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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh  

persepsi partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan ketidakpastian 

lingkungan sebagai variabel moderating Populasi dalam penelitian ini ialah pejabat 

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tanjungpinang. Berdasarkan teknik pengambilan 

sampel diperoleh sampel sebanyak 75 orang. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan 

mengumpulkan data melalui observasi, kuesioner dan studi pustaka. Keseluruhan data 

yang diperoleh dari pengisian kuesioner diolah dengan menggunakan SPSS 21 dengan 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Variabel 

ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap senjangan anggaran dan variabel 

moderate ketidakpastian lingkungan  berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 

anggaran dengan senjangan anggaran.  

 

Kata Kunci : Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran 

dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderating. 
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PENDAHULUAN 

 

Didalam organisasi pemerintahan tentunya memiliki perencanaan pengganggaran 

didalam setiap instansi ataupun badan badan pemerintahan Dan adapun Anggaran 

(budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan 

secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan 

uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang / jasa menurut Nafarin (2008:11). 

Disamping itu masalah yang  sering terjadi dalam partisipasi anggaran  adalah 

penciptaan senjangan anggaran (budgetary slack) senjangan anggaran merupakan 

mengestimasikan pendapatan lebih rendah dan mengestimasikan biaya lebih tinggi atau 

menyatakan terlalu tinggi jumlah input yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu output 

menurut Ikhsan dan Ishak (2005:176). 

Didalam Penelitian ini memposisikan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel 

moderating dalam menguji hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan 

anggaran, dan ketidakpastian lingkungan terhadap senjangan anggaran  adapun 

ketidakpastian lingkungan itu sendiri  adalah ketidakmampuan individu dalam 

memprediksi sesuatu secara tepat dan ketidakpastian lingkungan sebagai persepsi 

individual atas ketidakpastian yang berasal dari lingkungan organisasi menurut 

Asriningati (2006).  

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Kartika (2010) dengan  judul pengaruh komitmen organisasi dan 

ketidakpastian lingkungan dalam hubungan antara partisipasi anggaran dengan  
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senjangan anggaran studi kasus di Rumah sakit Swasta di kota Semarang  dengan hasil 

penelitian yaitu partisipasi anggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap senjangan anggaran, komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran lalu 

ketidakpastian lingkungan mempunyai pengaruh  yang signifikan terhadap hubungan 

antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Kebanyakan penelitian dilakukan 

pada sektor swasta sedangkan pada sektor Pemerintahan masih sedikit diteliti padahal 

sektor pemerintahan, memiliki karakteristik anggaran yang berbeda. Oleh karena itu 

penelitian dilakukan pada sektor pemerintahan. 

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah daerah kota Tanjungpinang.dan adapun 

Pemerintah Kota Tanjungpinang itu sendiri memiliki  31 SKPD yang terdiri dari 16 

SKPD dan 5 Badan yang mempunyai fungsi dan tugas masing masing, dalam 

melaksanakan kinerja nya masing masing SKPD harus membuat RKA-SKPD (Rencana 

Kerja dan Anggaran satuan kerja perangkat daerah). Dari RKA-SKPD inilah peneliti  

menilai keterlibatan pegawai dalam berpatisipasi dalam penyusunan RKA-SKPD disetiap 

SKPD nya. Peneliti memilih delapan SKPD untuk diteliti yaitu Badan Perencanaan 

Daerah Kota TanjungPinang, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Tanjungpinang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, 

Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Tanjungpinang, Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Tanjungpinang, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang, Dinas Tata Kota, Kebersihan, 

Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang. 
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TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Kerangka Teoritis 

 

Anggaran 

 

Menurut Nafarin (2008:24) Anggaran merupakan suatu rencana kuantitatif 

(satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. 

Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang 

dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan 

dalam satuan uang. Tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang / jasa. Menurut 

Mardiasmo (2009:61) Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang 

hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. 

Dan adapun manfaat dan kelemahan dari anggaran itu sendiri adalah menurut Nafarin 

(2008 : 19). 

