, dan untuk responden yang berusia lebih dari 50 tahun 

berjumlah 39 orang atau 38,24%. 

. 

Gambar 4.3 Pie Chart Karakteristik Responden Kategori Umur 

 

Dari gambar 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah responden terbanyak dalam 

kategori umur adalah yang berusia diantara 35-50 tahun yaitu 60,78%, hal ini dikarenakan 

responden yang diperlukan pada penelitian ini adalah pejabat penyusun dan pelaksana 

anggaran yaitu pejabat menengah ke atas, yang sebagian besar sesuai dengan jenjang 

karir bagi Pegawai Negeri Sipil dirintis sejak usia muda, jadi pejabat tingkat menengah ke 

atas semakin tua usianya. 

Jenis Kelamin 

Laki-laki

Perempuan
57,84% 

42,16% 

1% 

60,78% 

38,24% 

Umur 

<35 tahun

35-50

>50
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Untuk responden berdasarkan jenjang pendidikan, didapatkan bahwa responden 

yang jenjang pendidikan SMA dan S3 0%, D3 berjumlah 2 orang (2%). Sedangkan 

responden yang jenjang pendidikan jenjang pendidikan S1 berjumlah 67 orang (66%), 

dan jenjang pendidikan S2 berjumlah 33 orang (32%). 

 

Gambar 4.4 Pie Chart Karakteristik Responden Kategori 

Jenjang Pendidikan 

 

Berdasarkan jabatan fungsional didapatkan bahwa responden yang menjabat 

sebagai Sekretaris SKPD berjumlah 9 orang atau 8,83%, Kepala Bagian berjumlah 15 

orang atau 14,71%, untuk Kepala  Bidang berjumlah 16 orang atau 15,68% dan untuk 

Kepala Sub-bagian berjumlah 62 orang atau 60,78%. 

 

Gambar 4.5 Pie Chart Karakteristik Responden Kategori Jabatan Fungsional 

 

Prosentase sebaran kuesioner berdasarkan jabatan fungsional terjadi dikarenakan 

pegawai-pegawai tersebutlah yang memiliki kontribusi dalam penyusunan dan pelaksana 

anggaran. 

0% 2% 

66% 

32% 

0% 

Jenjang Pendidikan 

SMA D3 S1 S2 S3

Kepala SKPD 

0% 

Sekretaris 

SKPD 

8,83% 

Kepala Bagian 

14,71% Kepala Bidang 

15,68% 

Kepala Sub 

Bagian 

60,78% 

Jabatan Fungsional 
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Untuk responden berdasarkan lama pengalam kerja dalam menjalani posisi 

jabatan saat dilakukan penelitian didapatkan hasil bahwa untuk responden yang 

menempati posisi jabatan kurang dari satu tahun berjumlah 1 orang atau sebesar 0,98%, 

satu sampai delapan tahun berjumlah 91 orang atau sebesar 89,23%, lebih dari delapan 

tahun berjumlah 10 orang atau sebesar 9,80% 

 

Gambar 4.6 Pie Chart Karakteristik Responden Kategori Pengalaman Kerja 

Perbedaan lamanya pengalaman bekerja tidak menjadi alasan bahwa pegawai 

tersebut dapat ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, tetapi jabatan 

struktural dan jabatan fungsional yang menentukannya. 

 

D.   Analisis Deskriptif Variabel 

1. Analisis Deskriptif Variabel Senjangan Anggaran 

Dari hasil jawaban pertanyaan mengenai senjangan anggaran sudah kita 

ketahui yaitu berjumlah 102 jawaban yang tesedia. Diketahui bahwa untuk yang 

menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang atau 19%, yang menjawab setuju 55 

orang atau 54%, yang menjawab netral sebanyak 15 orang atau 15%, yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 8 orang atau 8% dan yang menjawab sangat tidak 

setuju 4 orang 4%. Sehingga prosentase dari analisis kuesioner senjangan anggaran 

yaitu sebagai berikut:  

0,98% 

89,23% 

9,80% 

Pengalaman Kerja 

<1 tahun

1-8 tahun

>8 tahun
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Gambar 4.7 Pie Chart Analisis Deskriptif Variabel Senjangan Anggaran  

 

2. Analisis Deskiptif Partisipasi Anggaran 

Dari hasil jawaban pertanyaan mengenai senjangan anggaran sudah kita 

ketahui yaitu berjumlah 102 jawaban yang tesedia. Diketahui bahwa untuk yang 

menjawab sangat setuju sebanyak 5 orang atau 5%, yang menjawab setuju 75 orang 

75%, yang menjawab netral sebanyak 20 orang atau 20%, yang menjawab tidak 

setuju sebanyak 2 orang atau 2% dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. 

