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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan partisipasi 

penganggaran dan informasi asimetri terhadap kecenderungann terjadinya budgetary slack.  

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dalam bentuk survei.  Sampel penelitian 

terdiri atas Kepala Dinas, Seketaris dan Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kota Tanjungpinang, berjumlah 124 

orang. Berdasarkan hasil uji analisis data, diketahui bahwa partisipasi penganggaran dan 

informasi asimetri secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack.  

Nilai probabilitas (sig) = 0,000 dengan nilai taraf signifikan α = 0,05 berarti 0,000<0,05.  

Kontribusi yang diperoleh dari kedua varibel ini terhadap budgetary slack adalah sebesar 

13,5%. 

Kata Kunci: partisipasi anggaran, informasi asimetri, dan budgetary slack 

 

Abstract 

This research aimed to analyze the effect of budget participation and asymmetry 

information on the possibility of budgetary slack.  The research method uses descriptive 

analysis and survey technique in collecting data.  The samples come from the ministers, 

secretaries, and head of sections of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) in 

Tanjungpinang, amount to 124 persons.  Based on the data analysis, budget participation and 

asymmetry information mutually has a significant influence to budgetary slack.  The 

probability coefficient (sig) = 0,000 in significant level α = 0,05 means that 0,000<0,05. 

These two variables, budget participation and asymmetry information contribute 13, 5% of 

influences for budgetary slack. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 

Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menuliskan: pemerintah daerah merupakan daerah 

otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat 

hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh 

undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.  Merujuk pada definisi 

tersebut dan UU No. 2 Tahun 2015, pemerintah daerah kemudian memiliki fungsi untuk 

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah daerah yang menjadi urusan 

pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum 

dan daya saing daerah. Tujuan pelaksanaan fungsi pemerintah daerah ini kemudian secara 

operasional dialokasikan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Untuk menjamin agar pengalokasian anggaran dapat disusun dan dilaksanakan 

dengan baik dan benar maka dalam prosesnya perlu dilakukan pendistribusian sumber daya 

secara tepat sesuai kebijakan pemerintah.  Penyusunan anggaran pada dasarnya bertujuan 

untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia.  Oleh karena 

itu, penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi antara lain sebagai 

sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai 

hal dalam suatu wilayah (Lubis, Abu Samman, 2015). 

Proses penyusunan hingga pelaksanaan anggaran sektor publik tidak selalu berjalan 

dengan baik dan benar.  Masalah yang kerap kali muncul dan menjadi fokus penelitian 

mengenai anggaran sektor publik adalah adanya senjangan anggaran/budgetary slack.  

Merujuk pada pernyataan Yuhertiana (2005) diketahui bahwa budgetary slack sektor publik 

terjadi saat perencanaan anggaran dimana ketika individu dilibatkan dalam pembuatan 

anggaran akan cenderung meng-overestimate-kan cost atau meng-underestimate-kan revenue.  

Hal ini dapat terjadi untuk  membuat kinerja seolah-olah terlihat baik di mata pimpinan jika 

mereka dapat mencapai target anggaran (Husain, Siti Pratiwi; 2011:107). 

Proyeksi kemungkinan masa depan yang tidak pasti membuat budgetary slack makin 

sulit dihindari sedangkan toleransi atas kesalahan tersebut sangat kecil dan berpengaruh 

terhadap persepsi kinerja eksekutif.  Berdasarkan asumsi teori keagenan, manusia akan 

bertindak opportunistik yaitu mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan 

organisasi. Menurut Anthony dan Govindarajan (2001) dalam Falikhatun (2007), eksekutif 

sebagai agen cenderung melakukan budgetary slack untuk mengamankan posisinya di 



pemerintahan. Sedangkan, legislatif sebagai prinsipal cenderung melakukan kontrak semu 

dengan eksekutif. Dunk (1993) menyatakan bahwa jika komunikasi positif antara agen dan 

prinsipal terjadi, maka budgetary slack akan berkurang. 

Prinsipal tidak dapat memonitor kegiatan agen setiap hari. Sebaliknya, agen 

mengetahui informasi penting yang berkaitan dengan kapasitasnya dalam bekerja, lingkungan 

kerja dan unit organisasinya. Hal ini menimbulkan permasalahan baru yaitu asimetri 

informasi antara prinsipal dan agen yang berpartisipasi dalam penganggaran daerah.   

Substansial pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien terhadap hajat hidup 

masyarakat membuat insiden budgetary slack menjadi penting untuk diteliti.  Beberapa 

penelitian sebelumnya menemukan bahwa beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap 

budgetary slack antara lain: partisipasi penganggaran dan informasi asimetri. Hasil penelitian 

Miyati (2014) menemukan bahwa Partisipasi Penganggaran berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap budgetary slack dengan kontribusi sebesar 27,2%.  Ria Angelina Latif 

(2013) meneliti tentang informasi asimetri terhadap Budgetary slack yang hasilnya 

menyimpulkan bahwa informasi asimetri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

senjangan anggaran pada pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan 

kontribusi sebesar 12,9%.  I Nyoman Triantana Putra, I Made Pradana AdiPutra dan Nyoman 

Trisna Herawati (2015) meniliti tentang budgetary slack di Pemerintah Kabupaten Buleleng 

dengan hasil Partisipasi Penganggaran, informasi asimetri dan penekanan anggaran secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack dengan kontribusi sebesar 45,8%. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan 

temuan-temuan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Partisipasi 

Penganggaran, informasi asimetri dan budgetary slack  di Pemerintah Kota Tanjungpinang.  