 Fungsi Anggaran 

Sesuai dengan fungsi manajemen (yaitu fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan) anggaranpun demikian. Hal ini disebabkan karena anggaran sebagai alat 

manajemen dalam melaksanakan fungsinya, dan adapun fungsi dari anggaran itu sendiri 

menurut Nafarin (2008: 28) adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Perencanaan yaitu anggaran sebagai alat perencanaan juga harus  

memerhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran yang lain, aspek lain yang 

penting dari perencanaan dengan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana 

yang tersedia seefisien mungkin.  
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2. Fungsi Pelaksanaan yaitu anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan artinya 

sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan yang 

berwenang (terutama dalam hal keuangan) pekerjaan disetujui untuk dilaksanakan 

bila ada anggarannya atau tidak menyimpang dari anggaran. 

3. Fungsi Pengawasan yaitu anggaran merupakan alat pengawasan atau 

pengendalian (controlling) pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap 

pelaksanaan pekerjaan dengan cara : 

a.   Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) 

            b. Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu (atau bila terdapat            

penyimpangan yang merugikan). 

Partisipasi Anggaran 

Didalam organisasi tentunya partisipasi di dalam pembuatan anggaran sangat 

diperlukan, berikut merupakan penjelasan menurut Ikhsan dan Ishak (2005:173) 

partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau 

lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap 

mereka yang membuatnya dengan kata lain pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki 

suara dalam proses manajemen. Ketika diterapkan kepada perencanaan, partisipasi 

mengacu pada keterlibatan manajer tingkat menengah dan bawah dalam pengambilan 

keputusan yang mengarah pada penentu tujuan operasional dan penetapan sasaran 

kinerja. 

Didalam penyusunan anggaran keterlibatan setiap pegawai yang terkait dalam 

penyusunan anggarannya sangat diperlukan maka dari itu harus adanya partisipasi agar 

pencapaian target dapat terlaksana. dan adapun Partisipasi anggaran itu sendiri menurut 
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Burhanudin (2009) merupakan  suatu proses dimana individu individu terlibat 

didalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan target anggaran yang akan 

dievaluasi dan menurut Hansen dan Mowen (2006:376)  anggaran partisipatif 

(participative budgeting) memungkinkan para manajer tingkat bawah untuk memberikan 

usulan ataupun pendapat dalam pembuatan anggaran. Biasanya tujuan umum 

dikomunikasikan ke manajer yang membantu mengembangkan anggaran yang akan 

memenuhi tujuan tujuan ini, anggaran partisipatif mengkomunikasikan rasa bertanggung 

jawab pada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas serta kepuasan dalam 

penyusunan anggaran yang dibuatnya. 

Senjangan Anggaran  

Salah satu dampak negatif dalam partisipasi anggaran adalah timbulnya senjangan 

anggaran yang merupakan perbedaan antara jumlah yang dianggarkan dengan biaya dan 

pengeluaran seharusnya. Dan ada pun  pengertian lain menurut Ikhsan dan Ishak 

(2005:176) senjangan (slack) adalah selisih antara sumber daya yang sebenarnya 

diperlukan untuk secara efisien menyelesaikan suatu tugas dan jumlah sumber daya yang 

lebih besar yang diperuntukkan bagi tugas tersebut. Dengan kata lain slack adalah 

penggelembungan anggaran.  

Ketidakpastian Lingkungan 

 Ketidakpastian lingkungan merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan 

organisasi melakukan penyesuaian terhadap kondisi organisasi dengan lingkungan. 

Ketidakpastian merupakan persepsi dari anggota organisasi, seseorang mengalami 

ketidakpastian lingkungan karena dia merasa tidak memiliki informasi yang penting atau 

cukup untuk memprediksi masa depan secara akurat. Namun menurut Asriningati (2006) 
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Ketidakpastian Lingkungan yaitu merupakan ketidakmampuan individu dalam 

memprediksi sesuatu secara tepat dan ketidakpastian lingkungan sebagai persepsi 

individual atas ketidakpastian yang berasal lingkungan organisasi. 

