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ABSTRAK 

 

Syafi’i, NIM. 1222100724, Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. Pengaruh Tekanan Ketaatan 

Tanggung Jawab Persepsian pada Penciptaan Budgetary Slack (Studi pada 

Karyawan PT Sugih Arto Sembada Klaten).,  

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh faktor tekanan ketaatan dan 

tanggung jawab persepsian terhadap penciptaan budgetary slack, Studi pada Karyawan 

PT Sugih Arto Sembada Klaten. 

Metode untuk mengumpulkan data dengan kuesioner. Sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 62 orang. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas tekanan 

ketaatan, tanggung jawab persepsian serta variabel terikat yaitu budgetary slack, 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dari manajer tingkat 

menengah dan bawah PT Sugih Arto Sembada Klaten. Penelitian ini menggunakan uji 

asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. 

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.   

 Hasil temuan data memenuhi asumsi klasik. Hasil penelitian tekanan ketaatan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack di PT Sugih Arto Sembada 

Klaten, sehingga adanya tekanan ketaatan tidak menunjukkan arah asosiasi atau 

memberikan bukti tentang pengaruh tekanan untuk menciptakan slack dalam proses 

penetapan anggaran. Tanggung jawab persepsian berpengaruh signifikan terhadap 

budgetary slack di PT Sugih Arto Sembada Klaten, sehingga partisipan yang 

melanggar kebijakan perusahaan dengan mentaati perintah atasan merasa kurang 

bertanggung jawab terhadap hasil keputusan mereka, sehingga tanggung jawab 

persepsian memberikan konstribusi yang signifikan terhadap budgetary slack. 

 

Kata Kunci: tekanan ketaatan, tanggung jawab persepsian, budgetary slack. 
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ABSTRAK 

 

 Syafi’i, NIM. 1222100724, Thesis, Accounting Study Program, Faculty of 

Economics, Widya Dharma University, Klaten. The Effect of Perceived 

Responsibility Obedience Pressure on Creation of Budgetary Slack (Study of PT 

Sugih Arto Sembada Klaten's Employees)., 
 The purpose of this study was to determine the effect of pressure factors of 

obedience and perceived responsibility for the creation of budgetary slack, Study of PT 

Sugih Arto Sembada Klaten's Employees. 
Method for collecting data with questionnaires. The sample in this study were 

62 people. The variables in this study are pressure-free obedience, perceived 

responsibility and the dependent variable, namely budgetary slack, sampling using a 

purposive sampling method from middle and lower level managers of PT Sugih Arto 

Sembada Klaten. This study uses a classic assumption test consisting of normality test, 

multicollinearity test and heterokedasticity test. The analysis used is multiple linear 

regression analysis.   

 The data findings meet the classical assumptions. The results of the obedience 

pressure research did not significantly influence the budgetary slack at PT Sugih Arto 

Sembada Klaten, so that the obedience pressure did not indicate the direction of the 

association or provide evidence of the effect of pressure to create slack in the budget 

setting process. Perceived responsibility has a significant effect on budgetary slack at 

PT Sugih Arto Sembada Klaten, so participants who violate company policies by 

obeying superiors' orders feel less responsible for the results of their decisions, so that 

perceived responsibilities make a significant contribution to the budgetary slack. 

 

Keywords: obedience pressure, perceived responsibility, budgetary slack. 
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ABSTRAK 

 

Syafi’i, NIM. 1222100724, Thesis, Accountancy Study Program, Faculty of 

Economics at Widya Dharma Klaten University. The influence of perceived 

obedience responsibility on creating Budgetary Slack (a Study on PT Sugih Arto 

employees while Klaten).,  

The purpose  of this study was to determine the  effect of  pressure factors of 

obedience and perceived responsibility towards the creation of budgetary slack, a 

Study on PT Sugih Arto employees while Klaten. 

Method for collecting data with questionnaires. The sample in this study were 

62 people. The variables in this study are pressure-free obedience, perceived 

responsibility and the dependent variable, namely budgetary slack, sampling using a 

purposive sampling method from middle and lower level managers of PT Sugih Arto 

Sembada Klaten. This study uses a classic assumption test consisting of normality test, 

multicollinearity test and heterokedasticity test. The analysis used is multiple linear 

regression analysis.   

 The data findings meet the classical assumptions. The results of the obedience 

pressure research did not significantly influence the budgetary slack at PT Sugih Arto 

Sembada Klaten, so that the obedience pressure did not indicate the direction of the 

association or provide evidence of the effect of pressure to create slack in the budget 

setting process. Perceived responsibility has a significant effect on budgetary slack at 

PT Sugih Arto Sembada Klaten, so participants who violate company policies by 

obeying superiors' orders feel less responsible for the results of their decisions, so that 

perceived responsibilities make a significant contribution to the budgetary slack. 

 

Keywords: obedience pressure, perceived responsibility, budgetary slack. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan bisnis dan persaingan antar perusahaan dalam era 

globalisai sekarang ini semakin ketat. Hal tersebut akan berdampak pada 

pelanggan, persaingan, pemerintah, teknologi dan perubahan. Dalam kondisi 

persaingan global akan menyebabkan suatu ketidakpastian dalam lingkungan 

bisnis yang akan menimbulkan kesulitan dalam proses perencanaan dan 

pengendalian manajemen. Semua ini menuntut manajemen perusahaan untuk 

merencanakan masa depan perusahaan dengan sungguh-sungguh, sehingga 

perusahaan dapat bertahan dan bersaing dalam kompetisi yang ketat. 

Organisasi yang tidak mampu melakukan inovasi yang berkelanjutan 

akan terlindas oleh pesaing yang tidak mengenal belas kasihan. Organisasi 

yang tidak mampu mengerti lingkungan dimana dia berada akan senantiasa 

mengalami ketertinggalan, dan akan hanya menjadi pengikut, sehingga tidak 

akan pernah menjadi yang terbaik. 

Salah satu komponen penting dalam perencanaan organisasi adalah 

anggaran. Anggaran adalah sebuah rencana keuangan periodik yang disusun 

berdasarkan progam yang telah disahkan Naffarin, (2004). Perencanaan dan 

pengendalian mempunyai hubungan yang sangat erat. Perencanaan adalah 

melihat ke masa depan, menentukan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan. Pengendalian adalah melihat ke masa lalu, melihat 
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apa yang senyatanya terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang 

direncanakan sebelumnya. Sebuah organisasi membutuhkan anggaran untuk 

menerjemahkan keseluruhan strategi ke dalam rencana dan tujuan jangka 

pendek dan jangka panjang. 