Pemerntah Kota Tanjunpinang dipilih karena lembaga pemerintah daerah ini berhasil 

mendapatkan Opini WTP untuk audit Laporan Keuangan TA 2014 (Maria, Anne; 2015; 

Pemko Tanjungpinang Dapat Predikat WTP Pertama Kali; 

http://www.batam.tribunnews.com/2015/05/29/ pemko-tanjungpinang-dapat-predikat-wtp-

pertama-kali, diakses 16 Februari 2016 pukul 23:05).  Judul yang diangkat untuk penelitian 

ini adalah “Pengaruh Partisipasi Penganggaran dan Informasi Asimetri terhadap 

Budgetary Slack (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Tanjungpinang)”. 
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Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack  di 

Pemerintah Kota Tanjungpinang?  

2. Apakah informasi asimetri berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack  di 

Pemerintah Kota Tanjungpinang?  

3. Apakah partisipasi penganggaran dan informasi asimetri secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack?  

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Partisipasi Penganggaran 

Brownell (1982) dalam Rosalia (2004) menyatakan salah satu fungsi dari partisipasi 

penganggaran adalah sarana komunikasi antara bawahan dan atasan, tidak hanya seputar 

masalah anggaran tetapi juga isu lain yang terkait dengannya.  Partisipasi penganggaran 

memungkinkan bawahan untuk bertukar dan mencari informasi dari atasan mereka, yang 

tentunya dapat mendukung terciptanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses 

penentuan anggaran dan urusan keorganisasian lainnya.  Selain itu juga memungkinkan 

bawahan untuk menyampaikan kritiknya, untuk mencari informasi bagi penyelesaian 

tugasnya. 

Young (1985:830) mendefinisikan partisipasi sebagai suatu proses dimana atasan 

memilih bentuk kontrak kompensasi dan bawahan diijinkan untuk memilih nilai spesifik 

setiap parameter dalam kontrak. Milani (1975) menguraikan bahwa Partisipasi Penganggaran 

merupakan cerminan perspektif manajer bawahan mengenai tingkat keterlibatan yang dialami 

bawahan dalam penyusunan anggaran, jenis pengambilan keputusan yang logis yang 

disediakannya untuk seorang atasan ketika anggaran diperbaiki, frekuensi yang berkaitan 

dengan anggaran yang didiskusikan dan disetujui dengan atasannya, banyaknya pengaruh 

bawahan pada anggaran final dan kontribusi/ sumbangan pemikirannya untuk anggaran. 

Merujuk pada kedua definisi ini maka disimpulkan bahwa Partisipasi Penganggaran adalah 

ciri penyusunan anggaran yang menekankan kepada setiap manajer pusat 

pertanggungjawaban dalam proses penyusunan dan penentuan sasaran anggaran yang 

menjadi tanggung jawabnya. 



Utomo (2006) mengemukakan bila partisipasi penganggaran tidak dilaksanakan 

dengan baik dapat mendorong bawahan atau pelaksana anggaran tidak melaksanakan tugas 

dengan baik sehingga dapat mendorong bawahan atau pelaksana anggaran melakukan 

senjangan anggaran.  Menurut Hansen dan Mowen (2006) dalam Siti Pratiwi Husain (2011), 

partisipasi mempunyai tiga masalah potensial yaitu :  

1. Menetapkan standar terlalu tinggi atau rendah  

Standar anggaran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan frustasi bagi para manajer, 

sedangkan standar anggaran yang terlalu mudah dicapai dapat menyebabkan kinerja para 

manajer menurun.  

2. Membuat kesenjangan anggaran 

Senjangan anggaran terjadi ketika seorang manajer dengan sengaja merendahkan 

pendapatan dan melebihkan biaya dalam mengajukan anggaran. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan para manajer dalam mencapai target anggaran.  

3. Partisipasi semu (pseudoparticipation) 

Pseudoparticipation adalah perilaku disfungsional dari manajer (atasan) yang tidak 

menggunakan Partisipasi Penganggaran dalam praktiknya.  Pseudoparticipation juga 

diartikan sebagai partisipasi semu atau palsu. 

Milani (1975) mengungkapkan karakteristik partisipasi penganggaran yang meliputi: 

1. Sejauh mana anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para manajer 

2. Alasan-alasan pihak manajer saat merevisi anggaran 

3. Keinginan memberikan pendapat atau usulan kepada pihak manajer tanpa diminta 

4. Sejauh mana manajer mempunyai pengaruh dalam anggaran akhir 

5. Pentingnya bawahan berkontribusi terhadap anggaran 

6. Seringnya atasan meminta pendapat saat anggaran sedang disusun. 

Informasi Asimetri 

Menurut Dunk (1993), information asymmetry exists only when subordinates 

information exceeds that of their superiors.  Artinya, informasi asimetri terjadi ketika 

bawahan memiliki informasi lebih dibandingkan atasan mengenai suatu unit organisasi atau 

pusat pertanggungjawaban bawahan.  Anthony dan Govindrajam (2006:207) menyatakan 

bahwa asimetri informasi muncul dalam situasi ketika pemilik/atasan tidak memiliki 

informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen/bawahan, sehingga pemilik/atasan tidak 

dapat menentukan secara pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil 



aktual perusahaan.  Atasan mungkin mempunyai pengatahuan yang lebih daripada bawahan 

mengenai unit tanggung jawab bawahan, maupun sebaliknya.  Bila kemungkinan pertama 

yang terjadi, akan muncul tuntutan yang lebih besar dari atasan kepada bawahan mengenai 

pencapaian target anggaran yang menurut bawahan terlalu tinggi.  Namun bila kemungkinan 

kedua yang terjadi, bawahan akan menyatakan target lebih rendah daripada yang 

dimungkinkan untuk dicapai.  Keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan 

lebih daripada yang lainnya terhadap suatu hal disebut asimetri informasi.  Dari Dunk (1993), 

asimetri informasi diukur dengan beberapa faktor: 

1. Informasi yang dimiliki bawahan dibandingkan dengan atasan 

2. Hubungan input-output yang ada dalam operasi internal 

3. Kinerja potensial 

4. Teknis pekerjaan 

5. Mampu menilai dampak petensial 

6. Pencapaian bidang kegiatan. 

Menurut penjelasan mengenai informasi asimetri di atas, diketahui bahwa informasi 

asimetri muncul di kalangan agen/bawahan yang memiliki peran utama dalam partisipasi 

penganggaran.  Bawahan dapat memperoleh informasi seputar masalah anggaran dan isu lain 

yang terkait dengannya dari atasan melalui proses komunikasi dalam partisipasi 

penganggaran.  Penelitian Christensen (1982), Pope (1984), mengungkapkan bahwa dalam 

partisipasi penganggaran, bawahan dapat menyembunyikan sebagian dari informasi pribadi 

mereka, yang dapat menyebabkan budgetary slack.  Penelitian Dunk (1993) dan Fitri (2004) 

dalam Falikhatun (2007:7) menyimpulkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap 

hubungan antara partisipasi penganggaran dan budgetary slack.  