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran 

     Partisipasi Anggaran merupakan proses pengambilan keputusan bersama oleh dua 

bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan 

terhadap mereka yang membuatnya dengan kata lain pekerja dan manajer  tingkat bawah 

memiliki suara dalam proses manajemen munurut Ikhsan dan Ishak (2005:173) 

   Senjangan anggaran merupakan mengestimasikan pendapatan lebih rendah dan 

mengestimasikan biaya lebih tinggi atau menyatakan terlalu tinggi jumlah input yang 

dibutuhkan untuk memproduksi suatu unit output menurut Iksan dan Ishak (2005:176). 

  Kartika (2010) menyatakan bahwa partisipasi anggaran mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal tersebut berarti semakin tinggi 

tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran, tingkat kecendrungan untuk penciptaan 

senjangan anggaran juga meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Asriningati (2006) 

terdapat hasil  yang sama dengan  Kartika (2010) bahwa partisipasi anggaran mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Itu berarti semakin 

tinggi partisipasi anggaran maka senjangan anggaran akan juga semakin naik, tingginya 

partisipasi anggaran membuat karyawan bawahan mengecilkan kapabilitas produktifnya 

hal ini menyebabkan terjadinya suatu senjangan anggaran yang semakin besar antara 

bawahan dan atasan. Hal ini jelas berefek negatif pada suatu organisasi karena kerja sama 

antara bawahan dan atasan menjadi kurang harmonis.dan diperkuat oleh teori Erni 

Suyandari (2005:59) dalam  Kartika (2010) bahwa partisipasi anggaran akan menciptakan 
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senjangan anggaran. Argumen yang diajukan adalah bahwa semakin tinggi partisipasi 

yang diberikan kepada bawahan, bawahan cendrung berusaha agar anggaran yang mereka 

susun mudah dicapai, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melonggarkan 

anggaran atau menciptakan slack.  

H1 : Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran 

Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Senjangan Anggaran 

    Ketidakpastian lingkungan merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan 

organisasi melakukan penyesuian terhadap kondisi organisasi dengan lingkungan 

ketidakpastian merupakan persepsi dari anggota organisasi, seseorang mengalami 

krtidakpastian lingkungan karena dia merasa tidak memiliki informasi yang cukup untuk 

memprediksi masa depan secara akurat menurut Asriningati (2006). Sebaliknya dalam 

ketidakpastian lingkungan yang rendah (lingkungan relatif stabil) individu dapat 

memprediksi keadaan sehingga langkah langkah yang akan diambil dapat direncanakan 

lebih akurat menurut Duncan (1972) dalam Kartika (2010). 

  Penelitian yang dilakukan oleh Asriningati (2006) bahwa ketidakpastian lingkungan 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran, dengan 

begitu bahwa ketidakpastian  lingkungan yang semakin tinggi maka senjangan  juga 

semakin tinggi dalam  kondisi ini bawahan sulit memprediksi kejadian masa depan secara 

akurat karena tidak meperoleh informasi akurat untuk kejadian dimasa datang. Diperkuat 

dengan teori oleh Miliken (1978) dalam Kartika ( 2010) bahwa individu akan mengalami 

ketidakpastian lingkungan yang tinggi jika merasa lingkungan tidak dapat diprediksi dan 

tidak dapat memahami bagaimana komponen lingkungan akan berubah. 
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H2 : Ketidakpastian Lingkungan mempunyai pengaruh terhadap Senjangan   

anggaran 

Pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara partisipasi 

anggaran dengan senjangan  

     Ketidakpastian lingkungan merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan 

organisasi melakukan penyesuaian terhadap kondisi organisasi dengan lingkungan 

ketidakpastian merupakan persepsi dari anggota organisasi, seseorang mengalami 

ketidakpastian lingkungan karena dia merasa tidak memiliki informasi yang cukup untuk 

memprediksi masa depan secara akurat menurut Asriningati (2006). Sebaliknya dalam 

ketidakpastian lingkungan yang rendah (lingkungan relatif stabil) individu dapat 

memprediksi keadaan sehingga langkah langkah yang akan diambil dapat direncanakan 

lebih akurat. Duncan (1972) dalam Kartika (2010). 

