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ABSTRAK 

 

Yuli Kristiyani, NIM. 1422100803. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. ”Pengaruh Keadilan Distributif, 

Keadilan Prosedural, Keadilan Interaksional Terhadap Budgetary Slack Dengan 

Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada UPTD PU 

dan PR Kabupaten Klaten)”. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) 

pengaruh keadilan distributif terhadap budgetary slack; (2) pengaruh keadilan 

prosedural terhadap budgetary slack; (3) pengaruh keadilan interaksional terhadap 

budgetary slack; (4)  pengaruh keadilan distributif terhadap budgetary slack yang 

dimoderasi oleh komitmen organisasi; (5) pengaruh keadilan prosedural terhadap 

budgetary slack yang dimoderasi oleh komitmen organisasi; (6) pengaruh 

keadilan interaksional terhadap budgetary slack yang dimoderasi oleh komitmen 

organisasi. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 54 pegawai. Jenis data yang digunakan adalah data primer. 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner.  Teknik analisis data menggunakan 

regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Keadilan distributif 

tidak berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack. Hal ini dikarenakan para 

pegawai negeri umumnya telah diberikan kompensasi sesuai dengan tingkat 

pendidikan dan masa kerjanya; (2) Keadilan prosedural berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap budgetary slack; (3) Keadilan interaksional berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap budgetary slack; (4) Komitmen organisasi tidak 

mampu memoderasi pengaruh keadilan distributif terhadap budgetary slack; (5) 

Komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh keadilan prosedural terhadap 

budgetary slack; (6) Komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh keadilan 

interaksional terhadap budgetary slack.  

 

Kata kunci:  keadilan organisasi, komitmen organisasi, budgetary slack 
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ABSTRACT 

 

Yuli Kristiyani, NIM. 1422100803. Accounting Study Program, Faculty of 

Economics, Widya Dharma University, Klaten. Thesis. "The Effect of Distributive 

Justice, Procedural Justice, Interactional Justice Against Budgetary Slack With 

Organizational Commitment as Moderating Variables (Case Study on UPTD PU 

and PR Klaten Regency)". 

 

The purpose of this study was to determine and analyze: (1) the effect of 

distribution justice on budgetary slack; (2) the effect of procedural justice on 

budgetary slack; (3) the effect of interactional justice on budgetary slack; (4) the 

effect of distributive justice on budgetary slack which is moderated by 

organizational commitment; (5) the effect of procedural justice on budgetary 

slack which is moderated by organizational commitment; (6) the effect of 

interactional justice on budgetary slack which is moderated by organizational 

commitment. This type of research is quantitative research. The number of 

respondents in this study were 54 employees. The type of data used is primary 

data. Data collection using a questionnaire. The data analysis technique uses 

multiple linear regression. The results of the study concluded: (1) Distributive 

justice did not significantly influence budgetary slack. This is because civil 

servants have generally been compensated according to their level of education 

and years of service; (2) Procedural justice has  negative and significant effect on 

budgetary slack; (3) Interactional justice has negative and  significant effect on 

budgetary slack; (4) Organizational commitment is not able to moderate the effect 

of distributive justice on budgetary slack; (5) Organizational commitment is able 

to moderate the effect of distribution justice on budgetary slack; (6) 

Organizational commitment is able to moderate the effect of interactional justice 

on budgetary slack. 

 

Keywords: organizational justice, organizational commitment, budgetary slack 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Penyelenggaraan pemerintahan diharapkan mampu mewujudkan 

negara yang maju, aman, damai sejahtera. Berkenaan dengan hal tersebut, 

program kerja pemerintah difokuskan pada penataan segala permasalahan 

dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bagus dan bersih. Proses 

penyusunan anggaran dalam pemerintahan merupakan salah satu hal yang 

mencerminkan perilaku tersebut. Dilakukannya pembesaran pada target 

belanja atau pengecilan pada target pendapatan dalam usulan anggaran 

merupakan cerminan dari partisipasi dalam proses penganggaran.  

