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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan 
asimetri informasi dan komitmen organisasi sebagai 
variabel moderating. Pengumpulan data pada penelitian 
ini menggunakan metode survey dengan cara menyebarkan 
kuisioner, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
skpd dinas kotaTanjungpinang yang berjumlah 12 dinas.  
Sampel yang diambil adalah 85 yang ditentukan dengan 
menggunakan metode purposive sampling dari masing 
masing skpd,  sebanyak 77 kuisioner yang kembali dan 
dianalisis dengan mnggunakan metode analisis regresi 
berganda. 

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa 
variabel partisipasi anggaran, asimetri informasi dan 
komitmen organisasi berpengaruh terhadap senjangan 
anggaran. Sedangkan hasil penelitian secara parsial 
menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan asimetri 
informasi berpengaruh positif signifikan terhadap 
senjangan anggaran sedangkan komitmen organisasi tidak 
berpengaruh terhadap senjangan anggaran, interaksi 
antara partisipasi anggaran dan variabel moderating 
asimetri informasi tidak berpengaruh pada senjangan 
anggaran dan interaksi antara partisipasi anggaran dan 
variabel moderating komitmen organisasi tidak 
berpengaruh pada senjangan anggaran.  
Kata kunci : senjangan anggaran, partisipasi anggaran, 
asimetri informasi dan komitmen organisasi 
 
 



PENDAHULUAN 

 Sektor pemerintah daerah dituntut untuk 
melaksanakan tugas untuk dapat mengelola daerahnya 
dengan sangat baik dan berakuntabilitas demi mencapai 
tujuan dari organisasi terutama angggaran, sehingga 
dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pada 
organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu 
proses politik. Anggaran sektor publik merupakan 
instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik 
dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan 
uang publik. 

Senjangan anggaran adalah perbedaan antara 
anggaran yang dinyatakan dalam estimasi anggaran 
terbaik yang secara jujur dapat diprediksikan. 
Penciptaan senjangan angggaran biasanya dilakukan 
dengan mengestimasikan pendapatan lebih rendah dan 
biaya lebih tinggi Suartana (2010). 

Menurut Anthony dan Govindaradjan (2005) 
menyatakan bahwa partisipasi anggaran yaitu proses 
dimana pembuat anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh 
dalam penentuan besar anggaran. Menurut Anthony dan 
Govindaradjan (2007), membedakan proses penganggaran 
sebagai berikut : (a) Top down approach  yaitu dimana 
anggaran disusun oleh manajer tingkat atas dengan 
sedikit atau bahkan sama sekali tidak bekerjasama 
dengan manajer tingkat bawah. Atau dapat dikatakan 
tidak ada keterlibatan manajer tingkat bawah. (b) 
Bottom up approach yaitu anggaran yang disiapkan oleh 
pihak pelaksana anggaran tersebut yang kemudian 
diteruskan kepada tingkat yang lebih tinggi untuk 
mendapat persetujuan. (c) Top down dan bottom 
upapproach yang mana penyusunan anggaran dimulai dari 
pimpinan tertinggi kemudian dijabarkan oleh karyawan 
bawahan, berarti anggaran berdasarkan pedoman dari 
pimpinan kemudian dilanjutkan oleh bawahan. 

Variabel pemoderasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah asimetri informasi. Asimetri 
informasi adalah atasan/ pemegang kuasa anggaran  



mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih daripada 
bawahan mengenai suatu informasi dalam suatu perusahaan 
ataupun sebaliknya. 

Variabel pemoderasi lain yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah komitmen organisasi. Komitmen 
organisasi yaitu keinginan atau perilaku seseorang 
untuk tetap bertahan dalam suatu organisasi yang 
diikutinya dan berusaha keras untuk mencapai tujuan 
organisasi. 

Untuk melaksanakan proses partisipasi penyusunan 
anggaran sangat diperlukan komitmen yang tinggi karena 
komitmen mencerminkan bahwa manajer setuju  untuk 
menerima tugas dan tanggungjawab atas pencapaian tujuan 
anggaran yang dibuat. Apabila individu tersebut hanya 
mengejar kepentingan pribadi biasanya komitmen 
organisasinya rendah maka dalam  partisipasi anggaran 
dia akan cenderung untuk melakukan senjangan angggaran 
agar terlihat oleh manajer tingkat atas bahwa 
kinerjanya baik. Tetapi apabila individu tersebut 
mempunyai komitmen yang tinggi maka sangat minim untuk 
individu tersebut melakukan senjangan anggaran. 