   Namun penelitian yang dilakukan oleh  Kartika (2010) bahwa ketidakpastian 

lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara partisipasi 

anggaran dengan senjangan anggaran dan mempunyai nilai koefisien regresi yang 

menunjukkan hasil yang bernilai negatif. dengan begitu dapat diartikan bahwa Partisipasi 

akan meningkatkan senjangan anggaran apabila bawahan mengalami ketidakpastian 

lingkungan yang rendah. Amrul dan Nasir (2002) dalam Kartika (2010) mengatakan 

seorang bawahan yang mempunyai partisipasi tinggi dalam anggaran dan menghadapi 

ketidakpastian lingkungan yang rendah akan mampu menciptakan senjangan dalam 

anggaran, karena ia mampu mengatasi ketidakpastian dan mampu memprediksi masa 

depan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Asriningati (2006) bahwa hubungan 

antara partisipasi anggaran dengan ketidakpastian lingkungan terhadap senjangan 
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anggaran memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan. Hal itu berarti bahwa 

partisipasi anggaran yang tinggi akan menurunkan  senjangan anggaran dalam kondisi 

ketidakpastian lingkungan yang tinggi. 

H3 : Ketidakpastian Lingkungan mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. 

METODE PENELITIAN  

Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai 

generalisasi hasil penelitian menurut Priyatno (2010:8). Populasi yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tanjung 

pinang. 

 Sampel yaitu bagian daru populasi yang akan diteliti (Priyatno 2010:8) dan 

adapun sampel dalam penelitian ini yaitu meliputi Kepala badan atau Kepala dinas, 

sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala bidang yang terlibat langsung dalam proses 

penyusunan anggaran. Hal termasuk dimaksudkan bahwa responden telah memiliki 

pengalaman dalam partisipasi anggaran. 

. Kuesioner 

  Kuesioner atau angket merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan 

daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi Soeratno dan Arsyad dalam Sunyoto, 

(2011 : 141). 

 Adapun pengukuran yang sering dalam penyusunan kuesioner adalah skala 

ordinal atau sering disebut skala LIKERT, yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi 

jawaban dengan pilihan sebagai berikut : 
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1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju , 3 = Ragu Ragu atau Netral, 4 = Setuju, 5 = 

Sangat Setuju. Skala LIKERT dikatakan ordinal karena pernyataan Sangat setuju 

mempunyai tingkat atau preferensi yang ”lebih tinggi” dari setuju, dan setuju ”lebih 

tinggi” dari ”Ragu ragu” menurut Ghozali (2006:41) 

ANALISIS DATA 

Sampel dan Tingkat Penyebaran. 

 

NO KETERANGAN JUMLAH 

1 Total kuesioner yang dibagikan 106 

2 Total kuesioner yang kembali 75 

3 Total kuesioner yang tidak kembali 31 

4 Total Kuesioner yang dapat diolah 75 

 

Hasil Statistik Deskriptif  

bahwa jumlah data (N) sebanyak 75 data. Variabel Dependent senjangan anggaran 

mempunyai rentangan antara 10 sampai 24 dengan nilai rata rata sebesar 17.47 dan 

standar deviasi 3.637 . Variabel independent partisipasi anggaran mempunyai rentangan 

antara 12 sampai 29 dengan nilai rata rata sebesar 19.76 dan standar standar deviasi 3.571 

dan variabel moderating ketidakpastian lingkungan mempunyai rentangan antara 24 

sampai 58 dengan nilai rata rata yaitu 38.85 dan standar deviasi yaitu 7.302. 

Hasil Uji Validitas dan Reabilitas data 

Tiap item dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Semua data 

dikatakan valid karen r hitung lebih besar dari r tabel,  

Uji statistik Cronbach alpha digunakan untuk mengukur realibilitas suatu variabel. 

Penelitian ini menunjukkan uji reabilitas Cronbach alpha dari masing masing variabel 

lebih besar dari 0,6 dengan demikian ketiga variabel dikatakan reliabel. 