Aspek sumber daya manusia sebagai penyusun dan pelaksana anggaran 

haruslah dipertimbangkan karena anggaran akan dipengaruhi oleh perilaku 

manusia terutama bagi pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan dan 

pelaksanaan anggaran. 

Menurut Robert Anthony dan Govindarajan, (2005), partisipasi 

anggaran adalah proses dimana pembuat anggaran (bawahan) terlibat dan 

mempunyai pengaruh dalam penentuan anggaran. 

Proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari 

manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Anggaran 

mempunyai dampak langsung terhadap prilaku manusia, terutama bagi yang 

langsung terlibat dalam penyusunan anggaran. Untuk menghasilkan sebuah 

anggaran yang efektif, manajer membutuhkan kemampuan untuk 

memprediksi masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti 

faktor lingkungan, partisipasi dan gaya penyusunan. Pada saat bawahan 

memberikan perkiraan yang bias kepada atasan, timbul senjangan anggaran. 

Masalah yang sering muncul dari adanya keterlibatan manajer tingkat 

bawah/menengah dalam penyusunan anggaran adalah timbulnya senjangan 

anggaran (budgetary slack). Menurut buku Robert Anthony dan 

Govindarajan, (2005) senjangan anggaran adalah perbedaan antara jumlah 
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anggaran dan estimasi. Senjangan anggaran juga bisa timbul bila manajer 

sengaja menetapkan pendapatan terlalu rendah atau biaya yang terlalu tinggi 

(Hanson & Mowen, 1997). 

Penelitian tentang budgetary slack mengindikasikan bahwa bawahan 

yang menginginkan dalam membuat slack. 

Young dan Merchant (1985) telah menguji secara empiris bahwa 

budgetary slack terjadi karena bawahan memberi informasi yang bias kepada 

atasan dengan cara melaporkan biaya yang lebih besar atau melaporkan 

pendapatan yang lebih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena 

adanya keinginan untuk menghindari resiko, bawahan yang terlibat dalam 

penyusunan anggaran cenderung untuk melakukan budgetary slack. Semakin 

tinggi resiko, bawahan yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan 

melakukan budgetary slack.  

Dunk (1993) Hasil penelitian menyatakan bahwa interaksi antara 

partisipasi, informasi asimetri dan budget emphasis mempunyai hubungan 

yang negatif dengan budgetary slack tetapi korelasinya signifikan. Hal ini 

ketika partisipasi, informasi asimetri dan budget emphasis tinggi maka 

budgetary slack menjadi rendah 

Douglas dan Wier  (2000) mengemukakan bahwa ethical position 

adalah relatif tergantung tentang persepsi bawahan, bawahan yang relativist 

cenderung menaikkan budgetary slack sedangkan bawahan yang idealis 

cenderung mengurangi slack.  
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Blanchette dkk (2002) menemukan bahwa bawahan menganggap 

budgetary slack adalah etis sehingga berpengaruh positif dan penciptaan slack 

dianggap sebagai norma yang wajar dalam bisnis (Dunk dan Nouri 1998). 

 Steven (2002) secara eksperimen menguji bagaimana pengaruh 

reputasi, etika terhadap budgetary slack dalam framework teori keagenan. 

Hasilnya bahwa reputasi dan etika berhubungan secara negatif dengan 

budgetary slack di bawah skema pembayaran pengaruh slack. 

Praktik senjangan anggaran dalam perspektif agency theory dipengaruhi 

oleh adanya konflik kepentingan antara agent (manajemen) dengan principal 

yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau 

mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. 

Agency theory menjelaskan fenomena yang terjadi apabila atasan 

mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas 

atau otoritas untuk membuat keputusan. Jika bawahan atau (agent) yang 

berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran mempunyai informasi 

khusus tentang kondisi lokal, akan memungkinkan bawahan memberikan 

informasi yang dimilikinya untuk membantu kepentingan perusahaan. Namun 

sering keinginan atasan tidak sama dengan bawahan sehingga menimbulkan 

konflik diantara mereka. Hal ini dapat terjadi misalnya, jika dalam melakukan 

kebijakan pemberian rewards perusahaan kepada bawahan didasarkan pada 

pencapaian anggaran. Bawahan cenderung memberikan informasi yang bias 

agar anggaran mudah dicapai dan mendapatkan rewards berdasarkan 

pencapaian anggaran. 
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Dari uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Tekanan Ketaatan dan 

Tanggung Jawab Persepsian pada Penciptaan Budgetary Slack (Studi 

pada Karyawan PT Sugih Arto Sembada Klaten)”. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Objektif 

a. Tekanan ketaatan dan tanggung jawab persepsian dapat mempengaruhi 

keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. 

b. Budgetary Slack dapat dipahami sebagai langkah pembuat anggaran 

untuk mencapai target yang lebih mudah dicapai. 

2. Alasan Subjektif 

a. Penulis berada di dekat lokasi penelitian sehingga dapat menghemat 

biaya, waktu dan tenaga serta mudah dalam memperoleh data yang di 

perlukan. 

b. Penulis lebih mudah berkomunikasi dengan subjek yang diteliti 

sehingga memudahkan penulis dalam menyebarkan kuesioner yang 

dibutuhkan dalam penelitian begitu juga bila memerlukan data 

pelengkap lainya.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi masalah dalam penelitian 

adalah sebagai beriku ini. 

1. Apakah faktor tekanan ketaatan memiliki pengaruh terhadap penciptaan 

budgetary slack? 
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2. Apakah faktor tanggung jawab persepsian memiliki pengaruh terhadap 

penciptaan budgetary slack? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Menganalisis pengaruh faktor tekanan ketaatan terhadap penciptaan 

budgetary slack. 

2. Menganalisis pengaruh faktor tanggung jawab persepsian memiliki 

pengaruh terhadap penciptaan budgetary slack. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut 

ini. 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat membantu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan 

baik secara teori maupun praktik khususnya mengenai pengaruh tekanan 

ketaatan dan faktor tanggung jawab persepsian terhadap senjangan 

anggaran. 