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

a.Senjangan Anggaran 

 Senjangan anggaran adalah perbedaan antara jumlah 
anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan jumlah 
estimasi yang terbaik dari organisasi (Anthony & 
Govindaradjan, 2005). Estimasi yang dimaksud adalah 
anggaran yang sesungguhnya terjadi dan sesuai dengan 
kemampuan terbaik organisasi. Informasi yang diperoleh 
untuk memprediksi masa datang disembunyikan untuk 
kepentingan pribadi. Bawahan merasa memiliki informasi 
yang lebih banyak dibandingkan dengan atasannya 
sehingga memperbesar kemungkinan bawahan untuk 
melakukan senjangan anggaran. 

Anggaran secara luas telah menjadi fokus bagi aktivitas 
perencanaan dalam jangka pendek ( biasanya dalam satu 
tahun ) dan menjadi dasar bagi sistem pengendalian 



manajemen. Anggaran mencerminkan tujuan detail instansi 
pemerintahan dan perencanaan untuk mencapainya dengan 
sumber daya yang terbatas. Persoalan-persoalan 
senjangan anggaran terjadi karena perhatian yang tidak 
memadai terhadap pembuatan keputusan, komunikasi proses 
persetujuan anggaran dan kepemimpinan yang tidak 
selektif.  

b. Partisipasi Anggaran 

 Menurut Ikhsan & Ishak (2005) bahwa partisipasi 
merupakan suatu proses pengambilan keputusan bersama 
oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan 
tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap 
mereka yang membuatnya. Anggaran mempunyai posisi 
sangat penting. Anggaran mengungkapkan apa yang 
dilakukan dimasa mendatang. Anggaran dapat 
diinterprestasikan sebagai paket pernyataan perkiraan 
penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi 
dalam satu atau beberapa periode mendatang Bastian 
(2006). Bagi tujuan perencanaan, anggaran yang 
dilaporkan seharusnya sama dengan kinerja yang 
diharapkan namun oleh karena informasi bawahan lebih 
baik dari pada atasan ( terdapat asimetri informasi), 
maka bawahan mengambil kesempatan dari partisipasi 
penganggaran. Ia memberikan informasi yang bias dari 
informasi pribadi mereka, dengan membuat budget yang 
relatif lebih mudah dicapai, sehingga terjadilah 
budgetary slack ( yaitu dengan melaporkan anggaran 
dibawah kinerja yang diharapkan ( Scchiff and 
Lewin,1970) dalam Putranto (2012). 

c. Manfaat Partisipasi 

Salah satu manfaat dari partisipasi yang berhasil 
adalah bahwa partisipasi menjadi terlibat secara emosi 
dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. 
Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong 
inisiatif yang lebih besar pada semua tingkat 
manajemen. Manfaat lain yang diperoleh dari partisipasi 
anggaran adalah membuat para pelaksana anggaran lebih 
memahami masalah-masalah yang mungkin timbul pada saat 



pelaksanaan anggaran, sehingga partisipasi anggaran 
diharapkan menimbulkan efisiensi dan dapat meningkatkan 
kualitas komunikasi antar sesama Husein (2011). 

d. Asimetri Informasi 

 Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana 
salah satu pihak atasan mempunyai pengetahuan yang 
lebih dari bawahan mengenai unit tanggung jawab 
bawahan, maupun sebaliknya bawahan mempunyai 
pengetahuan yang lebih dari pada atasan mengenai 
tanggung jawab bawahan (Putranto, 2012). 
Atasan/pemegang kuasa anggaran menerima informasi yang 
belum diketahui sebelumnya dan meningkatkan akurasi 
pemahaman terhadap bawahan / pelaksana anggaran 
sehingga semakin mengurangi informasi asimetris dalam 
hubungan atasan / pemegang kuasa anggaran dan bawahan / 
pelaksanaa anggaran, dalam hal ini kepala bagan dengan 
kepala sub bagian serta bagian-bagian di bawahnya.  

e. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan 
sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat pada 
organisasinya. Riset juga menemukan bahwa komitmen 
bertambah seiring bertambahnya umur individu, jangka 
waktu bekerja pada organisasi,  perasaannya mengenai 
jaminan kerja, dan partisipasi dalam pembuatan 
keputusan. Menurut Robbins (2007) mendefinisikan 
komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu 
memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginan 
untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. 
Pada konteks pemerintah daerah aparat yang memiliki 
komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan 
informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi 
lebih efektif. 