Hasil Uji Asumsi Klasik 
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Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dari 

penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik dan untuk memastikan apakah interprestasi 

yang dihasilakan dari analisis data tidak menyimpang dari ynag seharusnya. Hassil dari 

pengujian menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini memenuhi semua kriteria 

asumsi klasik.  

Hasil pengujian Hipotesis 

Analisis Regresi Linear Berganda  

 Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel apabila nilai variabel 

independent mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independet berhubungan positif atau negatif (Priyatno 2010:61) berikut 

hasil analisis regresi. 

1. Konstanta (a) = -15.962 yang menunjukan bahwa apabila variabel independent  

Partisipasi Anggaran (X1) dan Ketidakpastian Lingkungan (X2) nilai nya adalah 0, 

maka nilai Senjangan Anggaran adalah -15.962  

2. Koefisien regresi variabel Independet 1 (B1) = 1.419 yang menunjukan bahwa 

apabila setiap peningkatan Partisipasi anggaran satu satuan akan mengakibatkan 

peningkatan pada senjangan anggaran sebesar 1.419 

3. Koefisien berganda variabel independent 2 (B2) = 0.732 yang menunjukkan bahwa   

apabila setiap peningkatan ketidakpastian lingkungan satu satuan akan 

mengakibatkan peningkatan senjangan anggaran 0.732  

4. Koefisien moderate (X1.X2) sebesar -0.029 yang menunjukkan  bahwa setiap  

peningkatan interaksi partisipasi anggaran dengan ketidakpastian lingkungan satu 

satuan akan mengakibatkan penurunan senjangan anggaran sebesar -0.029. 
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Uji Statistik  t (Uji Parsial) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah system model regresi variabel 

independent secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat 

signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan df = (n-k-1) dimana 

(n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel (Priyatno 2010 :68). 

Berikut merupakan penjelasan  

1. Pengaruh Partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran diperoleh nilai t hitung 

sebesar 3,938 dengan signifikansi  0,000. Karena 0,000 < 0,05 dan t hitung > t tabel 

(3,938 > 1,993)  maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.Hal ini 

menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan 

anggaran. 

2. Pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap senjangan anggaran diperoleh nilai t 

hitung sebesar 3,148 dengan signifikansi 0,002. karena 0,002 < 0,05 dan t hitung > t 

tabel (3,148 > 1,993) maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hal ini menunjukan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran. 

3. Pengaruh  ketidakpastian lingkungan  terhadap hubungan antara partisipasi 

anggaran dengan senjangan anggaran, diperoleh nilai t hitung -3,259 dengan 

signifikansi 0,002. karena 0,002 < 0,05 dan t hitung < t tabel (-3,259 < 1,993) maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho gagal ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan 
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bahwa ketidakpastian lingkungan  mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran.  

 

Uji F (Uji Simultan) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara bersama 

sama berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang 

digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan df = (n-k-1) dimana (n) adalah jumlah 

observasi dan (k) adalah jumlah variabel (Priyatno 2010 :68) 

Berdasarkan  nilai F hitung 20.402 dan F tabel 3,12 dengan signifikansi 0.00 

dengan demikian dapat diketahui bahwa F hitung > F tabel (20.402 > 3.12) dengan 

signifikansi 0.00 <0.05 yang menunjukkan bahwa secara bersama sama seluruh 

variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent.  

   Koefisien Determinasi ( adjusted R2) 

Adjust R Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan. Bahwa untuk 

regresi dengan lebih dari dua variabel independent  digunakan Adjusted R2 sebagai 

koefisien determinasi. Sedangkan Standard Error of the Estimate adalah suatu ukuran 

banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y menurut Priyatno (2010 

: 66-67). 

Berdasarkan  nilai adjusted r2 adalah 0.440 atau 44% artinya bahwa variabel Y 

(senjangan anggaran) dipengaruhi sebesar 44% oleh variabel partisipasi anggaran dan 

ketidakpastian lingkungan sedangkan sisanya 56% dipengaruhi oleh factor factor diluar 

variabel yang diteliti. 