Sehingga prosentase dari analisis kuesioner partisipasi anggaran yaitu sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.8 Pie Chart Analisis Deskriptif Variabel Partisipasi Anggaran 

 

3. Analisis Deskriptif Komitmen Organisasi 

Dari hasil jawaban pertanyaan mengenai senjangan anggaran sudah kita 

ketahui yaitu berjumlah 102 jawaban yang tesedia. Diketahui bahwa untuk yang 

19% 

54% 

15% 

8% 4% 

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak
Setuju

5% 

75% 

20% 
2% 

0% 
Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju
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menjawab sangat setuju sebanyak 23 orang atau 22%, yang menjawab setuju 70 

orang atau 69%, yang menjawab netral sebanyak 7 orang atau 7%, yang menjawab 

tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2% dan tidak ada yang menjawab sangat tidak 

setuju. Sehingga prosentase dari analisis kuesioner partisipasi anggaran yaitu 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.9 Pie Chart Analisis Deskriptif Variabel Komitmen Organiasi 

 

4. Analisis Deskriptif Asimetri Informasi 

Dari hasil jawaban pertanyaan mengenai senjangan anggaran sudah kita 

ketahui yaitu berjumlah 102 jawaban yang tesedia. Diketahui bahwa untuk yang 

menjawab sangat setuju sebanyak 17 orang atau 16%, yang menjawab setuju 60 

orang atau 59%, yang menjawab netral sebanyak 20 orang atau 20%, yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 5 orang atau 5% dan tidak ada yang menjawab 

sangat tidak setuju. Sehingga prosentase dari analisis kuesioner partisipasi anggaran 

yaitu sebagai berikut: 

Sangat 
Setuju 
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Setuju 
69% 
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Setuju 
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Setuju 
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Gambar 4.10 Pie Chart Analisis Deskriptif Variabel Asimetri Informasi 

 

5. Statistik Deskriptif Variabel  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Senjangan Anggaran, 

Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi dan Komitmen Organisasi. Hasil statistik 

deskriptif dari keempat variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut : 

Tabel 4.3  

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 n Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Partisipasi Anggaran 102 18 34 26.30 3.127 

Komitmen Organisasi 102 15 35 26.83 4.196 

Asimetri Informasi 102 12 30 21.02 3.874 

Senjangan Anggaran 102 12 27 1.98 3.776 

Valid N (listwise) 102     

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

Dari hasil yang diperoleh dengan jumlah responden sebanyak 102 orang,  jawaban 

responden cukup bervariasi dengan skor jawaban responden untuk variabel Senjangan 

Anggaran (Y) berkisar antara 12 sampai dengan 27, dari data responden rata-rata untuk 

semua adalah 1,98 dengan standar deviasi 3,776. Sedangkan Partisipasi Anggaran (X1) 

memiliki skor berkisar 18 sampai dengan 34 dengan rata-rata 26,30 dengan standar 

deviasi sebesar 3,127. Untuk variabel komitmen organisasional (X2), nilai terendah 

adalah 15, nilai tertinggi adalah 35 dan nilai rata-rata (mean) adalah 26,83 dengan standar 
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59% 

20% 

5% 
0% 

Sangat Setuju
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Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju



74 
 

deviasi sebesar 4,196, untuk variabel Asimetri Informasi (X3) dengan skor jawaban 

responden yang berkisar antara 12 sampai dengan 30, dengan rata-rata jawaban responden 

sebesar 21,02 dan standar deviasi dengan 3,874.  

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

jawaban responden untuk variabel senjangan anggaran, partisipasi anggaran, Asimetri 

Informasi dan komitmen organisasi adalah setuju.  