Sisa anggaran yang tercermin dalam laporan realisasi anggaran 

merupakan indikasi terjadinya senjangan anggaran. Belum dipergunakannya 

dana milik pemerintah selama satu tahun anggaran atau tidak habis 

dipergunakan sampai akhir tahun anggaran biasa disebut sebagai sisa 

anggaran. Adanya fenomena tersebut maka perlu diterapkan kebijakan bahwa 

sisa anggaran di kabupaten atau kota diharuskan bernilai nol. Dalam hal ini, 

perbedaan jumlah antara penerimaan dan pengeluaran daerah merupakan 

suatu tindakan yang tidak direncanakan. Kondisi ini dimaknai sebagai 

anggaran berimbang. Pada hakikatnya, kebijakkan tersebut sebagai sarana 

memacu pemerintah kabupaten/kota agar lebih bertanggung jawab terhadap 

penggunaan uang publik sehingga searah dengan prinsip ekonomi, efisiensi, 

dan efektifitas. 
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Suartana (2010) menyebutkan bahwa anggaran ialah proses 

pengendalian manajemen yang melibatkan komunikasi, koordinasi, sinergi, 

dan interaksi formal dikalangan para pimpinan dan bawahan serta merupakan 

pengendalian manajemen atas operasional organisasi/perusahaan pada tahun 

berjalan. Setiap organisasi/perusahaan memerlukan sistem pengendalian 

manajemen yang menjamin tercapainya tujuan organisasi/perusahaan secara 

efektif dan efisien. Salah satu alat penting dalam sistem pengendalian 

manajemen adalah penganggaran yang di dalamnya terdapat dua unsur 

penting, yaitu: (1) bagaimana anggaran dibuat dan (2) bagaimana anggaran 

diimplementasikan sebagai rencana organisasi (Hansen & Mowen, 2009). 

Unsur pertama berhubungan dengan mekanisme pembuatan anggaran. Unsur 

kedua berhubungan dengan bagaimana individu bereaksi terhadap sistem 

anggaran yang ada di organisasi/perusahaan tersebut. 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku seorang bawahan 

(subordinates) dalam penyusunan anggaran. Bawahan akan berperilaku 

positif apabila tujuan pribadi bawahan sesuai dengan tujuan organisasi dan 

mereka memiliki dorongan untuk mencapainya, hal ini disebut dengan 

keselarasan tujuan (goal congruence) (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Bawahan akan berperilaku negatif apabila anggaran tidak diadministrasi 

dengan baik, sehingga bawahan dapat menyimpang dari tujuan organisasi. 

Perilaku disfungsional ini merupakan perilaku bawahan yang bertentangan 

dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan (Hansen and Mowen, 2009). 
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Budgetary Slack merupakan salah satu bentuk perilaku yang 

menyimpang dalam penyusunan anggaran. Budgetary Slack biasanya 

dilakukan dengan menaikkan biaya atau menurunkan pendapatan dari yang 

seharusnya, supaya anggaran mudah dicapai. Falikhatun (2007) menjelaskan 

bahwa slack pada anggaran dapat terjadi ketika tujuan pribadi pihak penyusun 

anggaran tidak sejalan dengan tujuan organisasi. Dalam kondisi terjadinya 

slack, penyusun anggaran cenderung mengusulkan pendapatan yang lebih 

kecil pada anggaran dan mempertinggi pembiayaan dibandingkan dengan 

estimasi terbaik yang diusulkan sebagai upaya mempermudah pencapaian 

target. 