2. Bagi pihak perusahaan  

Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan pemikiran dan bahan 

pertimbangan dalam penentuan kebijakan tekanan ketaatan dan faktor 

tanggung jawab persepsian sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

senjangan anggaran. 

3. Bagi pembaca  
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Diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu 

pengetahuan serta sebagai referensi yang berguna bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan anggaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Anggaran 

a. Pengertian Anggaran 

Anggaran merupakan unsur yang penting dalam perusahaan, 

karena anggaran digunakan manajemen dalam melaksanakan 

fungsinya terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan 

merupakan dasar bagi suatu pengendalian, sedangkan pengendalian 

diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Anggaran merupakan 

suatu alat yang digunakan untuk mengadakan perencanaan dan 

pengendalian. Anggaran merupakan rencana terperinci dan 

menyeluruh untuk setiap kegiatan dan aktivitas perusahaan. 

Anggaran pada umumnya merupakan alat penting untuk 

perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam 

organisasi. Setiap perusahaan yang besar perlu adanya suatu 

wewenang dan tanggung jawab dan manajemen puncak kepada 

manajemen bawahan. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang 

dihadapi oleh perusahaan tersebut menuntut manajemen untuk 

menyusun suatu program yang disebut anggaran. 

Menurut  Arief Suadi (2001) anggaran adalah pernyataan resmi 

oleh manajemen tentang harapan manajemen mengenai pendapatan, 
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biaya, dan transaksi keuangan lain dalam jangka waktu tertentu untuk 

perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Menurut Munandar (2001)  menyebutkan bahwa: 

 “Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, 

yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan 

dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu 

(periode) tertentu yang akan datang”. 

 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001) menyatakan bahwa: 

 “Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan 

secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan 

satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu 

tahun”. 

 

Menurut Nafarin (2004) mendefinisikan anggaran sebagai 

berikut ini. 

 “Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun 

program-program yang telah disahkan. Anggaran merupakan 

rencana tertulis mengenai suatu organisasi yang dinyatakan 

secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam uang dalam 

jangka waktu tertentu”. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran 

disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu tahun dan membawa 

perusahaan ke kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya 
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tertentu yang diperhitungkan. Anggaran juga harus disusun secara 

tertulis dan berurutan bardasarkan fakta yang terjadi. 

b. Manfaat dan Kegunaan Anggaran 

Anggaran mempunyai beberapa manfaat, menurut Nafarin 

(2000) menyatakan manfaat anggaran adalah sebagai berikut ini. 

1) Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 

2) Dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kelebihan dan 

kekurangan pegawai dalam kemampuannya bekerja. 

3) Dapat memotivasi pegawai. 

4) Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai. 

5) Menghindari pemborosan dan pengeluaran atau pembayaran yang 

kurang perlu. 

6) Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat 

dimanfaatkan seefisien mungkin. 

Budget selain berguna sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian, juga mempunyai beberapa kegunaan seperti yang 

dikemukakan oleh Munandar (2001) yaitu sebagai berikut ini. 

1) Sebagai Pedoman Kerja 

Budget berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan 

arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai 

oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. 

2) Sebagai Alat Pengkoordinasian Kerja 
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Budget berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar 

semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat 

saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju 

ke sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran 

jalannya perusahaan akan lebih terjamin. 

3) Sebagai Alat Pengawasan Kerja 

Budget berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat 

pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan 

nanti. Dengan membandingkan antara apa yang tertuang di dalam 

budget dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, 

dapatlah dinilai apakah perusahaan telah sukses bekerja ataukah 

kurang sukses bekerja. Dari perbandingan tersebut dapat pula 

diketahui sebab-sebab penyimpangan antara budget dengan 

realisasinya, sehingga dapat pula diketahui kelemahan-kelemahan 

dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan. Hal ini akan 

dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang sangat 

berguna untuk menyusun rencana-rencana budget selanjutnya 

secara lebih matang dan lebih akurat. 

Selain itu anggaran mempunyai beberapa manfaat yang cukup 

besar seperti yang dikemukakan oleh Supriyono (2000) yaitu sebagai 

berikut ini.   

1) Perencanaan Kegiatan Organisasi atau Pusat Pertanggungjawaban 

Dalam Jangka Pendek 
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 Anggaran sebagai alat perencanaan jangka pendek dan 

merupakan kesanggupan manajer pusat pertanggungjawaban untuk 

melaksanakan program atau bagian dari program jangka pendek, 

umumnya satu tahun. Dalam penyusunan anggaran, manajer pusat 

pertanggungjawaban harus mempertimbangkan pengaruh 

lingkungan luar dan kondisi-kondisi perusahaan. 

2) Membantu Mengkoordinasi Rencana Jangka Pendek 

 Anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasi rencana 

dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam 

organisasinya agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian 

tujuan. Koordinasi harus diusahakan, jadi tidak dapat diharapkan 

berjalan secara otomatis karena setiap individu di dalam organisasi 

mempunyai kepentingan dan persepsi yang berbeda terhadap 

tujuan organisasi. 

3) Alat Komunikasi Rencana Kepada Berbagai Manajer Pusat     

Pertanggungjawaban 

 Jika organisasi yang diinginkan berfungsi secara efisien, 

maka organisasi tersebut harus menetukan saluran komunikasi 

melalui berbagai unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi 

meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, 

strategi, kebijakan, rencana, pelaksanaan dan penyimpangan yang 

timbul. Dalam penyusunan anggaran, berbagai unit dan tindakan 
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organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses 

anggaran. 

4) Alat Untuk Memotivasi Para Manajer Untuk Mencapai Tujuan 

Pusat Pertanggungjawaban Yang Dipimpinnya 

 Anggaran dalam penyusunannya mengikut sertakan para 

pelaksana sehinnga dapat digunakan untuk memotivasi mereka di 

dalam melaksanakan rencana, mancapai tujuan sekaligus untuk 

mengukur prestasi mereka. Memotivasi para pelaksana dapat 

dilakukan dengan memberikan insentif dalam bentuk uang, 

penghargaan, dan sebagainya kepada mereka yang mencapai 

prestasi. 