f. Pengaruh Partisipasi Angggaran Terhadap Senjangan 
Anggaran 

Menurut Hansen dan Mowen (2007) dalam (Husein, 
2011), partisipasi anggaran memiliki potensi masalah 
yaitu memasukkan “slack” dalam anggaran atau seringkali 



di sebut dengan mengamankan anggaran ( padding the 
budget ). Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan 
atasan yang menilai kinerja bawahan berdasarkan 
pencapaian sasaran anggaran. Karena biasanya dengan 
hasil pencapaian anggaran yang maksimal yang dilakukan 
oleh bawahan melalui penciptaan senjangan anggaran itu 
akan membuat atasan menilai kerja bawahan semakin 
bagus. Proses ini dilakukan karena dipengaruhi oleh 
kepentingan pribadi dan mereka akan beranggapan bahwa  
anggaran sangat  mudah dicapai dengan melakukan 
senjangan anggaran.  

g. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Senjangan 
Anggaran 

Partisipasi bawahan dalam proses penyusunan 
anggaran memungkinkan atasan mendapatkan informasi-
informasi yang relevan terkait dengan pekerjaan 
bawahan. Berdasarkan informasi-informasi relevan 
tersebut, atasan dapat menentukan sejauh mana anggaran 
yang disusun sesuai dengan kinerja yang mampu mereka 
capai. Namun bawahan mungkin saja menyembunyikan atau 
tidak mengkomunikasikan semua informasi relevan yang 
mereka miliki kepada atasannya. Kondisi ini disebut 
sebagai asimetri informasi antara bawahan dengan 
atasannya. Semakin tinggi asimetri informasi maka akan 
semakin tinggi terjadinya senjangan anggaran Dunk 
(1992) dalam Putranto (2012). 
h. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Senjangan 
Anggaran 
Menurut Pratama (2013) anggaran mencerminkan suatu 
komitmen oleh pembuatnya dengan atasannya, artinya 
manajer setuju untuk menerima tanggungjawab atas 
pencapaian tujuan-tujuan anggaran, jika individu 
mengejar kepentingan pribadi (komitmen organisasi 
rendah), maka individu tersebut dalam partisipasi 
penganggaran akan berusaha melakukan senjangan anggaran 
agar kinerjanya terlihat baik. Berdasarkan penelitian 
dan para ahli terdahulu peneliti menduga bahwa komitmen 
organisasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran 
i.Pengaruh Asimetri Informasi, Partisipasi Anggaran dan 
Senjangan anggaran 



Anggaran yang disusun secara partisipatif dimana 
manajer tingkat bawah juga ikut serta dalam penyusunan 
anggaran menyebabkan manajer tingkat bawah lebih 
mengetahui informasi mengenai komponen dalam anggaran. 
Partisipasi dalam penyusunan anggaran diperlukan dengan 
harapan manajemen lapisan bawah dapat memberikan 
informasi yang sesuai untuk tercapainya suatu tujuan, 
sehingga anggaran tidak hanya dibuat oleh manajemen 
atas yang mungkin akan sulit dilaksanakan karena tidak 
sesuai dengan kemampuan yang sesungguhnya. Akan tetapi, 
partisipasi anggaran menimbulkan adanya senjangan 
anggaran, karena manajemen menengah atau bawah ingin 
mengejar bonus sehingga anggaran yang dibuat sangat 
mudah untuk dicapai. 
j. Pengaruh Komitmen Organisasi, Partisipasi Anggaran 
dan Senjangan Anggaran 

Anggaran merncerminkan suatu komitmen oleh 
pembuatnya dengan atasannya, artinya atasan maupun 
bawahan setuju untuk menerima tanggungjawab atas 
pencapaian tujuan-tujuan anggaran, Jika individu 
mengejar kepentingan pribadi (komitmen organisasi 
rendah), maka individu tersebut dalam partisipasi 
penganggaran akan berusaha melakukan senjangan anggaran 
agar kinerjanya terlihat baik. Sebaliknya, jika 
individu memiliki komitmen organisasi tinggi, maka 
senjangan anggaran akan rendah (Pratama, 2013). Dalam 
pandangan ini, individu yang memiliki komitmen tinggi 
akan lebih mengutamakan kepentingan organisasinya 
daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Komitmen 
organisasi yang tinggi akan mengurangi individu untuk 
melakukan senjangan anggaran.  
k. Pengaruh Asimetri Informasi dan Komitmen Organisasi 
dalam memengaruhi hubungan antara Partisipasi Anggaran 
terhadap Senjangan Anggaran 