 

E. Hasil Uji Kualitas Data 

1.  Hasil Uji Validitas Senjangan Anggaran, Partisipasi Anggaran, Komitmen 

Oganisasi dan Asimetri Informasi 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson Corelation, pedoman suatu 

model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0.05, maka butir 

pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid (Ghozali,2011). Berikut adalah hasil uji 

validitas variabel senjangan anggaran:  

Tabel 4.4  

Hasil Uji Validitas Senjangan Anggaran (Y) 

Senjangan Anggaran Signifikansi Keterangan 

Senjangan Anggaran 1 0,000 Valid 

Senjangan Anggaran 2 0,000 Valid 

Senjangan Anggaran 3 0,000 Valid 

Senjangan Anggaran 4 0,000 Valid 

Senjangan Anggaran 5 0,000 Valid 

Senjangan Anggaran 6 0,000 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

Dari hasil output dapat dilihat seluruh butir pertanyaan untuk variabel 

senjangan anggaran memiliki kriteria valid dan nilai signifikansi di bawah 0.05, maka 

dapat disimpulkan seluruh butir pertanyaan senjangan anggaran adalah valid. 
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Berikut adalah hasil pengujian validitas variabel Partisipasi Anggaran dalam 

tabel 4.5 :  

 

Tabel 4.5  

Hasil Uji Validitas Partisipasi Anggaran (X1) 

Partisipasi Anggaran Signifikansi Keterangan 

Partisipasi Anggaran 1 0,000 Valid 

Partisipasi Anggaran 2 0,000 Valid 

Partisipasi Anggaran 3 0,000 Valid 

Partisipasi Anggaran 4 0,000 Valid 

Partisipasi Anggaran 5 0,000 Valid 

Partisipasi Anggaran 6 0,000 Valid 

Partisipasi Anggaran 7 0,000 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

Dari hasil output dapat dilihat seluruh butir pertanyaan untuk variabel 

partisipasi anggaran memiliki kriteria valid dan nilai signifikansi di bawah 0.05, maka 

dapat disimpulkan seluruh butir pertanyaan partisipasi anggaran adalah valid. 

Berikut adalah hasil pengujian validitas variabel Komitmen Organisasi tabel 

4.6 : 

Tabel 4.6  

Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi (X2) 

Komitmen Organisasi Signifikansi Keterangan 

Komitmen Organisasi 1 0,000 Valid 

Komitmen Organisasi 2 0,000 Valid 

Komitmen Organisasi 3 0,000 Valid 

Komitmen Organisasi 4 0,000 Valid 

Komitmen Organisasi 5 0,000 Valid 

Komitmen Organisasi 6 0,000 Valid 

Komitmen Organisasi 7 0,000 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

Dari hasil output dapat dilihat seluruh butir pertanyaan untuk variabel 

Komitmen Organisasional memiliki kriteria valid dan nilai signifikansi di bawah 0.05, 

maka dapat disimpulkan seluruh butir pertanyaan Komitmen Organisasional  adalah 

valid. 
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Berikut adalah hasil pengujian validitas variabel Asimetri Informasi dalam 

tabel 4.7. : 

Tabel 4.7  

Hasil Uji Validitas Asimetri Informasi (X3) 

Asimetri Informasi Signifikansi Keterangan 

Asimetri Informasi 1 0,000 Valid 

Asimetri Informasi 2 0.000 Valid 

Asimetri Informasi 3 0.000 Valid 

Asimetri Informasi 4 0.000 Valid 

Asimetri Informasi 5 0.000 Valid 

Asimetri Informasi 6 0.000 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

Dari hasil output dapat dilihat seluruh butir pertanyaan untuk variabel 

Asimetri Informasi memiliki kriteria valid dan nilai signifikansi di bawah 0.05, maka 

dapat disimpulkan seluruh butir pertanyaan Asimetri Informasi adalah valid. 

 

2. Hasil Uji Reliabilitas Senjangan Anggaran, Partisipasi Anggaran, Komitmen 

Organisasi dan Asimetri Informasi 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. 

Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha berada 

diatas 0.60 (Sekaran,2011). Berikut adalah hasil pengujian reliabilitas variabel 

senjangan anggaran, partisipasi anggaran, asimetri informasi dan komitmen 

organisasi. 

Tabel 4.8  

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Senjangan Anggaran 0.770 Reliabel 

Partisipasi Anggaran 0.771 Reliabel 

Asimetri Informasi 0.897 Reliabel 

Komitmen Organisasi 0.850  Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah 2016 
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Tabel 4.8. menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel senjangan 

anggaran adalah sebesar 0.770, partisipasi anggaran sebesar 0.771, Asimetri Informasi 

sebesar 0.897 dan komitmen organisasi sebesar 0.850. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai 

cronbach’s alpha lebih besar dari 0.60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir 

pernyataan yang digunakan mampu memperoleh data yang konsisten, yang berarti 

bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama 

dengan jawaban sebelumnya. 