Pengaruh Partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran 
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            Berdasarkan Hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 3.938 dengan signifikansi 

0.000. karena 0.000 < 0.05 dan t hitung > t tabel (3.938 > 1,993)maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi 

anggaran berpengaruh Positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran artinya 

semakin tinggi partisipasi anggaran akan menaikkan senjangan anggaran. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2010) yang 

menjelaskan bahwa adanya pengaruh partisipasi yang positif dan signifikan terhadap 

senjangan anggaran pada rumah sakit Umum Swasta di Kota Semarang.dan penelitian 

lain juga diperkuat oleh Asriningati yang menyatakan mempunyai hasil yang sama 

yaitu Partisipasi anggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

senjangan anggaran, kajian teori dan diperkuat oleh teori Erni Suyandari (2005:59) 

dalam  Kartika (2010) bahwa partisipasi anggaran akan menciptakan senjangan 

anggaran. Argumen yang diajukan adalah bahwa semakin tinggi partisipasi yang 

diberikan kepada bawahan, bawahan cendrung berusaha agar anggaran yang mereka 

susun mudah dicapai, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melonggarkan 

anggaran atau menciptakan slack.  

   Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Senjangan Anggaran 

         Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai t hitung sebesar 3.148 dengan signifikansi 

0,002 . karena 0,002 < 0,05 dan t hitung > t tabel (3,148 > 1,993) maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima . Hal ini menunjukkan ketidakpastian 

lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran, yang 

berarti semakin tinggi ketidakpastian lingkungan maka senjangan anggaran juga 

semakin meningkat. hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Asriningati 
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(2006) yang menjelaskan bahwa ketidakpastian lingkungan terhadap senjangan 

anggaran mempunyai adanya pengaruh yang positif dan signifikan  terhadap senjangan 

anggaran, semakin tinggi ketidakpastian lingkungan maka senjangan anggaran juga 

semakin meningkat dengan begitu bawahan sulit memprediksi masa depan secara 

akurat. Dalam teori oleh Miliken (1978) dalam Kartika ( 2010) bahwa individu akan 

mengalami ketidakpastian lingkungan yang tinggi jika merasa lingkungan tidak dapat 

diprediksi dan tidak dapat memahami bagaimana komponen lingkungan akan berubah. 

 Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan Partisipasi    

anggaran dengan Senjangan Anggaran  

Berdasarkan Hasil Uji t diperoleh nilai t hitung -3.259 dengan signifikansi 0.02. 

karena 0.002 < 0.05 dan t hitung < t tabel (-3.259 < 1,993) maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho gagal ditolak dan Ha diterima. Ketidakpastian lingkungan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan 

senjangan anggaran dan mempunyai nilai koefisien regresi yang menunjukkan hasil 

yang bernilai negatif. yang berarti bahwa Partisipasi akan meningkatkan senjangan 

anggaran apabila bawahan mengalami ketidakpastian lingkungan yang rendah hasil 

penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Asriningati (2006) namun 

hasil penelitian ini sama dengan penelitian Kartika (2010) bahwa ketidakpastian 

lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara partisipasi 

anggaran dengan senjangan anggaran dan mempunyai nilai koefisien regresi yang 

menunjukkan hasil yang bernilai negatif. dengan begitu dapat diartikan bahwa 

Partisipasi akan meningkatkan senjangan anggaran apabila bawahan mengalami 

ketidakpastian lingkungan yang rendah. Amrul dan Nasir (2002) dalam Kartika (2010) 
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mengatakan seorang bawahan yang mempunyai partisipasi tinggi dalam anggaran dan 

menghadapi ketidakpastian lingkungan yang rendah akan mampu menciptakan 

senjangan dalam anggaran, karena ia mampu mengatasi ketidakpastian dan mampu 

memprediksi masa depan.dengan demikian ketidakpastian lingkungan mampu 

bertindak sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara partisipasi dengan 

senjangan anggaran.  