5) Alat Pengendalian Kegiatan dan Penilaian Prestasi Pusat-pusat 

Pertanggungjawaban dan Para Manajernya. 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian 

kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan 

komitmen dari pelaksanaan sehingga dapat ditentukan apakah 

penyimpangan yang timbul sudah menjadi hal yang dapat 

merugikan perusahaan. Penyimpangan tersebut digunakan sebagai 

dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan umpan balik untuk 

perbaikan dimasa yang akan datang. 

6) Alat Pendidikan Para Manajer 

Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para 

manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat 
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pertanggungjawaban yang dipimpin dan sekaligus menghubungkan 

dengan pusat pertanggungjawaban lain yang ada dalam organisasi 

tersebut. Dengan demikian, anggaran bermanfaat sebagai latihan 

kepemimpinan bagi para manajer agar dimasa depan mampu 

menduduki jabatan yang lebih tinggi. 

c. Keterbatasan Anggaran 

Disamping manfaat yang diperoleh dari penggunaan anggaran 

seperti yang telah dikemukakan, anggaran juga mempunyai beberapa 

keterbatasan. Hal tersebut harus diperhatikan agar penerapan anggaran 

dapat berjalan dengan baik. 

Menurut Supriyono (2000) meskipun anggaran mempunyai 

banyak manfaat, tetapi terdapat pula beberapa keterbatasannya sebagai 

berikut ini. 

1) Estimasi atau proyeksi tidak tepat 

Perencanaan dan anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi 

yang ketepatannya tergantung kepada kemampuan pengestimasi 

atau pemroyeksi. Ketidak tepatan estimasi mengakibatkan manfaat 

perencanaan tidak dapat dicapai. 

2) Kondisi dan asumsi berubah 

Perencanaan dan anggaran didasarkan kondisi dan asumsi tertentu. 

Jika kondisi dan asumsi yang mendasarinya berubah maka 

perencanaan dan anggaran harus dikoreksi. 

3) Tidak ada kerjasama dan koordinasi 
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Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen hanya jika semua 

pihak, terutama para manajer terus bekerjasama secara 

terkoordinasi dan berusaha mencapai tujuan. 

4) Dipandang sebagai pengganti pertimbangan manajemen 

Perencanaan dan anggaran tidak dapat dan tidak dimaksudkan 

untuk menggantikan fungsi manajemen dan pertimbangan 

manajemen. 

Sedangkan menurut Nafarin (2000) mengungkapkan mengenai 

keterbatasan anggaran sebagai berikut ini. 

1) Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga 

mengandung unsur ketidakpastian. 

2) Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan 

tenaga kerja yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan 

mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan 

akurat. 

3) Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat 

menggerutu dan menentang, sehingga pelaksanaan anggaran dapat 

menjadi kurang efektif. 

Selain anggaran yang merupakan alat penting untuk 

perencanaan dan pengendalian, peran seorang manajer juga sangat 

berpengaruh terhadap suatu perencanaan. Panji Anoraga dan Sri Suyati 

(1995) seorang manajer adalah orang orang yang memiliki posisi 

tertentu dalam hirarki organisasi, manajer harus dapat membuat 
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perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan serta keputusan yang 

efektif. 

Dalam kaitannya dengan fungsi dan peran seorang pemimpin 

dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada para 

pembantunya, sesuai dengan kedudukan yang ada dan berlaku. Berikut 

merupakan klasifikasi seorang manajer menurut perannya, menurut 

Panji Anoraga dan Sri Suyati (1995): 

1) Manajer sebagai perencana 

2) Manajer sebagai pembuat kebijakan 

3) Manajer sebagai ahli 

4) Manajer sebagai pelaksana 

5) Manajer sebagai pengendali 

6) Manajer sebagai pemberi hadiah dan hukuman 

7) Manajer sebagai pengganti peran anggota lain 

d. Karakteristik Anggaran 

Anggaran merupakan rencana manajemen yang mendasarkan 

asumsi bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh penyusunan 

anggaran agar realisasi kegiatan sesuai dengan rencana yang telah 

disusun. Sedangkan perkiraan hanya merupakan prediksi mengenai apa 

yang terjadi. 

Menurut Anthony dan Govin Darajan (2003) bahwa suatu 

anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut ini. 

1) Anggaran adalah estimasi potensi keuangan dari unit bisnis. 
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2) Anggaran berdasarkan pelaporan keuangan meliputi keadaan 

keuangan yang diperbaharui. 

3) Anggaran meliputi satu periode umum dalam satu tahun. 

4) Anggaran berbentuk komitmen manajemen manajer setuju untuk 

menerima tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan 

penganggaran. 

5) Laporan penganggaran adalah peninjauan dan pembuktian terhadap 

tingkat keuangan dari penganggaran. 

6) Salah satu bukti anggaran dapat diubah hanya pada koordinasi 

tertentu atau khusus. 

7) Periode keadaan keuangan aktual diperbandingkan terhadap 

anggaran dan jenis dari analisis dan penjelasan. 

Karakteristik Anggaran menurut Mulyadi (2001) dalam bukunya 

Akuntansi Manajemen yaitu sebagai berikut ini. 

1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain 

keuangan. 

2) Anggaran umumnya  mencakupi jangka waktu satu tahun. 

3) Anggaran berisi komitmen dan kesanggupan manajemen, yang 

berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab 

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 

4) Usulan anggaran review dan disetujui oleh pihak yang berwenang 

lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 
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5) Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi 

tertentu. 

6) Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 

dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 

Menurut Mulyadi (2001) selain karakteristik-karakteristik umum 

yang telah diuraikan di atas, terdapat juga karakteristik anggaran yang 

baik yaitu sebagai berikut ini. 

1) Anggaran disusun berdasarkan program. 

2) Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggung 

jawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan. 

3) Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat 

pengendalian. 

e. Penyusunan Anggaran 

Dalam penyusunan anggaran memiliki prinsip-prinsip, menurut 

Nafrin (2004) prinsip-prinsip dalam penyusunan anggaran adalah 

sebagai berikut ini. 

1) Paduan adiquasi memberikan kemudahan bagi seluruh tingkat 

manajemen untuk bekerja dan menggunakan asumsi, target dan 

agenda. 

2) Partisipasi dalam proses penganggaran harus mencakup seluruh 

level di dalam suatu organisasi. 