 

F. Hasil Uji Asumsi Klasik  

1.  Hasil Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependen dan independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.  

 
 

Gambar 4.11 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot 

Sumber : Data primer yang diolah 2016 
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Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan 

mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebaran 

data memenuhi asumsi normalitas. 

 

2.  Hasil Uji Multikolonieritas  

Untuk mendeteksi adanya masalah multikolonieritas, maka dapat dilakukan 

dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) serta besaran 

korelasi antar variabel independen. Seluruh pengujian dan analisis data menggunakan 

bantuan SPSS 16.0 sebagai berikut : 

Tabel 4.9  

            Hasil Uji Multikolineritas 

Variabel Tolerance VIF 

Partisipasi Anggaran 0.909 1.100 

Komitmen Organisasi 0.890 1.124 

Asimetri Informasi 0.955 1.047 

 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai tolerance menunjukan tidak ada variabel 

independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10, yaitu 0.909 untuk variabel 

partisipasi anggaran, 0.955 untuk variabel asimetri informasi, 0.890 untuk variable 

komitmen organisasi. Ini berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang 

nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, 

yaitu tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, yaitu 

1.100 untuk variabel partisipasi anggaran, 1.047 untuk variabel asimetri informasi dan 

1.124 untuk variabel komitmen organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. 
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3. Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model 

regresi terdapat korelasi antara kesalahan penggunaan (error) pada periode t dengan 

kesalahan t – 1 (periode sebelumnya). Jika ada, berarti terdapat autokorelasi. 

Akibat bila adanya autokorelasi adalah varian sampel tidak dapat 

menggambarkan varian populasinya, sehingga model regresi yang dihasilkan tidak 

dapat digunakan untuk menghitung nilai variabel independen pada nilai variabel 

independen tertentu. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas autokorelasi 

tertentu. Uji ini dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson Stat. Hasil uji 

autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson dari tabel di bawah ini: 

Tabel 4.10  

Nilai Durbin Watson 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .518
a
 .268 .246 3.27921802 1.941 

a. Predictors: (Constant), Asimetri Informasi, Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi 

b. Dependent Variable: Senjangan Anggaran  

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

Berdasarkan tabel 4.10. nilai Durbin Watson yang diperoleh sebesar 1.941. 

Jika angka Durbin Watson diantara du<d<4-du tidak terdapat autokorelasi. Untuk n= 

102 dengan k= 3 diperoleh nilai dL = 1.6174 dan dU = 1.7383 sehingga nilai DW 

berada pada 1.7383 < DW < 2.2617. Maka diketahui 1.7383 < 1.941 < 2.2617 yang 

artinya hasil penelitian ini telah memenuhi syarat dan bebas dari autokorelasi. 

Konsekuensinya bahwa dalam model regresi ini varian sampel dapat menjelaskan 

varian populasi. 

 



80 
 

4.  Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik apabila terjadi Homoskesdatisitas atau 

tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas terdapat dalam gambar 

4.8 berikut : 

 

Gambar 4.12 Grafik Scatterplot 

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

Berdasarkan Gambar 4.12 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar 

di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang 

jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi Heteroskedastisitas 

pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk 

memprediksi senjangan anggaran berdasarkan variabel yang memengaruhinya, yaitu 

partisipasi anggaran, komitmen organisasi dan asimetri informasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan varians dari 

residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
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G.  Hasil Uji Hipotesis 

1.  Pengujian Hipotesis  

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah: 

H1 :   Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran. 

H2 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran. 

H3 : Asimetri informasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran. 

 

Hipotesis ini diuji dengan persamaan sebagai berikut : 

Y =  β0 + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + e 

Tabel 4.11  

Hasil Uji Hipotesis  
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.331 3.302  .403 .688 

Partisipasi Anggaran .252 .109 .209 2.305 .023 

Komitmen Organisasi .189 .082 .210 2.293 .024 

Asimetri Informasi .322 .086 .330 3.733 .000 

a. Dependent Variable: Senjangan Anggaran    

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas maka diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Y = 1,331 + 0,252 X1 - 0,189 X2 + 0,322 X3+   e 

β0 =  1,331 adalah konstanta yang artinya apabila variabel partisipasi anggaran, 

asimetri informasi dan komitmen organisasi sama dengan 0, maka variabel 

senjangan anggaran (Y) sebesar 1,331. 