Senjangan Anggaran (Budgetary Slack) 

Definisi budgetary slack sektor publik (Yuhertiana, 2005) adalah proses yang terjadi 

saat perencanaan anggaran dimana ketika individu dilibatkan dalam pembuatan anggaran 

akan cenderung meng-overestimate-kan cost atau meng-underestimate-kan revenue.  

Menurut Dunk dalam Karsam (2013:33), karakteristik budgetary slack antara lain: 

1. Standard dalam anggaran tidak mendorong peningkatan produktivitas 

2. Anggaran secara mudah dapat diwujudkan 

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

ditetapkan untuk biaya 



4. Anggaran tidak menuntut hal khusus 

5. Anggaran tidak mendorong terjadinya efisiensi 

6. Target umum yang ditetapkan dalam anggaran mudah untuk dicapai. 

Hilton et al (2000) dalam Siti Pratiwi Husain (2011:107) menjelaskan bahwa manajer 

menciptakan kesenjangan anggaran untuk  membuat kinerja seolah-olah terlihat baik dimata 

pimpinan jika mereka dapat mencapai target anggaran. Hal ini mungkin terjadi karena: 

1. Kesenjangan anggaran digunakan untuk mengatasai ketidakpastian memprediksi masa 

yang akan dating 

2. Pengalokasian sumber daya yang akan dilakukan berdasarkan proyeksi anggaran biaya 

sehingga adanya kesenjangan membuat lebih. 

Eisenhardt dan Stevens dalam Fitri (2004:582) menyebutkan lima kondisi penting sehingga 

senjangan anggaran dapat terjadi. Pertama, terdapat informasi asimetri antara manajer 

(bawahan) dengan atasan mereka. Kedua, kinerja manajer tidak pasti. Jika terdapat kepastian 

dalam kinerja, maka atasan dapat menduga usaha manajer melalui output mereka sehingga 

senjangan anggaran sulit untuk dilakukan. Ketiga, manajer mempunyai kepentingan pribadi. 

Keempat, adanya konflik tujuan antara manajer dengan atasan mereka. Selanjutnya Onsi, 

Merchant, dan Dunk dalam Fitri (2004:583) menyatakan kondisi yang kelima, yaitu 

pentingnya peranan manajer dalam partisipasinya terhadap proses penganggaran. Artinya, 

manajer mampu mempengaruhi hasil dan proses penganggaran untuk dapat menciptakan 

budgetary slack. 

Budgetary slack timbul karena keinginan dari atasan dan bawahan yang tidak sama, 

terutama jika kinerja tergantung pada pencapaian sasaran anggaran, maka mereka akan 

membuat senjangan anggaran melalui proses partisipatif (Schiff dan Lewin, 1970; Chow et 

al., 1988 dalam Grediani dan Sugiri, 2010).  Adanya keinginan untuk menghindari resiko dari 

bawahan yang terlibat dalam penyusunan anggaran memberikan kecenderungan pemberian 

informasi yang tidak objektif kepada atasannya tentang potensi, sumber daya dan 

kemampuannya dalam mencapai anggaran.   

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

X1: Partisipasi Penganggaran 

X2: Informasi Asimetri 

Y: Senjangan Anggaran 

(Budgetary Slack) 



Hipotesis 

H1 :  Partisipasi penganggaran (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap budgetary 

slack di Pemerintah Kota Tanjungpinang (Y) 

H2  :  Informasi asimetri (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack 

di Pemerintah Kota Tanjungpinang (Y) 

H3  : Partisipasi penganggaran (X1) dan informasi asimetri (X2) secara simultan  berpengaruh 

signifikan terhadap budgetary slack di Pemerintah Kota Tanjungpinang (Y) 

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Metode Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 2016 

dengan subjek penelitian adalah Kepala Dinas, Seketaris dan Kepala Bagian/Kepala Bidang 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kota Tanjungpinang.  

Pemilihan lokasi didasarkan atas koherensi tinjauan masalah dan tujuan penelitian merunut 

pada objek penelitian yang telah ditetapkan, yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang beserta 

Kepala Dinas, Seketaris dan Kepala Bagian/Kepala Bidang pada masing-masing SKPD 

dipilih dengan pertimbangan peran dan persetase keterlibatan mereka dalam proses 

penyusunan anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

Metode penelitian ini adalah deskriptif.  Pemecahan masalah pada metode ini adalah 

dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diintepretasikan.  Bentuk penelitian dari 

metode ini adalah survei.  Penelitian survei dipilih untuk mengambil suatu generalisasi dari 

pengamatan yang tidak mendalam, tanpa variabel kontrol, dan data yang dipelajari adalah 

data dari sampel yang diambil berdasarkan populasi (Siregar, 2013:8).  

Definisi Operasional Variabel Dependen (Y) dan Variabel Independen (X) 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.  Variabel penelitian juga didefinisikan sebagai suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 2-3).    



Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu satu variabel dependen dan dua 

variabel independen. Definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai 

berikut : 

Variabel Definisi Indikator No 

Budgetary slack (Y) 

(Karsam, 2013) 

Proses yang terjadi saat 

perencanaan anggaran dimana 

ketika individu dilibatkan dalam 

pembuatan anggaran akan 

cenderung meng-overestimate-kan 

cost atau meng-underestimate-kan 

revenue 

a. Standar anggaran 

b. Perilaku anggaran 

c.  Anggaran ketat 

d. Tekanan anggaran 

e. Efisiensi anggaran 

f. Target anggaran 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Partisipasi 

Penganggaran (X1) 

(Milani, 1975) 

Proses dimana atasan memilih 

bentuk kontrak kompensasi dan 

bawahan diijinkan untuk memilih 

nilai spesifik setiap parameter 

dalam kontrak 

a. Keterlibatan 

manajer 

b. Alasan atasan 

merevisi anggaran 

c. Frequensi 

pemberian usulan 

d. Pengaruh manajer 

dalam anggaran 

akhir 

e. Pentingnya 

kontribusi yang 

diberikan 

f. Frekuensi 

penyampaian 

pendapat 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

Informasi Asimetri 

(X2) (Dunk, 1993) 

Situasi ketika pemilik/atasan tidak 

memiliki informasi yang 

mencukupi mengenai kinerja 

agen/bawahan, sehingga 

pemilik/atasan tidak dapat 

menentukan secara pasti 

bagaimana usaha agen 

memberikan kontribusi pada hasil 

aktual perusahaan 

a. Informasi yang 

dimiliki bawahan 

dibandingkan 

dengan atasan 

b. Hubungan input-

output yang ada 

dalam operasi 

internal 

c. Kinerja potensial 

d. Teknis pekerjaan 

e. Mampu menilai 

dampak potensial 

f. Pencapaian bidang 

kegiatan 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

16 

17 

 

18 

 

Metode Penentuan Sampel dan Populasi 

Populasi adalah keseluruhan anggota subjek penelitian yang memiliki kesamaan 

karakteristik (Burhan Nurgiyantoro, Gunawan dan Marzuki, 2009:20).  Dalam penelitian ini, 



populasi yang ditetapkan adalah populasi finit.  Artinya, jumlah individu ditentukan. Dengan 

demikian, populasi terdiri dari jumlah Kepala Dinas, Seketaris dan Kepala Bagian/Kepala 

Bidang pada 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tanjungping yang 

berjumlah 180 orang. 

Sampel adalah sebagian anggota populasi. Sampel juga didefinisikan sebagai suatu 

kelompok anggota yang menjadi bagian populasi sehingga juga memiliki karakteristik 

populasi (Burhan Nurgiyantoro, Gunawan dan Marzuki, 2009:21). Sampel penelitian yang 

diambil meliputi populasi penelitian yaitu Kepala dan Kepala Bagian pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pejabat struktural ini dipilih 

karena mereka memiliki peran dan wewenang dalam pelaksanaan aktivitas manajerial serta 

mewakili unit atau bagian yang menjadi tanggung jawab mereka dalam proses penyusunan 

anggaran.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Convenience 

Sampling. Teknik convenience sampling merupakan teknik pemilihan sampel yang 

didasarkan pada peluang peneliti dalam mendapatkan sampel.   

Dari total populasi Kepala Dinas dan Kepala Bagian SKPD kota Tanjungpinang 

diambil sampel dengan menggunakan teknik Slovin, sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

Keterangan :  

n = Jumlah sampel yang dicari  

N = Jumlah populasi (Jumlah Pejabat Struktural Pemerintah Kota Tanjungpinang 180 Orang ) 

e  = perkiraan tingkat kesalahan ± 5% dengan tingkat kepercayaan 95% (Siregar, 2013: 34). 

Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul akan diuji terlebih dahulu kelayakannya sebelum dianalisis 

untuk menjamin hasil yang ditemukan merupakan informasi yang akurat dan terhindar dari 

salah intepretasi.  Pengujian awal terhadap data penelitian meliputi pengujian instrumen 



penelitian berdasarkan uji validitas dan uji reliabilitas.  Setelah dipastikan data terbebas dari 

salah intepretasi pada masing-masing butir pernyataan, analisis data dilanjutkan pada 

deskriptif data variabel. 

Analisis deskriptif adalah cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan 

angka-angka, tetapi menggunakan perbandingan yang berhubungan dengan responden, 

dengan menggunakan analisis persentase yaitu metode yang membandingkan jumlah 

responden yang memilih dari masing-masing pilihan dengan jumlah responden secara 

keseluruhan dikalikan 100%. 

Sebelum dilakukan analisis regresi terhadap variabel-variabel penelitian terlebih 

dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Tujuannya adalah agar data yang digunakan layak 

dijadikan sumber pengujian dan menghasilkan keputusan yang benar. Uji asumsi klasik 

meliputi uji normalitas data, uji heteroskedatisitas, uji multikoleniaritas dan uji lineritas. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t) 

yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh suatu variabel independen signifikan 

menerangkan variabel dependen secara individual.  Pengujian secara simultan (uji F), 

dilakukan untuk mengetahui akibat yang muncul pada variabel dipenden yang ditimbulkan 

oleh variabel independen secara bersama-sama dan melakukan koefisien determinasi (R2) 

untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh yang disebabkan oleh variabel-variabel 

independen tersebut. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Unit Analisis/Observasi 

Deskripsi data yang disajikan dari hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran data secara umum mengenai data yang diperoleh di lapangan.  Data yang disajikan 

merupakan data mentah yang diolah menggunakan teknik statistik deskripsi.  Statistik 

deskriptif adalah cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka, tetapi 

membandingkan jumlah responden yang memilih dari masing-masing pilihan dengan jumlah 

responden secara keseluruhan dikalikan 100%.  

Dari hasil penyebaran kuesioner pada 31 SKPD di Tanjungpinang diperoleh 124 

responden yang akan dianalisis sesuai dengan teknik analisis yang dipilih untuk mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan. Kuesioner yang kembali dan layak digunakan adalah 124 

buah, dengan responden rate 100%.  



Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan 

skewness (kemencengan distribusi) (Imam Ghozali, 2011:19). Ringkasan statistik deskriptif 

dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 4.2 Ringkasan Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BUDGETARY SLACK (Y) 124 15.00 24.00 20.5081 1.95268 

PARTISIPASI 

PENGANGGARAN (X1) 
124 13.00 28.00 19.1855 2.83809 

INFORMASI ASIMETRI (X2) 124 6.00 28.00 20.9677 3.18517 

Valid N (listwise) 124     

Sumber: Data Primer, diolah 2016 

Berdasarkan tabel di atas, Variabel Budgetary Slack (Y) terkumpul dari hasil 

penyebaran angket pada 124 responden, dengan jumlah pernyataan sebanyak 6 butir 

instrumen dengan pilihan jawaban skala 5 maka dapat diketahui skor tertinggi adalah 24 

sedangkan skor terendah adalah 15.  Rata-rata atau mean data ini adalah sebesar 20,51 dan 

standard deviasi 1,95.  Variabel Partisipasi Penganggaran (X1) terkumpul dari hasil 

penyebaran angket pada 124 responden,  dengan jumlah pernyataan sebanyak 6 butir 

instrumen dengan pilihan jawaban skala 5 maka dapat diketahui skor tertinggi adalah  28 

sedangkan skor terendah adalah 13.  Rata-rata atau mean data ini adalah sebesar 19,19 dan 

standard deviasi 2,84.  Variabel Informasi Asimetri (X2) yang terkumpul dari hasil 

penyebaran angket pada 124 responden,  dengan jumlah pernyataan sebanyak 6 butir 

instrumen dengan pilihan jawaban skala 5 maka dapat diketahui skor tertinggi adalah 28 

sedangkan skor terendah adalah 6.  Rata-rata atau mean data ini adalah sebesar 20,97 dan 

standard deviasi 3,15.   

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data dengan 

melihat grafik histogram maupun Normal P-Plot of Regression Standard Residual dan uji 

statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.  Berikut adalah hasil uji normalitas data: 



 

Gambar 4.4.1 Histogram Uji Normalitas 
Sumber: Data Primer, diolah 2016 

 

Gambar 4.4.2 Normal PP Plots of 

Regression Standarsized Residual 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer, diolah 2016 

Berdasarkan Gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sedangkan, data pada grafik histogram 

menunjukkan pola berdistribusi normal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi 

memenuhi asumsi Normalitas. Selanjutnya, uji statistik nonparametrik One Sample 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membandingkan distribusi kumulatif relatif hasil 

observasi dengan distribusi kumulatif relatif teoritis. Data populasi dapat dikatakan 

berdistribusi normal apabila koefisien Asymp.Sig > 0,05. Hasil analisis One-Sample  

Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 124 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 1.80157353 

Most Extreme Differences 

Absolute .053 

Positive .033 

Negative -.053 

Kolmogorov-Smirnov Z .593 

Asymp. Sig. (2-tailed) .874 

Tabel 4.4.1 Hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Sumber: Data Primer, diolah 2016  

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa besarnya nilai One Sample 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah 0,593 dan signifikan pada 0,874 dan dapat disimpulkan 

bahwa model regresi memenuhi asumsi Normalitas. 



Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinearitas dengan 

cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai Tolerance > 0,10 dan 

nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinearitas seperti table 

berikut ini : 

Tabel 4.4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Colenearity Statistic 

Keterangan 
Tolerance VIF 

Partisipasi Penganggaran (X1) 0.731 1.368 Tidak Multikolinearitas 

Informasi Asimetri (X2) 0.731 1.368 Tidak Multikolinearitas 

Sumber: Data Primer, diolah 2016 

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai Tolerance masing-masing 

variabel partisipasi penganggaran, informasi asimetri, dan perilaku oportunistik legislative 

memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas pada masing-masing variabel partisipasi penganggaran dan informasi 

asimetri. 

Uji Heteroskedastisitas 

Untuk memprediksi ada tidaknya heteroskedastiitas pada suatu model dapat dilihat 

pola gambar scatter plot model tersebut. Bila titik-titik menyebar secara acak, tidk memiliki 

pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y 

maka tidak terjadi hetroskedastitas (Ghozali 2006). Pengujian asumsi hetrokedastitas 

menyimpulakn bahwa model regresi tidak terjadi hetrokedastitas seperti gabar 4.4.2.1 berikut 

ini : 

 
 



Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terhadap 

hubungan yang linear atau tidak antara variabel bebas dengan terikatnya. Hasil pengujian 

linearitas dapat dilihat pada Tabel berikut ini : 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

BS 

(Y)  

PP 

(X1) 

Between 

Groups 

(Combined) 92.326 14 6.595 1.908 .033 

Linearity 49.438 1 49.438 14.306 .000 

Deviation from 

Linearity 
42.887 13 3.299 .955 .500 

Within Groups 376.666 109 3.456   

Total 468.992 123    

         Tabel 4.4.5 Hasil Uji Linearitas Partisipasi Penganggaran dan Budgetary Slack 

Sumber: Data Primer, diolah 2016 

 
ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

BS 

(Y) 

IA 

(X2) 

Between 

Groups 

(Combined) 113.976 15 7.598 2.312 .007 

Linearity 56.290 1 56.290 17.124 .000 

Deviation from 

Linearity 
57.686 14 4.120 1.253 .249 

Within Groups 355.016 108 3.287   

Total 468.992 123    

Tabel 4.4.6 Hasil Uji Linearitas Informasi Asimetri Dan Budgetary Slack 

Sumber: Data Primer, diolah 2016 

 

Berdasarkan Tabel di atas, Partisipasi Penganggaran dengan budgetary slack 

mempunyai nilai sig. sebesar 0,000 kurang dari tingkat kepercayaan 5% dan deviation from 

linearity 0,500 lebih besar dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang linear. Sedangkan, informasi asimetri dengan budgetary slack mempunyai nilai sig. 

sebesar 0,000 kurang dari tingkat kepercayaan 5% dan deviation from linearity 0,249 lebih 

besar dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear. 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji Koefisien Detrminasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perngaruh 

langsung variabel independen yang semakin dekat hubunganya dengan variable dependen. 