3) Iklim dan persiapan penganggaran harus bisa di eliminasi dan 

dipertahankan. 
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4) Persiapan anggaran harus terstruktur sehingga dapat diterima 

dengan akal sehat dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar 

dan tujuan berjalan dengan sukses. 

5) Pengangkaan dari suatu asumsi harus dapat dievaluasi dalam 

mengembangkan anggaran. 

f. Jenis-Jenis Anggaran 

Menurut pendapat Nafarin (2004) Anggaran dapat 

dikelompokkan beberapa sudut pandang sebagai berikut ini. 

1) Menurut dasar penyusunan, Anggaran terdiri dari berikut ini. 

a) Anggaran variabel yaitu anggaran yang disusun berdasarkan 

interval (kisaran) kapasitas (aktivitas) tertentu. 

b) Anggaran tetap yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu 

tingkat kapasitas tertentu. 

2) Menurut cara penyusunan anggaran terdiri dari berikut ini. 

a) Anggaran periodik yaitu anggaran yang disusun untuk satu 

periode tertentu.   

b) Anggaran kontinyu yaitu anggaran yang dibuat untuk 

mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat. 

3) Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari berikut ini. 

a) Anggaran jangka pendek`(anggaran taktis) adalah anggaran 

yang dibuat jangka waktu paling lama setahun.  

b) Anggaran jangka panjang (strategis) adalah anggaran yang 

dibuat dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran 
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jangka panjang tidak mesti berupa anggaran modal, anggaran 

jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran 

jangka pendek. 

4) Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari berikut ini. 

Anggaran operasional yaitu anggaran untuk menyusun anggaran 

laporan rugi laba. Anggaran operasional antara lain terdiri dari 

berikut ini.  

a) Anggaran penjualan. 

b) Anggaran biaya pabrik, meliputi anggaran biaya bahan baku, 

anggaran biaya tenaga kerja langsung dan anggaran biaya 

overhead pabrik. 

c) Anggaran beban usaha. 

d) Anggaran laporan rugi laba. 

g. Syarat-syarat Anggaran 

Agar anggaran yang dihasilkan memberi manfaat bagi 

perusahaan, maka menurut Supriyono dalam bukunya Sistem 

Pengendalian Manajemen (2000) harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut ini. 

1) Adanya organisasi perusahaan yang sehat 

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas 

fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan 

tanggung jawab yang tegas. 

2) Adanya sistem akuntansi yang memadai 
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Sistem akuntansi yang memadai meliputi: 

a) Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan 

realisasinya sehinnga dapat diperbandingkan dan dihitung 

penyimpangannya. 

b) Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi, 

anggaran dan selisih. 

c) Laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. 

3) Adanya Penelitian dan Analisis 

 Penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat pengukur 

prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis 

prestasi. 

4) Adanya Dukungan Para Pelaksana 

 Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen 

jika ada dukungan aktif dari para pelaksana tingkat atas maupun 

bawah. 

Adapun menurut Any Agus Kana, dalam bukunya Anggaran 

Perusahaan (2003) menyatakan bahwa: 

1) Anggaran perusahaan harus bersifat realistis, dalam arti bahwa 

anggaran perusahaan itu tidak terlalu optimis dan tidak pula terlalu 

pesimis. 

2) Anggaran perusahaan harus bersifat luwes, yang berarti bahwa 

anggaran perusahaan tidak terlalu kaku sehingga berpeluang untuk 

disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. 
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3) Anggaran perusahaan harus bersifat kontinyu, dalam arti bahwa 

anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus 

dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidental. 

4) Perusahaan yang menyusun anggaran perusahaan, harus mampu: 

a) Mengendalikan berbagai relevant variables dalam mencapai 

tujuannya 

b) Melaksanakan sistim manajemen ilmiah 

c) Berkomunikasi secara efektif 

d) Memberikan motivasi kepada para anggota 

e) Mendorong terciptanya partisipasi 

Dengan terpenuhinya syarat-syarat anggaran tersebut, 

diharapkan agar anggaran yang disusun oleh manajemen perusahaan 

cukup memadai sehingga dapat membantu manajemen dalam 

menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya dengan lebih efektif dan 

efisien sehinnga efektivitas setiap kegiatan perusahaan dapat tercapai. 

2. Senjangan Anggaran (Budgetary Slack) 

Senjangan Anggaran (Budgetary Slack) dapat diartikan sebagai 

perbedaan antara jumlah anggaran dan estimasi terbaik dari organisasi 

(Anthony dan Govindradjan yang diterjemahkan oleh Tjakrawala, 2005). 

Dalam keadaan terjadinya budgetary slack bawahan cenderung 

mengajukan anggaran dengan merendahkan pendapatan dan menaikkan 

biaya dari estimasi terbaik yang diajukan, sehingga target akan mudah 

dicapai. Dengan demikian masukan dari level bawah harus dievaluasi 
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secara hati-hati karena ada tendensi untuk memasukkan kepentingan 

pribadi atau divisi dalam penyiapan anggaran. Biaya cenderung diperbesar 

karena mereka berasumsi bahwa pada level atas juga akan dipangkas dan 

target yang akan dicapai tidak akan sulit Herman, (2006). 

Carland dalam Herman (2006) menyebutnya bahwa slack dalam 

proses penyiapan anggaran sebagai berikut ini.  

“There is one danger in preparation of the budget by lower level 

employees: the risk of incorporating “slack” into the budget. 

People can overestimate costs and underestimate revenues to 

ensure that the budget will be met. Such diliberate misstaments are 

called slack. This is a particularly problem when budgets are used 

as control, because people naturally may try to influence their 

future evaluation by making the budget easy to achieve”.  

 

Ikhsan dan Ishak (2005) mendefinisikan budgetary slack sebagai 

berikut ini.  