Menurut Schiff dan Lewin (1970) dalam Sardjito dkk. (2007) 

timbulnya slack karena pelaporan anggaran di bawah kinerja yang diharapkan 

yang dapat terjadi karena pihak penyusun anggaran menghindari kinerja yang 

buruk. Kinerja yang buruk ternyata akan berpengaruh pada promosi ketika 

organisasi memberlakukan sistem penghargaan atas pencapaian target 

anggaran. Merchant (1981) dalam Sardjito dkk. (2007) menyatakan beberapa 

alasan yang melatar belakangi dilakukannya senjangan anggaran yaitu (1) 

adanya rasa percaya pihak penyusun mengenai hasil kerja yang terlihat bagus 

di pandangan majikan apabila tercapainya anggaran (2) senjangan anggaran 

sebagai sarana dalam mengatasi kondisi yang tidak dapat diprediksi, (3) 

pemotongan rencana anggaran dalam proses pengalokasian sumber daya. 

Keadilan merupakan topik menarik dalam kehidupan organisasi dan 

karyawan. Pemeliharaan hubungan dengan karyawan dalam kaitan ini berarti 
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bahwa para manajer atau seorang petugas di bagian kepegawaian harus selalu 

mengantisipasi jangan sampai persepsi tentang ketidakadilan timbul, apalagi 

meluas di kalangan para karyawan (Colquitt dkk., 2001 dalam Arista dkk, 

2016). Memahami keadilan dalam suatu organisasi merupakan faktor penting 

yang mempengaruhi efisiensi dan individu dalam organisasi/perusahaan. 

Tanpa menciptakan kontek untuk memahami keadilan dalam suatu organisasi, 

sulit bagi manajer untuk memotivasi dan mengarahkan individu (Cropanzano 

dkk., 2007 dalam Runing, 2011). Deustch (2011) dalam Arista dkk. (2016) 

selanjutnya membagi keadilan organisasi kemudian terbagi menjadi 3 tipe 

yaitu keadilan distributif, keadilan prosedur dan keadilan interaksional. 

Penilaian keadilan dalam organisasi mempunyai dampak pada sikap 

dan reaksi para karyawan. Para karyawan menghendaki perlakuan adil baik 

dari sisi distributif dan prosedur atau disebut sebagai keadilan distributif dan 

keadilan prosedural. Apabila mereka menilai bahwa perlakuan yang mereka 

terima adil maka akan berpengaruh pada dua jenis outcome, yaitu kepuasan 

karyawan dan komitmen karyawan. Semakin tinggi mereka mempersepsikan 

keadilan suatu kebijakan ataupun praktek manajemen akan berdampak pada 

peningkatan kepuasan karyawan dan komitmen karyawan tersebut. 

Manajemen sumber daya manusia yang baik ditujukan kepada peningkatan 

kontribusi yang dapat diberikan oleh para karyawan/pegawai dalam suatu 

organisasi kearah tercapainya tujuan organisasi. Kinerja yang baik dapat 

dilihat melalui beberapa indikator. Indikator suatu kinerja menurut Dessler 

(2011) adalah loyalitas (kesetiaan) terhadap organisasi, tanggung jawab 
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terhadap pekerjaan dan tugas yang dibebankan kepadanya, serta kemampuan 

dan keterampilannya dalam rangka melaksanakan tugas dan pekerjaannya 

dengan baik.  

Konsep keadilan organisasional dan konsekuensinya perlu dipahami 

oleh para pengelola sumberdaya manusia. Dampak pengelolaan keadilan 

organisasional yang baik adalah meningkatnya kepuasan kerja. Sentot dkk. 

(2014) menyatakan bahwa keadilan organisasional (ditributif, prosedural dan 

interkasional) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Konsep ini penting bagi organisasi yang ingin mengembangkan kebijakan dan 

prosedur yang lebih dilembagakan. Seluruh persepsi tentang apa yang adil 

ditempat kerja, yang terdiri atas tiga dimensi keadilan organisasi yaitu 

keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan interaksional. 