β1 =  0,252 adalah koefisien variabel (X1) yang artinya, jika variabel partisipasi 

anggaran (X1) naik sebesar satu satuan, maka variabel senjangan anggaran 

(Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,252.  
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β2 =  0,189 adalah koefisien variabel (X2) yang artinya, jika variabel komitmen 

organisasi (X2) naik sebesar satu satuan, maka variabel senjangan anggaran 

(Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,189. 

β3 =  0,322 adalah koefisien variabel (X3) yang artinya, jika variabel asimetri 

informasi (X3) naik sebesar satu satuan, maka variabel senjangan anggaran 

(Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,322. 

 

1) Hasil Uji Pengaruh Partisipasi Anggaran (X1) terhadap Budgetary Slack 

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,305 pada 

probabilitas signifikansi 0,023 lebih kecil dari α = 0,05 dengan nilai β1 sebesar 0,252. 

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap senjangan anggaran. Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis 

pertama disimpulkan bahwa H1 diterima. Partisipasi anggaran berpengaruh positif 

terhadap senjangan anggaran, artinya dalam partisipasi anggaran bawahan terlibat 

aktif dan sering memberikan pendapat atau usulan sewaktu anggaran disusun. Opini 

atau sumbanagan pendapat sering diberikan dalam melakukan revisi anggaran 

sehingga semakin tinggi pastisipasi dalam penyusunan anggaran yang dilakukan 

bawahan maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya senjangan anggaran. Karena 

dengan tingginya partisipasi aparatur pemerintah dalam penyusunan anggaran akan 

memberikan kesempatan yang lebih besar kepada mereka untuk melakukan 

senjangan.  

Ketika manajer level bawah diberikan kesempatan dalam hal ini berpartisipasi 

dalam penganggaran mereka akan memiliki keenderungan untuk menggunakan 

kelebihan akan pengetahuan yang mereka miliki untuk meniptakan senjangan 

anggaran. Dengan adanya manajer level bawah dalam  menyusun anggaran, maka 

mereka merasa terlibat dan harus bertanggungjawab pada pelaksanaan anggaran, 
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sehingga diharapkan dapat melaksanakan anggaran dengan baik. Kesempatan seperti 

ini justru disalahgunakan manajer level bawah karena partisipasi yang dilakukan 

bukan partisipasi yang sebenarnya, partisipasi tersebut digunakan secara negatif 

sehingga menimbukan konsekuensi disfungsional bagi organisasi yang berakibat 

timbulnya senjangan anggaran. Mereka melakukan margin keselamatan (margin of 

safety) untuk memenuhi tujuan yang dianggarkan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

oleh  hasil penelitian Nitiari dan Yadnyana (2015), Mercury dan Putri (2015), dan 

Riansah (2013) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif 

terhadap senjangan anggaran, artinya semakin tinggi partisipasi anggaran maka 

semakin tinggi pula terjadinya senjangan anggaran. Sebaliknya, hasil penelitian 

Apriyandi (2011), Ardila (2013) dan Rahmiati (2013) menunjukkan bahwa partisipasi 

anggaran berpengaruh negatif terhadap senjangan anggran. Artinya, semakin besar 

partisipasi dalam penyusunan anggaran maka senjangan anggaran semakin berkurang. 

 

2) Hasil Uji Pengaruh Komitmen Organisasi (X2) terhadap Budgetary Slack 

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,293 pada 

probabilitas signifikansi 0,024 lebih kecil dari α = 0,05 dengan nilai β2 sebesar 0,189. 

Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi anggaran mempunyai tidah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Berdasarkan hasil 

uji regresi hipotesis kedua disimpulkan bahwa H2 ditolak. Komitmen organisasi 

tersebut tidak dapat memperlemah dalam penyusunan anggaran untuk melakukan 

senjangan anggaran, artinya walaupun karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi 

tidak dapat menurunkan kemungkinan terjadinya senjangan anggaran. Disamping itu 

komitmen individu terhadap organisasi muncul berdasarkan kepentingan diri sendiri. 

Dengan kata lain komitmen individu yang tumbuh terbatas pada pemenuhan 

kewajiban yang dibebankan kepadanya saja atau hanya pada tupoksinya saja, dimana 
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individu dalam organisasi akan berbuat sesuatu yang hanya menjadi tanggung 

jawabnya saja. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Sujana (2010), Lestari (2008) dan Pratama (2013). 