“Slack adalah selisih antara sumber daya yang sebenarnya 

diperlukan untuk secara efisien menyelesaikan suatu tugas dan 

jumlah sumber daya yang lebih besar yang diperuntukkan bagi 

tugas tersebut. Dengan kata lain, slack adalah penggelembungan 

anggaran. Manajer menciptakan slack dengan mengestimasikan 

pendapatan lebih rendah, mengestimasikan biaya lebih tinggi, atau 

menyatakan terlalu tinggi jumlah input yang dibutuhkan untuk 

memproduksi suatu unit output”. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

budgetary slack dapat dipahami sebagai langkah pembuat anggaran untuk 

mencapai target yang lebih mudah dicapai padahal kapasitas 

sesungguhnya masih jauh lebih tinggi, dengan menganggarkan pendapatan 

yang lebih rendah dan biaya yang lebih tinggi dari estimasi terbaik 

mengenai jumlah-jumlah tersebut. Oleh karena itu, anggaran yang 

dihasilkan adalah target yang lebih mudah bagi mereka untuk dicapai. 
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Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), senjangan anggaran 

(budgetary slack) menurut beberapa teori mempunyai pengertian sebagai 

berikut ini. 

a. Teori agensi (theory agency) 

Penjelasan konsep senjangan anggaran dapat dimulai dari 

pendekatan agency theory. Praktik senjangan anggaran dalam 

perspektif agency theory dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan 

antara agent (manajemen) dengan principal yang timbul ketika setiap 

pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat 

kemakmuran yang dikehendakinya 

Agency theory menjelaskan fenomena yang terjadi apabila 

atasan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan untuk 

melakukan suatu tugas atau otoritas untuk membuat keputusan. Jika 

bawahan atau (agent) yang berpartisipasi dalam proses penyusunan 

anggaran mempunyai informasi khusus tentang kondisi lokal, akan 

memungkinkan bawahan memberikan informasi yang dimilikinya 

untuk membantu kepentingan perusahaan. Namun sering keinginan 

atasan tidak sama dengan bawahan sehingga menimbulkan konflik 

diantara mereka. Hal ini dapat terjadi misalnya, jika dalam melakukan 

kebijakan pemberian rewards perusahaan kepada bawahan didasarkan 

pada pencapaian anggaran. Bawahan cenderung memberikan informasi 

yang bias agar anggaran mudah dicapai dan mendapatkan rewards 

berdasarkan pencapaian anggaran. 
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b. Pendekatan Kontijensi 

 Menurut Abdul Halim dan Achmad Tjahjono (2000) teori 

kontijensi menunjukan suatu upaya dalam penentuan sistem 

pengendalian yang paling memungkinkan atas seperangkat keadaan 

yang ada. 

Penelitian-penelitian sebelumnya mengindikasikan hasil yang 

saling bertentangan mengenai hubungan antara partisipasi anggaran 

dengan senjangan anggaran. Dalam penelitian Falikhatun (2007) di 

dalam penelitiannya memungkinkan dilakukan pendekatan kontijensi 

(contigency approach) untuk mengevaluasi komitmen organisasi dan 

ketidakpastian faktor kondisional yang dapat mempengaruhi efektifitas 

partisipasi penganggaran terhadap senjangan anggaran. 

3. Tekanan Ketaatan 

Menurut Charles D, Spielberger (2005) menyebutkan bahwa sebagai 

berikut ini.  

“Tekanan adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai 

seseorang, misalnya obyek-obyek dalam lingkungan atau suatu 

stimulus yang secara obyektif adalah berbahaya. Tekanan juga 

diartikan sebagai stres, ketegangan atau gangguan yang tidak 

menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang”. 

 

Luthans (2004) mendefinisikan sebagai berikut ini.  

“Tekanan adalah suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri yang 

dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologis, sebagai 
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konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa yang 

terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologis dan fisik seseorang” 

 

Veithzal (2004) mendefinisikan tekanan ketaatan adalah sebagai berikut 

ini.  

“Perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami 

karyawan dalam menghadapi pekerjaan”.  

 

 Sedangkan Mangkunegara (2005) menyatakan tekanan ketaatan 

adalah sebagai berikut ini.  

 “Suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya 

ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, 

proses berpikir dan kondisi seorang karyawan, dalam hal ini tekanan 

tersebut disebabkan oleh lingkungan pekerjaan tempatnya bekerja”.  

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa 

tekanan ketaatan merupakan tuntutan-tuntutan eksternal yang disebabkan 

oleh perbedaan individu dan proses psikologis, sebagai konsekuensi dari 

tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu banyak 

mengadakan tuntutan psikologis dan fisik seseorang yang menciptakan 

adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, 

proses berpikir dan kondisi seorang karyawan. 

Dalam hal ini tekanan ketaatan diartikan sebagai tekanan yang 

diterima oleh auditor junior dari auditor senior atau atasan dan entitas yang 
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diperiksa untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar 

profesionalisme. Intruksi atasan dalam suatu organisasi akan 

mempengaruhi perilaku bawahan karena atasan memiliki otoritas Grediani 

dan Slamet, (2007). 

Tekanan ketaatan ini timbul akibat adanya kesenjangan ekspektasi 

yang terjadi antara entitas yang diperiksa dengan auditor telah 

menimbulkan suatu konflik tersendiri bagi auditor. Dalam suatu audit 

umum (general audit atau opiniom audit), auditor dituntut untuk 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan entitas 

untuk menghindari adanya pergantian auditor. Pemberian opini wajar 

tanpa pengecualian tanpa bukti-bukti audit yang memadai, dapat berubah 

dari masalah standar audit (khususnya masalah standar pelaporan) ke 

masalah kode etik (independensi dan benturan kepentingan). Pemenuhan 

tuntutan entitas merupakan pelanggaran terhadap standar. Dan auditor 

yang tidak memenuhi tuntutan klien dianggap termotivasi untuk 

menerapkan standar audit Theorodus, (2007). 

Douglas dan Weir (2000) menyoroti hubungan antara etika dan 

menciptakan slack dengan melakukan survei pada akuntan manajemen. 

Namun hasil survei mereka tidak menunjukkan arah asosiasi atau 

memberikan bukti tentang pengaruh tekanan untuk menciptakan slack 

dalam proses penetapan anggaran.  

Dalam model Lukka (1988) tentang faktor penentu dari budgetary 

slack dimasukkan tekanan pengaruh sosial (social influence pressure) 
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seperti harapan persepsian (perceived expectations) dari akuntan 

manajemen lain dan tekanan dari superior. Beberapa penelitian yang telah 

dilakukan dalam kaitan antara tekanan pengaruh sosial (social influence 

pressure) dan pengurangan budgetary slack adalah Young (1985), 

Frederickson dan Cloyd (1998) dan Steven (2002). Young (1985) 

menemukan bahwa mahasiswa MBA di bawah tekanan sosial mengurangi 

budgetary slack dibandingkan mahasiswa yang tidak di bawah tekanan. 