Selain melakukan uji parsial, penelitian ini juga 
melakukan uji simultan untuk meneliti apakah keempat 
variabel yang mana asimetri informasi dan komitmen 
organisasi sebagai variabel moderating partisipasi 
anggaran sebagai variabel independen dan senjanga 
anggaran sebagai variabel dependen yang telah 
dijelaskan sebelumnya brpengaruh secara bersama-sama 



l.Hipotesis 
H1 = Partisipasi anggaran mempunyai pengaruh terhadap         
senjangan anggaran 
H2 = Asimetri Informasi mempunyai pengaruh terhadap 
senjangan anggaran 
H3 = Komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap 
senjangan anggaran 

H4 = Asimetri informasi dapat mempengaruhi antara 
partsipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. 

H5= Komitmen organisasi mempengaruhi partisipasi 
anggaran terhadap senjangan anggaran. 
H6:  Asimetri informasi dan komitmen organisasi secara 

simultan dapat mempengaruhi hubungan antara 
partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. 

Metode Penelitian 

a. Objek Penelitian 

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini 
adalah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. SKPD yang 
dimaksud adalah dinas-dinas Kota Tanjungpinang. 
b. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini berupa jenis data 
subyek yang mana diperoleh berupa opini, 
pengalaman,sikap serta karakteristik dari responden 
yang menjadi subyek dari penelitian, Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
merupakan data yang diperoleh dengan metode pengumpulan 
data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data kuisioner yang meliputi kuisioner 
tentang partisipasi anggaran, senjangan anggaran, 
asimetri informasi dan komitmen organisasi yang 
diberikan kepada responden pada penelitian ini. kepala-
kepala bagian bidang kantor dinas daerah kota 
tanjungpinang. 
c. Populasi Dan Sampel Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah 12 SKPD dinas Kota  
Tanjungpinang sedangkan Sampel dalam penelitian ini 
adalah  yang menduduki jabatan sebagai kepala SKPD, 



kepala Subbagian, kepala bidang, serta telah menjabat 
minimal satu tahun. 
d.Teknik Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik non probability sampling 
berupa purposive sampling, yaitu dimana pengambilan 
sampel didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu 
yaitu,  menduduki jabatan kepala SKPD, kepala 
subbagian, dan kepala bidang, terlibat dalam proses 
penyusunan anggaran, menduduki jabatan minimal 1 tahun. 

e. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuisioner adalah metode pengumpulan data yang 
digunakan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan 
kepada responden dengan menggunakan kuissioner. 
Kuisioner dalam penelitian ini bersumber dari 
penelitian sebelumnya. 

2. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 
dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung 
pada objek penelitian. 

3. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data 
yang dilakukan dengan membaca jurnal-jurnal, buku buku, 
internet, literature, serta referensi yang berkaitan 
dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang ada 
kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

f. Teknik Pengukuran Variabel 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer 
dalam penelitian ini adalah kuisioner. Pada bagian I 
kuisioner adalah data pribadi responden. Pada bagian II 
kuisioner adalah pernyataan  tentang pengaruh 
partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran, 
dengan asimetri informasi dan komitmen organisasi 
sebagai variabel moderating. Skala yang digunakan 
adalah skala likert yang isi pernyataannya mengikuti 
dari penelitian sebelumnya tentang partisipasi 
anggaran, senjangan anggaran komitmen organisasi  dan  
asimetri informasi yang dilakukan oleh peneliti 



terdahulu yaitu Resti sugiwardani. Skala ini 
berinteraksi 1-5 dengan pilihan jawaban sebagai 
berikut:1.Sangat tidak Setuju (STS), 2.Tidak Setuju 
(TS), 3. Ragu-ragu (R), 4. Setuju (S), 5. Sangat Setuju 
(SS) . 

g. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses 
penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah 
dibaca dan diinterprestasikan. Analisi data yang akan 
dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bantuan 
program komputer (softwere) yaitu SPSS (statistical 
service product solution) versi 20. 