Komitmen organisasi adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh individu 

dengan adanya identifikasi, keterlibatan serta loyalitas terhadap organisasi serta 

adanya keinginan dan tidak bersedia untuk meninggalkan organisasinya dengan 

alasan apapun. Individu yang memiliki koitmen yang tinggi akan lebih mementingkan 

organisasi dari pada kepentingan pribadi.. Komitmen pegawai pada organisasi tidak 

terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang cukup panjang dan bertahap. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh ciri-ciri pribadi pekerja, pekerjaan dan pengalaman kerja. 

Pengalaman kerja seorang karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat komitmen 

karyawan pada organisasi. Karyawan yang baru beberapa tahun bekerja dan karyawan 

yang sudah puluhan tahun bekerja dalam organisasi tentu memiliki tingkat komitmen 

yang berlainan. Pengalaman kerja karyawan yang masih sedikit dan didukung pada 

jenis pekerjaan yang telah ditentukan akan menimbulkan komitmen pekerja terhadap 

pekerjaannya sehingga dalam penyusunan anggaran terjadi senjangan anggaran. 

Tingkat komitmen organisasi dalam hal ini berpengaruh terhadap terjadinya 

senjangan anggaran. 

 

3) Hasil Uji Pengaruh Informasi Asimetri (X3) terhadap Budgetary Slack 

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,733 pada 

probabilitas signifikansi 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 dengan nilai β3 sebesar 0,322. 

Hal ini menunjukkan bahwa asimetri informasi mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap senjangan anggaran. Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis ketiga 

disimpulkan bahwa H3 diterima. Asimetri informasi berpengaruh terhadap senjangan 

anggaran, semakin tinggi asimetri informasi dalam penyusunan anggaran maka 

semakin tinggi kemungkinan terjadinya senjangan anggaran. Artinya bawahan lebih 



85 
 

memiliki informasi yang relevan untuk proses pembuatan keputusan sehubungan 

dengan penganggaran sedangkan atasan tidak, bawahan juga mengetahui dengan pasti 

kinerja potensial pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya serta mengetahui 

jumlah biaya yang dibutuhkan dalam proses penyusunan anggaran. 

Informasi manajer level bawah lebih baik dari atasan, maka bawahan ambil 

kesempatan untuk memberikan informasi yang bias dari informasi pribadi mereka 

dengan membuat target budget yang relative lebih mudah  dicapai sehingga terjadi 

budgetary slack yaitu melaporkan anggaran dibawa kinerja yang diharapkan. Upaya 

untuk menciptakan kesenjangan anggaran akan lebih mudah jika asimetri informasi 

tinggi (Dunk, 1993). Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana satu pihak 

(MPP) memiliki informasi lebih dibandingkan dengan pihak lain (manajemen 

puncak).  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Rahmiati (2013), Savitri dan Sawitri (2014), Maharani dan Ardiana (2015) dan Ardila 

(2013) yang menunjukkan aismetri informasi berpengaruh positif terhadap senjangan 

anggaran.  

 

H.  Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk melihat persentase pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap 

variabel dapat dilihat dari koefisien determinasi yang disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.12  

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .518
a
 .268 .246 3.279 

a. Predictors: (Constant), Asimetri Informasi, Partisipasi Anggaran, 

Komitmen Organisasi 

Sumber : Data primer yang diolah 2016 
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Koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,246 atau 24,6%. Hal ini 

menjelaskan bahwa 24,6% senjangan anggaran dipengaruhi oleh variabel partisipasi 

anggaran, asimetri informasi dan komitmen organisasi sisanya sebesar 75,4% dipengaruhi 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Dengan melihat nilai koefisien determinasi yang rendah menunjukkan pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen juga rendah, hanya sebesar 

24,6%. Sehingga terdapat variabel-variabel lain yang juga mempengaruhi timbulnya 

budgetary slack pada SKPD Kabupaten Sleman yang belum diteliti dalam penelitian ini. 

 

I. Hasil Uji F (Simultan) 

Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Uji F (Signifikan Model Simultan) 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 386.258 3 128.753 11.973 .000
a
 

Residual 1053.821 98 10.753   

Total 1440.078 101    

a. Predictors: (Constant), Asimetri Informasi, Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi 

b. Dependent Variable: Senjangan Anggaran    

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

 

 Hasil pengujian mendapatkan nilai F sebesar 11,973 dengan signifikan 0,000. 

Karena signifikan 0,000 < 0,05 berarti bahwa model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi budgetary slack. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, 

komitmen organisasi dan asimetri informasi secara bersama-sama mempengaruhi 

budgetary slack. 

 

 

 