Hasil uji koefisien determinasi (R²) pada penelitian ini dapat dilihat pada table berikut ini: 



Model Summaryb 

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

1 .386a .149 .135 1.81640 

Tabel 4.5.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Sumber: Data Primer, diolah 2016 

 

Dari Tabel 4.5.1 di atas dapat dianalisis bahwa hubungan (korelasi) antara partisipasi 

penganggaran dan informasi asimetri dengan budgetary slack adalah  lemah (r=0,386).  

Kontribusi yang disumbangkan oleh partisipasi penganggaran (X1)  dan informasi asimetri 

(X2) terhadap budgetary slack (Y) =13,5%. Sedangkan sisanya (100% - 13,5% = 86,5%) 

dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar dari model penelitian ini. 

Pengujian Hipotesis 

Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menguji koefesien regresi secara parsial dari variable 

independenya. Hasil uji t pada penelitian ini dpat dilihat pada table berikut ini : 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 14.759 1.265  11.669 .000 

P. PENGANGGARAN (X1) .136 .067 .198 2.022 .045 

INFORMASI ASIMETRI (X2) .149 .060 .244 2.483 .014 

Tabel 4.5.2 Hasil Uji T (Signifikasi Individual) 

Sumber: Data Primer, diolah 2016 

Dari tabel coefficient (a) diperoleh nilai thitung untuk variabel partisipasi penganggaran 

= 2,022  Diketahui nilai ttabel = 1.979. Nilai thitung = 2,022 > ttabel = 1.979  sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi penganggaran 

terhadap budgetary slack. Nilai thitung untuk variabel informasi asimetri = 2,483.  Diketahui 

nilai ttabel = 1.979. Nilai thitung = 2,483 > ttabel = 1,979 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara informasi asimetri terhadap budgetary slack. 

Nilai Unstandardized Coefficients dari Tabel 4.9.1 di atas merumuskan persamaan 

regresi linear berganda untuk memperkirakan kecenderungan budgetary slack yang 

dipengaruhi oleh partisipasi penganggaran dan informasi asimetri adalah: 

 



Y = a + b1X1 + b2X2 

Y = 14,759 + 0,136 X1 + 0,149 X2 

Budgetary slack, jika tanpa adanya partisipasi penganggaran dan informasi asimetri (X1, X2 

= 0), maka peluang terjadinya budgetary slack hanya 14,759.  Koefisien berganda 0,136 dan 

0,149 mengindikasikan besaran penambahan peluang terjadinya budgetary slack untuk etiap 

penambahan jawaban responden untuk variabel partisipasi penganggaran dan informasi 

asimetri.  

Uji Simultan (Uji F) 

Uji F (Uji Simultan) digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara simultan (bersama) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada table berikut ini: 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 69.775 2 34.887 10.574 .000b 

Residual 399.217 121 3.299   

Total 468.992 123    

Tabel 4.5.3 Hasil Uji F (Uji Simultan) 

Sumber: Data Primer, diolah 2016 
a. Dependent Variable: BUDGETARY SLACK (Y) 
b. Predictors: (Constant), INFORMASI ASIMETRI (X2), PARTISIPASI PENGANGGARAN (X1) 

 

Berdasarkan hasil uji Anova, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji simultan (F), nilai 

Fhitung = 10,574.  Diketahui nilai Ftabel = 3,071. Nilai Fhitung = 10,574> Ftabel = 3,071 sehingga 

model regresi linear berganda dapat dipergunakan untuk memprediksi peluang terjadinya 

budgetary slack yang dipengaruhi oleh partisipasi penganggaran dan informasi asimetri. 

Pembahasan 

Hasil uji F (simultan) menunjukan bahwa partisipasi penganggaran dan informasi 

asimetri secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack (koefisien 

Fhitung 0,000 < 0,05).  Partisipasi penganggaran dan informasi asimetri secara bersama-sama 

memberrikan kontribusi pengaruh sebesar 13,5%.  Hasil uji t (parsial) menunjukan hasil yang 

sama, dimana partisipasi penanggaran berpengaruh signifikan positif terhadap budgetary 

slack dan informasi asimetri berpengaruh signifikan positif terhadap budgetary slack. 

Persamaan model regresi yang valid untuk memprediksi pengaruh partisipasi penganggaran 

dan informasi asimetri terhadap budgetary slack adalah: 



Y = 14,759 + 0,136 X1 + 0,149 X2 

Dari persamaan regresi tersebut, dapat diprediksi jika jika tanpa adanya partisipasi 

penganggaran dan informasi asimetri (X1, X2 = 0), maka peluang terjadinya budgetary slack 

hanya 14,759. Akan tetapi, bertambah 1 poin saja penilaian untuk variabel partisipasi 

penganggaran maka kecenderungan terjadinya budgetary slack akan bertambah 0,136 kali.  

Brownell (1982) dalam Rosalia (2004) menyatakan salah satu fungsi dari partisipasi 

penganggaran adalah sarana komunikasi antara bawahan dan atasan, tidak hanya seputar 

masalah anggaran tetapi juga isu lain yang terkait dengannya.  Partisipasi penganggaran 

memungkinkan bawahan untuk bertukar dan mencari informasi dari atasan mereka, yang 

tentunya dapat mendukung terciptanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses 

penentuan anggaran dan urusan keorganisasian lainnya.  Selain itu juga memungkinkan 

bawahan untuk menyampaikan kritiknya, untuk mencari informasi bagi penyelesaian 

tugasnya.  Hasil penelitian ini yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif 

signifikan dari pengaruh partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack, tidak sejalan 

dengan pemaparan yang diungkapkan teori di atas.  Temuan penelitian ini justru 

mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya partisipasi penganggaran justru meningkatkan 

kecenderungan budgetary slack pula.  