h. Uji Kualitas Data dan Asumsi Klasik 
Pengujian kualitas data digunakan untuk mengetahui 
sejauhmana kualitas/keabsahan data tersebut digunakan 
dalam penelitian. Pengujian kualitas data menggunakan 
dua buah alat uji yaitu uji validitas dan 
reabilitas.sedangkan uji asumsi klasik menggunakan uji 
normalitass, uji multikoleniaritas dan uji 
heteroskedastisitas. 
i. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk 
memberikan gambaran/deskripsi mengenai variabel-
variabelpenelitian yang berasal dari jawaban responden. 
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 
mengetahui nilai minimum,nilai maksimum, mean serta 
standar deviasi. 
j. Analisis Data 

Dalam menganalisis data digunakan statistik 
inferens(statistik induktif). Untuk mengetahui tingkat 
signifikansi korelasi antara variabel independen (X) 
dan variabel dependen (Y), maka diperlukan model 
statistik untuk menguji hipotesisyang ditetapkan. 
k. model regresi linear berganda 

Untuk menguji hipotesis digunakan model regresi 
berganda dengan pendekatan uji interaksi atau yang 
sering disebut dengan moderated regression analysis 
(MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear 



dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur 
interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen 

l.Uji t (Pengujian Parsial) 
Uji signifikansi t digunakan untuk mengetahui 

tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel 
independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui 
pengaruh tersebut signifikan atau tidak, dapat dilihat 
dari besarnya hasil signifikansi atas probabilitas 
value (p-value) dibandingkan dengan taraf signifikansi 
0,05 (� = 5%). 
m.Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua 
variabel independen secara bersama-sama (simultan) 
dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian 
ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 
5%. 
n. Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinasi (R2) adalah antara nol 
sampai dengan satu ( 0 ≤ R2 ≤ 1). Nilai R2 yang kecil 
berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.  

Pembahasan 

a.Gambaran Umum Responden 
Terdapat 77 jabatan struktural yang terlibat dalam 

penyusunan anggaran yang layak digunakan sebagai sampel 
penelitian. 
b.Jenis Kelamin Responden 

Dari data yang diperoleh bahwa responden laki-laki 
berjumlah 46 orang atau sebesar 59,75 % dan perempuan 
berjumlah 31 atau 40,25%. 

c.Umur Responden 
Dari data yang diperoleh bahwa sebanyak 34 responden 
atau 44,15% responden dari 77 sampel penelitian ini 
berusia 25 – 35 tahun, dan 43 responden atau 55,84% 
dari 77 sampel penelitian yang berusia > 35 tahun. 
d.Masa Kerja Responden 
Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa responden 



dengan masa kerja dalam jabatan yang sedang diemban 1 
sampai dengan 5 tahun adalah sebesar 39 responden atau 
50.64% dari 77 responden, sedangkan responden yang 
mempunyai masa kerja dalam jabatan yang sedang diemban 
lebih dari 5 tahun adalah 38 responden atau 49,35% dari 
77 responden dan tidak ada responden yang mempunyai 
masa kerja kurang dari 1 tahun. 
e. Pendidikan  terakhir Responden 
Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 
responden dengan strata pendidikannya setingkat SMA 
adalah sebesar 8 responden atau 10,38% dari 77 
responden, sedangkan responden yang strata 
pendidikannya setingkat DIII adalah sebesar 7 responden 
atau 9,09% dari77 responden, kemudian responden yang 
strata pendidikannya setingkat S1 adalah sebesar 50 
responden atau 64,93% dari 77 responden, dan responden 
yang strata pendidikannya setingkat S2 adalah sebesar 
12 responden atau 15,58 %, sedagkan yang berpendidikan 
s3 adalah 0. 
 

f.Uji Kualitas Data 
Uji Validitas 
Dari hasil analisis uji validitas, dapat disimpulkan 
bahwa seluruh pertayaan penelitian ini adalah valid dan 
dapat digunakan untuk analisis selanjutnya karena nilai 
rhitung masingmasing variabel lebih besar dari rtabel. 
Uji Reliabilitas 
Dari hasil analisis uji reliabilitas, dapat disimpulkan 
bahwa semua variabel dari penelitian ini adalah 
reliabel karena nilai cronbach alpha masing-masing 
variabel lebih besar dari 0,6. 
h.Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa data 
regresi terdistribusi normal karena nilai signifikansi 
lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi tersebut 
dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 
Uji Multikolinieritas 
Dari hasil uji multikolinieritas di atas, dihasilkan 
nilai tolerance masing-masing variabel lebih dari 0,1 



sedangkan nilai VIF-nya kurang dari 10. Hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 
multikolinieritas dalam model regresi ini. 
Uji Heterokedastisitas 
Berdasarkan gambar menunjukkan bahwa titik-titik 
tersebar secara acak baik diatas dan dibawah angka 0 
pada sumbu Y. Dari hasil tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 
heteroskedastisitas dalam model regresi ini. 
 
