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ABSTRAK 

The purpose of this research is to examine : 1) The effect of budget participation on 

budgetary slack, 2) The effect of organization commitment to budgetary slack, 3) 

Effect of asymmetry of information on budgetary slack. The data used in this study of 

primary data. Collecting data using a survey method by spreading questionnaire 

distributed to each SKPD. The population in this study is structural official SKPD 

Sleman totaling with respondents echelon III and IV. The sample selection using 

purposive sampling method, a total of 102 questionnaires that can be analyzed using 

multiple regression analysis.The results of multiple regression analysis showed that: 

1) Participation budget positive influence on budgetary slack, 2) Organization 

commitment not adversely affect budgetary slack, 3) information asymmetry positive 

influence on budgetary slack this can be seen from the results of hypothesis testing. 

However, the participation of the budget, organization commitment and asymmetry of 

information on budgetary slack is low at 24.8% while the remaining 75.2% is 

influenced by other variables that are not addressed in this study. In this study 

suggested: 1) For further researchers are interested in examining the same title 

researchers suggest that could add other variables, such variables budgeng, group 

cohesiveness, the uncertainty of the environment and locus of control, 2) For further 

research, preferably using interviews directly to the respondents, so respondents 
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better reflect the actual answer, 3) for further research are suggested to expand the 

research object. 

 

Keywords: Budgetary Slack, Budget Participation, Organization Commitment, 

Information Asymmetry. 

 

 

PENDAHULUAN 

 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 sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas 

pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai 

dengan uang publik (Mardiasmo, 2009: 61).Berdasarkan akumulasi anggaran 

dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sleman 

menunjukkan perbandingan total APBD tahun 2011-2014 ditunjukkan pada 

table dibawah ini : 
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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 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 

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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cenderung dianggarkan besar (mark up) juga akan berdampak pada besarnya 

ruang korupsi di satuan kerja terkait. 

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 

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. 

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 

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 
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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 slackbahwa senjangan anggaran akan menjadi lebih besar 

dalam kondisi informasi asimetris karena informasi asimetris mendorong 

bawahan/pelaksana anggaran membuat senjangan anggaran. 

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 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. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi anggaran dengan 

senjangan anggaran, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 

negatif dan signifikan antara komitmen organisasi dengan senjangan anggaran 

dan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif dan 

signifikan antara asimetri informasi dengan senjangan anggaran di SKPD 

Kabupaten Sleman. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

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). 

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. 

 

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. 

 

Komitmen Organisasi 
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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. 

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. 

 

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 
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mudah dicapai, sehingga terjadilah senjangan anggaran, yaitu melaporkan 

anggaran dibawah kinerja yang diharapkan. 

 

Kerangka Pemikiran dan Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran 

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. 

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 
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di Hotel berbintang Kabupaten Gianyar. Begitu juga dengan 

penelitianRiansah (2013), Rahmiati (2013)menguji pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi dan 

kecukupan anggaran sebagai variabel moderating. Sedangkan hasil penelitian 

yang dilakukan Apriyandi (2011) dan Ardila (2013) menyatakan bahwa 

partisipasi anggaran memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap 

senjangan anggaran, maksudya bahwa semakin tinggi partisipasi anggaran 

maka akan menurunkan tingkat kesenjangan anggaran. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

senjangan anggaran di SKPD Kabupaten Sleman. 

 

2. Pengaruh komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran 

 

 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 
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menghasilkan anggaran yang baik guna menjalankan program kerja yang telah 

ditentukan dan dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam bidang senjangan 

anggaran.Penelitian yang dilakukan oleh Srimulianidkk.(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.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.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 negatifsignifikan terhadap 

senjangan anggaran di SKPD Kabupaten Sleman. 
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3. Pengaruh asimetri informasi terhadap senjangan anggaran 

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

atasan anggaran mungkin mempunyai pegetahuan dan wawasan yang lebih 

daripada bawahan, ataupun sebaliknya.Akan muncul tuntutan atau motivasi 

yang lebih besar dari atasan kepada bawahan mengenai pencapaian target 

anggaran yang mnurut bawahan terlalu tinggi. 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.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), oleh 

Savitri dan Sawitri (2014), Maharani dan Ardiana (2015), asimetri informasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan 

senjangan anggaran. Ketika informasi asimetri meningkat dalam proses 

penyusunan anggaran, maka akan memicu meningkatnya budgetary slack 

pula. 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 
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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. 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Obyek pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang terdapat di Kabupaten Sleman.Subyek dari penelitian ini adalah 

aparatur pemerintah daerah atau pegawai yang terlibat dalam penyusunan 

anggaran, khususnya Kepala dan Kepala Bidang yang ada di SKPD 

Kabupaten Sleman.Data yang digunakan oleh peneliti adalah data 

primer.Pengumpulan data primer ini menggunakan metode survey, yaitu 

dengan membagikan instrument kuesioner kepada seluruh responden. 