   Pengaruh Partisipasi anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan 

ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderating  

    Berdasarkan hasil uji F, dapat disimpulkan bahwa bahwa partisipasi anggaran 

terhadap senjangan anggaran dengan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel 

moderating berpengaruh terhadap senjangan anggaran dimana ditunjukkan pada nilai F 

hitung > F tabel (20,402 > 3,12)dengan signifikansi 0,00 < 0,05 yang menunjukkan 

bahwa secara bersama sama seluruh variabel independent berpengaruh terhadap 

variabel dependent. 

 Nilai Adjusted R-Square sebesar 44%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 44% 

senjangan anggaran dapat dipengaruhi oleh partisipasi anggaran dan ketidakpastian 

lingkungan, sedangkan sisanya 56% senjangan anggaran dapat dipengaruhi oleh 

variabel lainnya. Dengan demikian berarti kemampuan variabel independent dalam 

memprediksi variabel dependent rendah.  

  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dapat dikemukan tiga kesimpulan : 

1. Partisipasi anggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap  

senjangan anggaran pada SKPD Kota Tanjungpinang dengan demikian terlibatnya 
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peran bawahan dalam proses penyusunan anggaran meningkatkan kecendrungan 

penciptaan senjangan anggaran. 

2. Ketidakpastian Lingkungan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap senjangan anggaran  pada SKPD Kota Tanjungpinang dengan demikian 

terlibatnya peran bawahan dalam ketidakpastian lingkungan yang tinggi akan 

mengakibatkan senjangan anggaran yang meningkat pula.  

3. Ketidakpastian lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hubungan 

antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran dan mempunyai nilai 

koefisien regresi yang menunjukkan hasil yang bernilai negatif. Dengan begitu 

partisipasi akan meningkatkan senjangan anggaran apabila bawahan mengalami 

ketidakpastian lingkungan yang rendah.  

 Keterbatasan 

Berdasarkan penelitian keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengumpulan data penelitian dengan menggunakan penyebaran data kuesioner dinilai 

kurang efektif karena kemungkinan di isi dengan tidak serius sehingga memungkin 

kan terjadinya informasi yang bias. Selain itu kemungkinan tidak benar benar diisi 

oleh responden yang bersangkutan. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel moderating ketidakpastian lingkungan 

padahal masih banyak faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap hubungan 

partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran seperti gaya kepemimpinan, 

komitmen organisasi, budaya organisasi, dan sebagainya. 

 

Saran  
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Berdasarkan keterbatasan penelitian maka saran yang diajukan peneliti untuk peneliti 

mendatang antara lain: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode penelitian lain seperti     

wawancara dan observasi sehingga dapat meningktakan kualitas data yang diperoleh. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan variabel moderating lain  selain 

ketidakpastian lingkungan yang mungkin mempengaruhi hubungan partisipasi 

anggaran dengan senjangan anggaran.  
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LAMPIRAN  

 

Descriptives 

 

 

Uji Validitas 

Partisipasi Anggaran 

 

Item 

Pertanyaan 

Nilai r 

table 

Nilai r 

hitung 

Keterangan 

PA1 0.227 0.641 Valid 

PA2 0.227 0.379 Valid 

PA3 0.227 0.801 Valid 

PA4 0.227 0.811 Valid 

PA5 0.227 0.621 Valid 

PA6 0.227 0.439 Valid 

 

Senjangan Anggaran 

Item 

Pertanyaan 

Nilai r 

tabel 

Nilai r 

hitung 

Keterangan 

SA1 0.227 0.382 Valid 

SA2 0.227 0.808 Valid 

SA3 0.227 0.895 Valid 

SA4 0.227 0.736 Valid 

SA5 0.227 0.399 Valid 

SA6 0.227 0.392 Valid 

Descriptive Statistics 

 N Minimu
m 

Maximum Mean Std. Deviation 

SENJANGAN ANGGARAN (Y) 75 10 24 17.47 3.637 

PARTISIPASI ANGGARAN (X1) 75 12 29 19.76 3.571 

KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN 
(X2) 