Keadilan distributif adalah keadilan yang dipersepsikan dari 

banyaknya dan alokasi ganjaran antara individu-individu. Dengan kata lain 

keadilan distributif berkaitan sudah adil atau belumkah pembagian tugas 

/tanggungjawab untuk masing-masing individu. Jadi apabila seorang 

karyawan mendapatkan keadilan distributif, maka ia akan berusaha bekerja 

sebaik mungkin dan tidak akan pernah menciptakan sesuatu hal yang bisa 

merugikan perusahaan (Robbin, 2003). Hasil penelitian Arista dkk. (2016) 

menyimpulkan bahwa keadilan distributif mampu memperlemah pengaruh 

partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran.  

Keadilan prosedur berhubungan pada keadilan prosedural yang 

digunakan untuk menentukan hasil-hasil yang terdistributif. Misalnya apakah 
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proses penentuan gaji seseorang telah dilakukan dengan adil atau tidak 

(Cropanzoo dkk., 2000). Hasil penelitian Ariawan dkk. (2015) menyimpulkan 

bahwa interaksi antara partisipasi penganggaran dan keadilan prosedural akan 

menurunkan senjangan anggaran. 

Keadilan interaksional adalah keadilan tentang perlakuan interaksional 

pembuat keputusan (decision maker) dengan bawahan atau karyawannya 

(Cropanzoo dkk., 2000). Keadilan Interaksional yaitu persepsi individu 

tentang tingkat sampai dimana karyawan diperlakukan dengan martabat, 

perhatian dan rasa hormat. Ketika individu diperlakukan dalam cara yang 

tidak adil mereka akan merespon dengan membalas dendam (Stephen, 2008). 

Khasawneh dkk. (2014) dalam Arista dkk. (2016) memperlihatkan bahwa 

keadilan interaksional merupakan prediktor terkuat dari kepuasan kerja 

dibandingkan dengan keadilan yang lain. 

Selain keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan 

interaksional, komitmen organisasional juga diduga berperan dalam 

menciptakan budgetary slack.  Nouri dan Parker (1996) dalam Tresnanty 

(2015) menjelaksan bahwa komitmen organisasional menggambarkan 

kekuatan atas keyakinan dan dukungan terhadap sasaran yang ingin dicapai. 

Komitmen organisasional dipilih sebagai variabel moderasi karena konsep 

komitmen organisasional berperan penting pada pengaruh partisipasi 

anggaran pada budgetary slack. Komitmen organisasional adalah gambaran 

mengenai kepercayaan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran 

yang ingin dicapai. Komitmen organisasional dapat merupakan alat bantu 
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psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang 

diharapkan. 

Hasil penelitian Arista, dkk. (2016) menyimpulkan bahwa komitmen 

organisasional juga mampu memperlemah pengaruh partisipasi penganggaran 

pada senjangan anggaran. Hasil yang sama juga didapatkan oleh  penelitian 

Widodo (2015) yang menyimpulkan bahwa komitmen organisasional 

berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran. Semakin tinggi komitmen 

organisasional manajer terhadap perusahaan maka semakin rendah senjangan 

anggaran. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan 

Prosedural, Keadilan Interaksional Terhadap Budgetary Slack Dengan 

Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada UPTD 

PU dan PR Kabupaten Klaten)”. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, antara 

lain: (1) Variabel bebas penelitian sekarang adalah keadilan distributif, 

keadilan prosedural, dan keadilan interaksional, sedangkan penelitian Arista, 

dkk. (2016) menggunakan variabel bebas partisipasi penganggaran. Penelitian 

Widodo (2015) menggunakan variabel bebas komitmen organisional. 

Penelitian Ariawan dkk. (2015) menggunakan variabel bebas partisipasi 

penganggaran; (2) Variabel pemoderasi penelitian sekarang adalah komitmen 

organisasi, sedangkan Arista dkk. (2016) menggunakan variabel pemoderasi 

keadilan distributif. Penelitian Widodo (2015) menggunakan variabel 
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pemoderasi ideologi etis. Penelitian Ariawan dkk. (2015) menggunakan 

variabel pemoderasi keadilan prosedural dan iklim kerja. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian adalah berikut ini. 