Analisi regresi berganda 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dianalisis model  estimasi 
sebagai berikut : 
Y = -10.347 + 1.814 X1 +1.380 X2 + 0.015 X3 -0.047 (X1 
X2) -0.017 (X1 X3) + e 
Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa : 

a. Nilai konstanta sebesar -10.347 mengindikasikan 
bahwa jika variabel independen yaitu partisipasi 
anggaran, asimetri informasi dan komitmen 
organisasi tidak ada maka nilai senjangan anggaran 
sebesar konstanta -10.347 

b. Koefisien partisipasi anggaran sebesar 1.814 
mengindikasi bahwa setiap peningkatan peran 
partisipasi anggaran satu satuan akan 
mengakibatkan peningkatan senjangan anggaran 
sebesar1.841 satuan. Nilai koefisien β dari 
variabel Pa bernilai positif yaitu 1.841 

c. Koefisien asimetri informasi sebesar 1.380 
mengindikasi bahwa setiap peningkatan asimetri 
informasi satu satuan akan mengakibatkan 
peningkatan senjangan anggaran sebesar 1.380 
satuan. Nilai koefisien β dari variabel asimetri 
informasi bernilai positif yaitu 1.380 

d. Koefisien komitmen organisasi sebesar 0.015 
mengindikasi bahwa setiap peningkatan komitmen 
organisasi satu satuan akan mengakibatkan 
peningkatan senjangan anggaran sebesar 0.015 
satuan. Nilai koefisien β dari variabel komitmen 
organisasi bernilai positif yaitu 0.015 

e. Koefisien Moderat (X1.X2) sebesar -0.047 
mengindikasi bahwa setiap peningkatan interaksi 



partisipasi anggaran dengan asimetri informasi 
satu satuan akan mengakibatkan penurunan senjangan 
anggaran sebesar 0.047. nilai koefisien β dari 
variabel partisipasi anggaran dan asimetri 
informasi bernilai negatif yaitu -0.047 

f. Koefisien Moderat (X1.X3) sebesar -0.017 
mengindikasi bahwa setiap peningkatan partisipasi 
anggaran dengan komitmen organisasi satu satuan 
akan mengakibatkan penurunan senjangan anggaran 
sebesar 0.017. nilai koefisien β dari variabel 
partisipasi anggaran dan motivasi bernilai negatif 
yaitu -0.017 
 

KOEFISIEN DETERMINASI 

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa nilai 
Adjusted R2 adalah 0.510 atau 51.0%.  Hal ini 
menunjukkan bahwa pengaruh partisipasi anggaran, 
asimetri informasi dan komitmen organisasi adalah 
sebesar 51.0 %, sedangkan 49.0 % ditentukan oleh faktor 
lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam 
penelitian ini. 

Uji F (SIMULTAN) 

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, nilai F hitung = 
16.849 dengan tingkat signifikansi 0.000, dapat 
diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, 
yaitu 16.849 > 2.73. Selain itu nilai Sig. lebih kecil 
dari nilai probabilitas, yaitu 0.000 < 0.05. Maka H0 
ditolak dan H6 diterima, ini menunjukkan bahwa variabel 
independen secara bersama-sama mampu menjelaskan 
variabel dependen. Berarti model fix digunakan untuk 
uji t statistik yang menguji variabel independen secara 
parsial terhadap variabel dependen. 

UJI T (PARSIAL) 
Hasil analisis dari tabel 4.19, pengujian hipotesis 

1 dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t 
tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan 
nilai sig <α 0.05. nilai t hitung partisipasi anggaran 



adalah = 6.345. Dengan tingkat probabilitas 0.05 dan 
nilai t tabel = 1.993, Hal ini menunjukkan bahwa 
partisipasi anggaran (X1) berpengaruh terhadap 
senjangan anggaran. 

Hasil analisis dari tabel 4.19, pengujian hipotesis 
2 dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t 
tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan 
nilai sig < α 0.05. nilai t hitung asimetri informasi 
adalah = 2.037. Dengan tingkat probabilitas 0.05 dan 
nilai t tabel = 1.993, maka dapat disimpulkan bahwa t 
hitung lebih besar dari t tabel, yaitu 2.037 > 1.993, 
Hal ini menunjukkan bahwa asimetri informasi (X2) 
berpengaruh terhadap senjangan anggaran. 