75 24 58 38.85 7.302 

Valid N (listwise) 75     
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Ketidakpastian Lingkungan 

Item 

Pertanyaan 

Nilai r 

tabel 

Nilai r 

hitung 

Keterangan 

KL1 0.227 0.772 Valid 

KL2 0.227 0.466 Valid 

KL3 0.227 0.781 Valid 

KL4 0.227 0.742 Valid 

KL5 0.227 0.588 Valid 

KL6 0.227 0.436 Valid 

KL7 0.227 0.772 Valid 

KL8 0.227 0.466 Valid 

KL9 0.227 0.781 Valid 

KL10 0.227 0.742 Valid 

KL11 0.227 0.588 Valid 

KL12 0.227 0.436 Valid 

 

 

 

Uji Reabilitas  

 

Variabel Y (Senjangan Anggaran) 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.689 .652 6 
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Variabel X1 (Partisipasi Anggaran) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.693 .678 6 

 
 

Variabel X2 (Ketidakpastian Lingkungan) 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.867 .863 12 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 75 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 2.85739585 

Most Extreme Differences 

Absolute .147 

Positive .147 

Negative -.114 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.269 

Asymp. Sig. (2-tailed) .080 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Uji Multikolinearitas  

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) 4.952 1.903  2.602 .011   

PARTISIPASI ANGGARAN 

(X1) 

.505 .241 .495 2.096 .040 .153 6.517 

KETIDAKPASTIAN 

LINGKUNGAN (X2) 

.065 .118 .131 .556 .580 .153 6.517 

a. Dependent Variable: SENJANGAN ANGGARAN (Y) 
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Uji Heterokedastisitas 

 

 

Correlations 

 PARTISI

PASI 

ANGGAR

AN (X1) 

KETIDAK

PASTIAN 

LINGKUN

GAN (X2) 

Unstanda

rdized 

Residual 

Spearman'

s rho 

PARTISIPASI 

ANGGARAN (X1) 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .873
**
 .041 

Sig. (2-tailed) . .000 .728 

N 75 75 75 

KETIDAKPASTIAN 

LINGKUNGAN (X2) 

Correlation 

Coefficient 

.873
**
 1.000 .042 

Sig. (2-tailed) .000 . .723 

N 75 75 75 

Unstandardized Residual 

Correlation 

Coefficient 

.041 .042 1.000 

Sig. (2-tailed) .728 .723 . 

N 75 75 75 

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

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standa

rdized 

Coeffic

ients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) -15.962 6.662  -2.396 .019 

PARTISIPASI ANGGARAN 

(X1) 

1.419 .360 1.393 3.938 .000 

KETIDAKPASTIAN 

LINGKUNGAN (X2) 

.732 .232 1.470 3.148 .002 

moderate -.029 .009 -2.211 -3.259 .002 

a. Dependent Variable: SENJANGAN ANGGARAN (Y) 

 

 

Uji t atau uji Parsial  

 

Coefficients
a
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Model Unstandardized 

Coefficients 

Standa

rdized 

Coeffic

ients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) -15.962 6.662  -2.396 .019 

PARTISIPASI ANGGARAN 

(X1) 

1.419 .360 1.393 3.938 .000 

KETIDAKPASTIAN 

LINGKUNGAN (X2) 

.732 .232 1.470 3.148 .002 

moderate -.029 .009 -2.211 -3.259 .002 

a. Dependent Variable: SENJANGAN ANGGARAN (Y) 

 

 

 

Uji F atau Simultan 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 453.082 3 151.027 20.402 .000
b
 

Residual 525.584 71 7.403   

Total 978.667 74    
a. Dependent Variable: SENJANGAN ANGGARAN (Y) 

b. Predictors: (Constant), moderate, PARTISIPASI ANGGARAN (X1), KETIDAKPASTIAN 

LINGKUNGAN (X2) 

 

Koefisien Determinasi  

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

1 
.680

a
 .463 .440 2.721 

a. Predictors: (Constant), moderate, PARTISIPASI ANGGARAN (X1), KETIDAKPASTIAN 
LINGKUNGAN (X2) 
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