Partisipasi penganggaran yang berpengaruh positif terhadap budgetary slack 

mengindikasikan adanya proses partisipasi yang tidak sesuai.  Utomo (2006) mengemukakan 

bila partisipasi penganggaran tidak dilaksanakan dengan baik dapat mendorong bawahan atau 

pelaksana anggaran tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga dapat mendorong 

bawahan atau pelaksana anggaran melakukan senjangan anggaran.  Menurut Hansen dan 

Mowen (2006) dalam Siti Pratiwi Husain (2011), partisipasi mempunyai tiga masalah 

potensial potensial yaitu menetapkan standard terlalu tinggi atau terlalu rendah, membuat 

kesenjangan anggaran, dan partisipasi semu. Untuk mendeteksi ketiga masalah penganggaran 

tersebut maka dijabarkan nilai rata-rata masing-masing dimensi pengukuran partisipasi 

penganggaran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



Statistics 

 

Keterlibatan 

Ekesekutif 

Logika 

Merevisi 

Anggaran 

Frekuensi 

Pemberian 

Usulan 

Pengaruh 

Usulan 

Eksekutif  

Kontribusi 

Eksekutif 

Frekuensi 

Berpendapat 

N 
Valid 124 124 124 124 124 124 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.04 3.85 3.01 2.90 3.59 2.82 

Tabel 4.6.1 Mean Dimensi Pengukuran Partisipasi Penganggaran 

Sumber: Data Primer, diolah  2016 

Dari tabel di atas diketahui bahwa keterlibatan eksekutif dalam partisipasi 

penganggaran dan frekuensi memberikan usulan adalah cukup tinggi. Akan tetapi, pengaruh 

dari usulan eksekutif terhadap anggaran akhir dan proses pengesahan anggaran masih rendah.  

Hal ini cenderung mengarah kepada partisipasi semu atau pseudoparticipation, meskipun ada 

partisipasi dari pihak eksekutif dalam proses penganggaran namun hasil dari partisipasi 

tersebut masih belum berpengaruh maksimal.   

Partisipasi pihak eksekutif yang belum memberikan hasil yang maksimal dalam 

penetapan anggaran akhir dapat dideteksi berdasarkan penjelasan Mardiasmo (2009:69-73).  

Beliau menyatakan bahwa tahap ratifikasi dalam proses penyusunan anggaran sektor publik, 

merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat.  Pimpinan 

eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus memiliki political 

skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai.  Hal tersebut penting karena dalam 

tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan 

memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-

bantahan dari pihak legislatif.  

Penjelasan Mardiasmo sejalan dengan data yang ditemukan dalam penelitian ini.  

Mayoritas responden (44%) merupakan pegawai dengan masa kerja dini, yaitu 1-3 tahun 

diikuti dengan masa kerja 4-6 tahun sebanyak 15% dan masa kerja 7-9 tahun sebanyak 14%.  

Responden yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun berjumlah 27%.  Pengalaman kerja 

yang lebih lama tentu menghasilkan lebih kemampuan yang dimiliki oleh eksekutif sehingga 

memiliki managerial skill, political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai 

untuk menghadapi dan mengkritik argumen legislatif, serta memberikan usulan yang efektif. 

Selanjutnya, dari persamaan model regresi yang sama untuk memprediksi pengaruh 

partisipasi penganggaran dan informasi asimetri terhadap budgetary slack: Y = 14,759 + 

0,136 X1 + 0,149 X2, diketahui jika tanpa adanya partisipasi penganggaran dan informasi 



asimetri (X1, X2 = 0), maka peluang terjadinya budgetary slack hanya 14,759. Akan tetapi, 

bertambah 1 poin saja penilaian untuk variabel informasi asimetri maka kecenderungan 

terjadinya budgetary slack akan bertambah 0,149 kali.  

 Temuan ini sejalan dengan teori mengenai pengaruh informasi asimetri terhadap 

budgetary slack.  Artinya, jika informasi asimetri naik, maka budgetary slack juga akan naik. 

Jika informasi asimetri turun, maka budgetary slack akan turun. Anthony dan Govindrajam 

(2006:207) menyatakan bahwa asimetri informasi muncul dalam situasi ketika pemilik/atasan 

tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen/bawahan, sehingga 

pemilik/atasan tidak dapat menentukan secara pasti bagaimana usaha agen memberikan 

kontribusi pada hasil aktual perusahaan.  Atasan mungkin mempunyai pengatahuan yang 

lebih daripada bawahan mengenai unit tanggung jawab bawahan, maupun sebaliknya.  Untuk 

mengetahui gambaran lebih lanjut mengenai informasi asimetri maka diperlukan mean tiap 

butir penyataan X2 ini. 

 Informasi 

yang 

dimiliki 

eksekutif 

Hubungan 

input-

output 

Kinerja 

Potensial 

Teknis 

Pekerjaan 

Dampak 

Potensial 

Pencapaian 

kerja 

N Valid 124 124 124 124 124 124 

Mean 3.29 3.44 3.45 3.69 3.58 3.51 

Tabel 4.6.2  Mean Dimensi Pengukuran Informasi Asimetri 

Sumber: Data Primer, diolah  2016 

Dari deskripsi data di atas dapat disimpulkan bahwa pihak eksekutif memiliki 

informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak legislatif terutama dalam teknis pekerjaan, 

dampak potensial dari pekerjaan dan angka pencapaian kerja.  Skema mengindikasikan dalam 

proses penganggaran eksekutif berpeluang untuk menyatakan target lebih rendah daripada 

yang dimungkinkan untuk dicapai.   