1. Apakah keadilan distributif berpengaruh terhadap budgetary slack? 

2. Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap budgetary slack? 

3. Apakah keadilan interaksional berpengaruh terhadap budgetary slack ? 

4. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh keadilan distributif 

terhadap budgetary slack? 

5. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh keadilan prosedural 

terhadap budgetary slack? 

6. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh keadilan interaksional 

terhadap budgetary slack? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di  atas, maka tujuan penelitian  

adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan distributif terhadap 

budgetary slack. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan prosedural 

terhadap budgetary slack. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan interaksional 

terhadap budgetary slack. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan distributif terhadap 

budgetary slack yang dimoderasi oleh komitmen organisasi. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan prosedural 

terhadap budgetary slack yang dimoderasi oleh komitmen organisasi. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan interaksional 

terhadap budgetary slack yang dimoderasi oleh komitmen organisasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Bagi Instansi/Organisasi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikaan bahan masukan dalam 

mengambil keputusan terhadap kebijakan penyusunan anggaran  untuk 

meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran yang mencerminkan 

keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interaksional dan 

meningkatkan komitmen pegawai terhadap organisasi. 

2. Bagi Pegawai 

Penelitian ini dapat memberikan bahan masukan bagi pegawai tentang 

pentingnya komitmen organisasi dan penyusunan anggaran yang bersifat 

partisipasif berlandaskan keadilan organisasional untuk menghindari 

terjadinya budgetary slack. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan 

penelitian di masa yang akan datang. 

  



76 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah diungkapkan di muka, 

maka dari hasil penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut 

ini. 

1. Keadilan distributif tidak berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack 

dengan hasil uji t adalah  -0,669 dan signifikansi  0,507 > 0,05. Hal ini 

dikarenakan para pegawai negeri umumnya telah diberikan kompensasi 

sesuai dengan tingkat pendidikan dan masa kerjanya. 

2. Keadilan prosedural berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

budgetary slack dengan hasil uji t adalah  -0,777 dan signifikansi  0,044 < 

0,05.  

3. Keadilan interaksional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

budgetary slack dengan hasil uji t adalah  -2,193 dan signifikansi  0,033 < 

0,05.  

4. Komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh keadilan 

distributif terhadap budgetary slack dengan hasil uji t adalah  1,669 dan 

signifikansi  0,101 > 0,05.  

5. Komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh keadilan prosedural 

terhadap budgetary slack dengan hasil uji t adalah  0,586 dan signifikansi  

0,037 < 0,05.  
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6. Komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh keadilan interaksional 

terhadap budgetary slack dengan hasil uji t adalah  1,554 dan signifikansi  

0,044 < 0,05.  

 

B.  Saran 

Berkaitan dengan kesimpulan penelitian di atas,  maka  ada beberapa 

saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain: 

1. Pimpinan UPTD PU dan PR Kabupaten Klaten perlu senantiasa bersikap 

adil dalam menerapkan prosedur dan menjalin komunikasi dengan seluruh 

pegawai dalam penyusunan anggaran, agar dapat mengurangi terjadinya 

budgetary slack. Hal ini karena berdasarkan hasil penelitian keadilan 

prosedural, keadilan interaksional berpengaruh terhadap budgetary slack. 

2. Pimpinan dan pegawai UPTD PU dan PR Kabupaten Klaten perlu 

senantiasa menjaga dan meningkatkan komitmen terhadap organisasi, serta 

lebih mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. 

Dengan demikian, dalam penyusunan anggaran dapat dihindari terjadinya 

budgetary slack. Hal ini karena berdasarkan hasil penelitian komitmen 

organisasi mampu memoderasi pengaruh keadilan prosedural dan keadilan 

interaksional terhadap budgetary slack. 
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