Hasil analisis dari tabel 4.19, pengujian hipotesis 
3 dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t 
tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan 
nilai sig < α 0.05. nilai t hitung komitmen organisasi 
adalah = 0.029. Dengan tingkat probabilitas 0.05 dan 
nilai t tabel = 1.993, maka dapat disimpulkan bahwa t 
hitung lebih kecil dari t tabel, yaitu 0.029 < 1.993, 
Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi (X3) 
tidak berpengaruh berpengaruh terhadap senjangan 
anggaran 

Hasil analisis dari tabel 4.19, diperoleh nilai 
signifikan untuk variabel moderat asimetri informasi 
mempengaruhi hubungan antara pasrtisipasi anggaran 
terhadap senjangan anggaran sebesar = 0.69 nilai ini 
lebih besar dari α = 0.05        0.69 > 0.05, nilai t 
hitung  lebih kecil dari t tabel -1.844 < 1.993, Hal 
ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat 
membuktikan asimetri informasi (X2) berpengaruh 
terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan 
anggaran 

Hasil analisis dari tabel 4.19, diperoleh nilai 
signifikan untuk variabel moderat komitmen organisasi 
mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran 
terhadap senjangan anggaran sebesar = 0.394 nilai ini 
lebih besar dari α = 0.05  ( 0.394 > 0.05 ), nilai t 
hitung  lebih kecil dari t tabel -0.857 < 1.993, Hal 
ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat 
membuktikan komitmen organisasi (X3) berpengaruh 



terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan 
anggaran. 
KESIMPULAN  

Dari penelitian yang telah diteliti dapat 
disimpulkan bahwa secara simultan partisipasi anggaran, 
asimetri informasi asimetri dan komitmen organisasi 
berpengruh terhadap senjangan anggaran. Secara 
parsial,partisipasi anggaran dan asimetri secara 
langsung berpengaruh terhadap senjangan anggaran, 
komitmen organisasi secara langsung tidak berpengaruh 
terhadap senjangan anggaran sedangkan asimetri 
informasi dan komitmen organisasi tidak berpengaruh 
sebagai variabel moderating antara partisipasi anggaran 
terhadap senjangan anggaran. 
SARAN 
1. Menambah jumlah responden dan memperluas jumlah SKPD 

untuk sampel penelitian sehingga menambah penelitian 
yang lebih baik. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan 
metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, 
misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung 
kepada responden 

3. Bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian 
sebaiknya menggunakan atau menambah variabel lain, 
karena dari model penelitian yang digunakan, 
diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan 
dapat menjelaskan sebesar 51.0 % sedangkan 49.0% 
dijelaskan oleh faktor lain yang tidak di teliti. 
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Lampiran 

1.Model penelitian 

ASIMETRI 
INFORMASI 

 

 

 

2. Uji Validitas 

Hasil Uji Validitas Variabel Senjangan Anggaran 

Item Pertanyaan Nilai r hitung Nilai r table Keterangan 
SA1 0.824 0.224 Valid 
SA2 0.853 0.224 Valid 
SA3 0.709 0.224 Valid 
SA4 0.754 0.224 Valid 
SA5 0.825 0.224 Valid 
SA6 0.639 0.224 Valid 
SA7 0.640 0.224 Valid 
SA8 0.662 0.224 Valid 

Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Anggaran 
Item Pertanyaan Nilai r hitung Nilai r table Keterangan 

PA1 0.844 0.224 Valid 
PA2 0.841 0.224 Valid 
PA3 0.807 0.224 Valid 
PA4 0.836 0.224 Valid 
PA5 0.818 0.224 Valid 
PA6 0.858 0.224 Valid 
PA7 0.811 0.224 Valid 
Hasil Uji Validitas Variabel Asimetri Informasi 

Item Pertanyaan Nilai r hitung Nilai r table Keterangan 
AI1 0.904 0.224 Valid 
AI2 0.914 0.224 Valid 
AI3 0.820 0.224 Valid 
AI4 0.826 0.224 Valid 
AI5 0.796 0.224 Valid 
AI6 0.776 0.224 Valid 

 Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi 
Item Pertanyaan Nilai r hitung Nilai r table Keterangan 

KO1 0.571 0.224 Valid 
KO2 0.723 0.224 Valid 
KO3 0.842 0.224 Valid 
KO4 0.740 0.224 Valid 