Pembahasan mengenai  pengaruh partisipasi penganggaran dan informasi asimetri di 

atas memberikan ringkasan deskripsi bahwa dalam proses penganggaran di Pemerintah kota 

Tanjungpinang, eksekutif telah memberikan partisipasi yang cukup. Hanya saja kualitas 

partisipasi perlu ditingkatkan agar partisipasi yang telah disumbangkan oleh eksekutif 

tersebut berpengaruh pada anggaran akhir.  Terdapat informasi asimetri yang berkembang 

antara pihak eksekutif memiliki informasi lebih banyak dari pada legislatif.  Hal ini harus 

diminimalisir.  Pihak eksekutif dapat berperan meningkatkan kualitas partisipasi 



penganggarannya dengan memberikan informasi yang aktual didukung argumen  dan data 

yang kuat.  Dengan demikian, kecenderungan budgetary slack dapat berkurang. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan positif terhadap budgetary slack.  Nilai 

thitung untuk variabel partisipasi penganggaran = 2,022  Diketahui nilai ttabel = 1.979. Nilai 

thitung = 2,022 > ttabel = 1.979. 

2. Informasi asimetri berpengaruh signifikan positif terhadap budgetary slack.  Nilai thitung 

untuk variabel informasi asimetri = 2,483.  Diketahui nilai ttabel = 1.979. Nilai thitung = 

2,483 > ttabel = 1,979. 

3. Partisipasi penganggaran dan informasi asimetri secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap budgetary slack.  Nilai probabilitas (sig) = 0,000 dengan nilai taraf 

signifikan α = 0,05 berarti 0,000<0,05.  Kontribusi yang diperoleh dari kedua varibel ini 

terhadap budgetary slack adalah sebesar 13,5%. 

Saran 

Untuk menambah referensi dan akurasi dalam penelitian selanjutnya, ada beberapa 

saran yang dikemukan antara lain :  

1. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan instrumen berdasarkan persepsi 

responden. Metode pengumpulan data seperti ini dapat menimbulkan masalah jika 

persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya, maka penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti 

melakukan metode wawancara langsung kepada responden agar mencerminkan jawaban 

atas kondisi yang sebenarnya. 

2. Hasil regresi linear berganda dan linear sederhana menunjukan adanya pengaruh 

signifikan positif yang ditimbulkan oleh partisipasi penganggaran terhadap budgetary 

slack. Hasil ini menduga kualitas partisipasi penganggaran di Pemerintah Kota 

Tanjungpinang sangat perlu ditingkatkan.  Penelitian selanjutnya diharapkan mampu 

memberikan informasi yang lebih dalam mengenai kualitas partisipasi penganggaran ini. 

 



Daftar Pustaka 

Abdullah, S. 2012. Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di 

Indonesia. Ringkasan Disertasi. Universitas Gajah Mada.  

Anthony dan Govindarajan. 2005. Management Control System. Jakarta: Salemba Empat,  

Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE 

Falikhatun. 2007. Interaksi Informasi Asimetri, Budaya Organisasi, dan Group Cohesiveness 

dalam Hubungan antara Partisipasi Penganggaran dan Budgetary Slack. SNA X, 

Unhas Makassar. Hlm. 1-24 

Fitri, Yulia. 2004. Pengaruh Informasi Asimetri, Partisipasi Penganggaran Dan Komitmen 

Organsasi Terhadap Timbulnya Senjangan Anggaran. Simposium Nasional 

Akuntansi VII 

Ghozali, Imam. 2011. Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19. Edisi Kelima. Semarang: 

Universitas Diponegoro 

Husain, Siti Pratiwi. 2011. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran 

dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. INOVASI. 8(III). 

Hlm. 102-114 

Karsam.  2013. The Influence of Participation in Budgeting on Budgetary Slack with 

Information Asymetry as a Moderating Variable and Its Impact on the Managerial 

Performance (A Study on Yayasan Pendidikan dan Koperasi in the Province of 

Banten, Indonesia). International Journal of Applied Finance and Business Studies. 

1(I). Hlm. 28-38 

Latif , Ria Angelina. 2013. Pengaruh Informasi Asimetri terhadap Budgetary Slack pada 

Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara. Skripsi pada Universitas Negeri 

Gorontalo 

Lubis, Abu Samman; 2015. Kesejahteraan Rakyat dan Alokasi Anggaran; 

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-

perbendaharaan/20493-abu-samman-lubis, diakses 14 Maret 2016 pukul 22:48 

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi  

Maria, Anne. 2015. Pemko Tanjungpinang Dapat Predikat WTP Pertama Kali.  

http://www.batam.tribunnews.com/2015/05/29/pemko-tanjungpinang-dapat-

predikat-wtp-pertama-kali, diakses 16 Februari 2016 pukul 23:05 



Miyati. 2014. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Budgetary Slack dengan 

Pertimbangan Etika sebagai Variabel Moderasi.  Skripsi pada Universitas Negeri 

Yogyakarta Murniati , Monika Palupi, dkk. 2013. Pengujian Hipotesis. Semarang: 

Unika Soegijapranata 

Nurgiyantoro, Burhan, Gunawan, Marzuki. 2009. Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-

ilmu Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 

Putra, I Nyoman Triantana, dkk. 2015. Analisa Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi 

Asimetri, dan Penekanan Anggaran terhadap Senjangan Anggaran (Studi pada 

SKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng). Jurnal S1 AK Universitas Pendidikan 

Ganesha. Vol.3, No. 1. 

Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: 

Sekretariat Negara 

Sugiyono. 2012. Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta 

Susanto. 2014. Statistika Terapan. Yogyakarta : CAPS (Center Of Academic Publishing 

Service) 

Young, M.S. 1985. Participative Budgeting : The effects of Risk Aversion and Asymetric 

Information on Budgetary Slack. Journal of Accounting Research. Vol. 23, No. 2. 

Pp. 829-842 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