Frederickson dan Cloyd (1998) terkait tentang pengetahuan dari harapan 

atasan, menguji pada mahasiswa S1 dalam menciptakan slack meskipun 

mereka tidak menemukan hubungan positif yang diperkirakan antara 

tekanan pengaruh sosial dan perubahan dalam menciptakan slack. Stevens 

(2002) penciptaan slack dikaitkan dengan kepedulian reputasi dan etika, 

menemukan hubungan terbalik antara reputasi dan perhatian terhadap etika 

dan penciptaan slack. 

4. Tanggung Jawab Persepsian 

Teori ketaatan Milgram (1974) dalam Davis et al. (2006) 

menunjukkan bahwa individu yang mengalami tekanan ketaatan akan 

membuat keputusan yang bertentangan dengan sikap mereka sendiri, 

keyakinan, dan nilai-nilai sebagian karena mereka bisa melarikan diri dari 

tanggung jawab atas penilaian dan keputusan setelah ada individu yang 

mempunyai otoritas mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan. 

Penelitian sebelumnya tentang tekanan ketaatan DeZoort dan Lord, 

(1994); Lord dan DeZoort, (2001) belum mengevaluasi alasan spesifik 
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ketidakpantasan judgment dan keputusan yang dibuat di bawah tekanan 

ketaatan. Demikian pula teori atribusi misalnya, Hewstone (1983); Myers 

(1987) dalam Davis et al. (2006) menyatakan bahwa individu-individu 

yang melakukan tindakan tidak etis cenderung untuk mengeksternalisasi 

atribusi ke orang lain atau faktor-faktor lingkungan. Teori atribusi menurut 

Taylor et al. (2009) adalah prinsip yang menentukan bagaimana atribusi 

kausal dibuat dan apa efeknya. Atribusi kausal mengatakan bahwa semua 

manusia memiliki dua motif yang kuat yaitu membentuk pemahaman yang 

utuh tentang dunia dan kebutuhan untuk mengontrol lingkungan.  

B. Rerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran digunakan untuk mengetahui gambaran lebih jelas 

tentang hubungan variabel. Adapun untuk mengetahui pengaruh faktor 

tekanan ketaatan dan tanggung jawab persepsian terhadap penciptaan 

budgetary slack dapat dilihat pada kerangka pemikiran sebagai berikut ini. 
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Tekanan ketaatan adalah jenis tekanan pengaruh sosial yang dihasilkan 

ketika individu dengan perintah langsung dari perilaku individu lain Brehm 

dan Kassin (1990); Lord dan DeZoort (2001). Motivasi penelitian ini antara 

lain untuk meningkatkan pemahaman kita tentang profesional dan etika 

konflik yang muncul ketika individu didorong dengan tekanan ketaatan untuk 

berperilaku dalam cara disfungsional. Bentuk perilaku disfungsional antara 

lain adalah pembiasan dan pemfokusan Birnberg et al. (1983). Manager 

mempunyai berbagai macam Pinformasi yang lebih fleksibel yang akan 

disampaikan kepada atasan, hal ini secara tidak langsung bahwa pemilihan 

informasi yang dipilih adalah yang paling baik dan menguntungkan manager. 

Davis et al. (2006) mengevaluasi justifikasi keputusan dan penilaian 

tanggung jawab keputusan untuk mengatasi kesenjangan dalam literatur. Dan 

mencari pemahaman dari justifikasi dan penilaian tanggung jawab bagaimana 

dan mengapa beberapa invididu tunduk dalam tekanan untuk melakukan 

tindakan yang mereka tahu bahwa tindakan tersebut tidak sesuai, meskipun 

ada beberapa individu menolak tekanan. 

Gifford, Bobbitt, dan Slocum (1979) dalam Milliken (1987) 

ketidakpastian lingkungan merupakan rasa ketidakmampuan individu untuk 

mempridiksi sesuatu lingkungan secara akurat.Seorang Manager mengalami 

ketidakpastian lingkungan karena merasa tidak memiliki informasi yang 

cukup untuk memprediksi sesuatu secara akurat dan tidak mampu 

membedakan data yang relevan dengan data yang tidak relevan  

C. Hipotesis 
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Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan (Sugiyono,2003).Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis dalam penelitian sebagai berikut ini. 

1. Pengaruh Tekanan Ketaatan Terhadap Penciptaan Budgetary Slack 

Tekanan ketaatan adalah jenis tekanan pengaruh sosial yang 

dihasilkan ketika individu dengan perintah langsung dari perilaku individu 

lain. Teori ketaatan menyatakan bahwa individu yang memiliki kekuasaan 

merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang dengan 

perintah yang diberikannya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan 

kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk legitimasi power atau 

kemampuan atasan untuk mempengaruhi bawahan karena ada posisi 

khusus dalam stuktur hirarki organisasi Milgran (1974) dalam Hartanto 

dan Indra (2001). 

Proses penetapan anggaran merupakan subyek konflik karena 

terlalu subyektif dan rentan terhadap berbagai jenis pengaruh Lukka, 

(1988). Jansen dan Von Glinow (1985) menyatakan bahwa hasil 

ambivalensi etis dalam situasi di mana perilaku dipengaruhi oleh struktur 

pahala konflik dengan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai etika dan 

penilaian. Konflik utama manajemen untuk akuntan dalam skenario 

anggaran adalah antara keinginan manajemen untuk melayani sebagai fitur 

kontrol dan manajemen lokal mempertimbangan pengaruh sosial dan 

insentif lain yang mempengaruhi penciptaan budgetary slack. Salah satu 
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konflik peran utama pada akuntan manajemen dalam sebuah penganggaran 

adalah keinginan managemen corporate untuk mengendalikan anggaran 

dan managemen lokal (pusat pertanggung jawaban) untuk mengamankan 

anggaran yang lebih mudah dicapai.  

 

H1 : Tekanan ketaatan berpengaruh terhadap penciptaan budgetary Slack. 