PARTISIPASI 
ANGGARAN 

SENJANGAN 
ANGGARAN 

KOMITMEN 
ORGANISASI 



KO5 0.748 0.224 Valid 
KO6 0.763 0.224 Valid 
KO7 0.647 0.224 Valid 
KO8 0.742 0.224 Valid 

3.Uji Reliablitas 

Variabel Penelitian Cronbach’s Alpha N of 
Items 

Keterangan 

Senjangan Anggaran 0.879 8 Reliabel 
Partisipasi Anggaran 0.924 7 Reliabel 
Asimetri Informasi 0.917 6 Reliabel 
Komitmen Oganisasi 0.860 8 Reliabel 

4.uji normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 
N 77 
Normal 
Parametersa,b 

Mean 0E-7 
Std. Deviation 5,41234405 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,090 
Positive ,090 
Negative -,074 

Kolmogorov-Smirnov Z ,788 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,563 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
 



 
 
5.Uji Multikolinearits 
                                                                 Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 8,030 3,260    
PARTISIPASI 
ANGGARAN (X1) ,659 ,141 ,574 ,532 1,879 

ASIMETRI 
INFORMASI (X2) ,196 ,144 ,152 ,651 1,536 

KOMITMEN 
ORGANISASI (X3) -,068 ,135 -,057 ,629 1,590 

 

6.Uji Heteroskedastisitas 

   

Uji Spearman’s Rho 

Correlations 

 PARTISIPASI 
ANGGARAN (X1) 

ASIMETRI 
INFORMASI 

(X2) 

KOMITMEN 
ORGANISASI 

(X3) 

Unstandardized 
Residual 

Spearma
n's rho 

PARTISIPASI 
ANGGARAN 
(X1) 

Correlation 
Coefficient 1,000 ,523** ,138 -,126 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,232 ,274 
N 77 77 77 77 

ASIMETRI 
INFORMASI 
(X2) 

Correlation 
Coefficient ,523** 1,000 ,162 -,039 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,160 ,738 
N 77 77 77 77 

KOMITMEN 
ORGANISASI 
(X3) 

Correlation 
Coefficient ,138 ,162 1,000 -,102 

Sig. (2-tailed) ,232 ,160 . ,379 
N 77 77 77 77 

Unstandardize
d Residual 

Correlation 
Coefficient -,126 -,039 -,102 1,000 

Sig. (2-tailed) ,274 ,738 ,379 . 
N 77 77 77 77 

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



7. Uji Regresi Linear Berganda 
 

Hasil Uji Regresi Berganda 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -10,347 5,028  -2,058 ,043 
PARTISIPASI 
ANGGARAN (X1) 1,814 ,286 1,582 6,345 ,000 

ASIMETRI 
INFORMASI (X2) 1,380 ,677 1,067 2,037 ,045 

KOMITMEN 
ORGANISASI (X3) ,015 ,503 ,012 ,029 ,977 

MODERASI1 -,047 ,026 -1,352 -1,844 ,069 
MODERASI2 -,017 ,019 -,539 -,857 ,394 

a. Dependent Variable: SENJANGAN ANGGARAN (Y) 
 
8.Uji Koefisien Determinasi 
 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,737a ,543 ,510 4,927 
a. Predictors: (Constant), MODERASI2, ASIMETRI 
INFORMASI (X2), KOMITMEN ORGANISASI (X3), 
PARTISIPASI ANGGARAN (X1), MODERASI1 

 
9.Uji F 
 

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 2044,905 5 408,981 16,849 ,000b 
Residual 1723,406 71 24,273   
Total 3768,312 76    

a. Dependent Variable: SENJANGAN ANGGARAN (Y) 
b. Predictors: (Constant), MODERASI2, ASIMETRI INFORMASI (X2), 
KOMITMEN ORGANISASI (X3), PARTISIPASI ANGGARAN (X1), MODERASI1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.Uji T 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -10,347 5,028  -2,058 ,043 
PARTISIPASI 
ANGGARAN (X1) 1,814 ,286 1,582 6,345 ,000 

ASIMETRI 
INFORMASI (X2) 1,380 ,677 1,067 2,037 ,045 

KOMITMEN 
ORGANISASI (X3) ,015 ,503 ,012 ,029 ,977 

MODERASI1 -,047 ,026 -1,352 -1,844 ,069 
MODERASI2 -,017 ,019 -,539 -,857 ,394 

a. Dependent Variable: SENJANGAN ANGGARAN (Y) 
 
 