 

Teknik Sampling 

Sampel dalam penelitian ini adalah bagian Badan dan Dinas pada 

SKPD Kabupaten Sleman. Alasan peneliti hanya memilih Badan dan Dinas 

saja dikarenakan untuk mempersempit ruang lingkup dan waktu penelitian. 

Responden dalam penelitian ini adalah para manajer tingkat menengah dan 

tingkat bawah pada pemerintah daerah yaitu pejabat eselon III dan IV yang 

terdiri dari kepala bagian/bidang dan kepala subbagian/subbidang/seksi di 

Badan dan Dinas Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini untuk 

pertimbangan biaya, waktu dan tenaga peneliti menggunakan metode sampel 

menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut : 

 

 

Keterangan: 
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n = Besarnya ukuran sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Presisi yang diingin untuk diambil (10%) 

 

Jadi, dimasukkan kedalam rumus Slovin maka didapat jumlah sampel berikut  

 

  maka dibulatkan menjadi 99 orang. 

 

Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang merupakan suatu 

tehnik atau prosedur untuk menguji hipotesis penelitian. Metode ini menggunakan 

pengujian penelitian seperti, analisis statistik deskriptif, uji kualitas data (uji 

validitas dan uji reabilitas) serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heterokedastisitas. Penelitian ini juga menggunakan uji 

hipotesis dan uji F. 

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen 

(terkait) dengan satu atau ebih variabel independen (variabel penjelas/bebas) 

dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populas atau 

nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang 

diketahui (Ghozali, 2011). Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

analisis regresi llinier berganda digunakan untuk menguji adakah pengaruh antara 

partisipasi anggaran, komitmen organisasi dan asimetri informasi terhadap 

senjangan anggaran. Persamaan regresi linier berganda meliputi : 

 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan : 

Y   =  Senjangan anggaran  

X1  = Partisipasi anggaran 
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X2  = Komitmen organisasi 

X3  = Asimetri Informasi  

α  = Konstanta  

β1 ,β2 ,β3 = Koefisiensi Masing-Masing Variabel 

e   = Koefisien Eror 

 

PEMBAHASAN 

HasilUjiHipotesis 

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 
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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 H1diterima. 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 merekauntuk 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, sehingga diharapkan dapat 

melaksanakan anggaran dengan baik. 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 
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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. 

 

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 organisasianggaran mempunyai 

tidah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. 

Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis keduadisimpulkan 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 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). 

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. 

 

Hasil Uji Pengaruh Informasi Asimetri (X3) terhadap Budgetary Slack 
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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 ketigadisimpulkan 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 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.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 informasiberpengaruh positif terhadap 

senjangan anggaran.  

Tabel 

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 

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 
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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. 

Tabel 

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    

 

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. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian tersebut didapat bahwa partisipasi anggaran 

berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran, artinya semakin tinggi 

pastisipasi dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi kemungkinan 

terjadinya senjangan anggaran.Komitmen organisasi tidak berpengaruh 

terhadap senjangan anggaran, artinya komitmen organisasi tersebut tidak 

dapat memperlemah hubungan karyawan yang berpartisipasi dalam 

penyusunan anggaran untuk melakukan senjangan anggaran.Asimetri 

informasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran, artinya semakin 
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tinggi asimetri informasi dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi 

kemungkinan terjadinya senjangan anggaran. 

Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka 

disarankan untuk penelitian yang akan datang memperhatikan hal-hal berikut 

variabel lain yang mungkin untuk diteliti pada penelitian yang akan datang 

antara lain: kecukupan anggaran, ketidakpastian lingkungan dan locus of 

control. Untuk masa yang akan datang dalam mengisi kuisioner sebaiknya 

responden di dampingi langsung oleh peneliti agar informasi yang didapatkan 

responden lebih tepat.Untuk masa yang akan datang sebaiknya tidak hanya 

meneliti pada dinas dan badan saja, bisa diperluas dengan menambahkan 

kantor, inspektorat, sekretariat, biro dan rumah sakit daerah. 
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