 

2. Pengaruh Tanggung Jawab Terhadap Penciptaan Budgetary Slack 

Davis et al. (2006) mengevaluasi justifikasi keputusan dan 

penilaian tanggung jawab keputusan untuk mengatasi kesenjangan dalam 

literatur. Dan mencari pemahaman dari justifikasi dan penilaian tanggung 

jawab bagaimana dan mengapa beberapa invididu tunduk dalam tekanan 

untuk melakukan tindakan yang mereka tahu bahwa tindakan tersebut 

tidak sesuai, meskipun ada beberapa individu menolak tekanan. 

Jansen dan Von Glinow (1985) terkait berdasarkan norma-perilaku 

untuk menerima tanggung jawab dan perilaku counternorm untuk 

menghindari tanggung jawab. Oleh karena itu, responsibility shifting 

dianggap anteseden kritis pada keputusan untuk mematuhi atasan dan 

berperilaku yang tidak etis. Hasil penelitian Davis et al. (2006) 

menunjukkan bahwa partisipan yang melanggar kebijakan perusahaan 

dengan mentaati perintah atasan merasa kurang bertanggung jawab 

terhadap hasil keputusan mereka. 
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Sedangkan menurut Suartana (2010), budgetary slack adalah 

proses penganggaran yang ditemukan adanya distorsi secara sengaja 

dengan menurunkan pendapatan yang dianggarkan dan meningkatkan 

biaya yang dianggarkan. 

 

H2 : Tanggung jawab persepsian berpengaruh terhadap penciptaan     

Budgetary Slack. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain survei (survei design) yang 

dilakukan dengan mengambil sampel dari suatu populasi dalam 

lingkungan yang sebenarnya. Desain penelitian survei merupakan suatu 

perencanaan penelitian dengan tujuan melakukan pengujian yang cermat 

dan teliti terhadap suatu obyek penelitian berdasarkan suatu situasi atau 

kondisi tertentu dengan melihat kesesuaiannya pernyataan ataupun nilai 

tertentu yang diikuti dan diamati dengan cermat dan teliti. 

Penelitian ini menggunakan data cross section. Data cross section 

adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan 

gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Kuesioner 

digunakan dalam survei untuk mengumpulkan data pokok. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekumpulan orang atau obyek yang memiliki 

kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah 

pokok dalam suatu riset khusus (Santoso, 2003). Populasi yang diambil 

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Sugih Arto Sembada. 

Sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil 

dari suatu populasi dan diteliti secara rinci (Santoso, 2003). Dalam 

pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode purposive sampling 
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yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang 

ditetapkan  adalah sebagai berikut ini. 

a. Manajer tingkat menengah dan tingkat bawah.  

b. Kepala bagian, kepala sub bagian, kepala unit dan staff (staf akuntansi, 

staf keuangan, staf akuntansi manajemen dan verifikasi, staf 

perbendaharaan dan staf penyusunan anggaran). 

c. Staf  yang terlibat dalam penyusunan anggaran. 

d. Minimal telah menjabat 1 tahun. 

Sampel yang diambil adalah para manajer tingkat menengah dan 

tingkat bawah serta kepala bagian, kepala sub bagian, kepala unit dan staf 

PT Sugih Arto Sembada yang berjumlah 62 orang. Untuk manajer tingkat 

menengah dan tingkat bawah serta kepala bagian, kepala sub bagian, 

kepala unit dan staf yang berhak mengisi kuesioner, pendistribusiannya 

diserahkan langsung kepada manajer tingkat menengah dan tingkat bawah 

serta kepala bagian, kepala sub bagian, kepala unit dan staf PT Sugih Arto 

Sembada tersebut. 

Alasan dipilihnya manajer tingkat menengah dan tingkat bawah 

serta kepala bagian, kepala sub bagian, kepala unit dan staf karena 

merupakan pelaksana dalam suatu organisasi atau perusahaan yang terlibat 

secara aktif dalam penyusunan anggaran dan biasanya kinerja atau 

prestasinya diukur dalam pencapaian target anggaran yang telah 

ditetapkan. 
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C. Data dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer 

dan data sekunder. 

a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber aslinya (Nur Indriantoro & Supomo, 2002). Data 

primer diperoleh dengan melakukan survei dalam bentuk kuesioner. 

Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah untuk memperoleh 

informasi yang relevan dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang 

setinggi mungkin (Singarimbun dan Effendi, 1999). 

b. Data sekunder merupakan sumber data pembelian yang diperoleh 

penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (Nur 

Indriantoro & Supomo, 2002). Data sekunder diperoleh dengan 

melakukan studi pustaka dengan membandingkan relevansi antara 

masalah yang diteliti dengan literatur-literatur yang relevan, seperti 

jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap senjangan anggaran. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui survei 

kuesioner, dimana responden menjawab pernyataan-pernyataan yang telah 

disediakan dalam kuesioner. Penyebaran kuesioner pada responden 

dilakukan dengan mendatangi langsung obyek yang diteliti dengan 

maksud untuk memperoleh tingkat pengambilan yang tinggi karena 

responden akan lebih memberikan perhatian penuh pada tugas pengisian 
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kuesioner. Kuesioner yang diserahkan kepada responden akan disertai 

dengan surat permohonan pengisian kuesioner. Untuk menghindari 

keraguan respoden dalam menjawab pernyataan yang bersifat sensitif dan 

dalam surat permohonan itu dijelaskan bahwa informasi responden 

dijamin kerahasiaannya. 

E. Metode Analisis Data 

a. Pengujian Instrumen Penelitian 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pernyataan para kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2001). Validitas 

berkaitan dengan seberapa baik konsep studi didefinisikan oleh 

instrumen-instrumen pengukur. Pengujian validitas tiap butir 

digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir 

dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir 

(Sugiyono, 2005). Instrumen dinyatakan valid apabila mempunyai 

nilai rtabel pada taraf signifikan 0,05 hasil uji rhitung pada setiap item 

pernyataan lebih besar daripada critical value (rtabel). 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 

Teknik ini merupakan teknik pengujian konsistensi reliabilitas 
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antara item yang populer dan menunjukan indeks konsistensi yang 

cukup sempurna. (Ghozali, 2005). Untuk mengukur reliabilitas 

dengan uji statistic cronbach Alpha (α). Suatu kontruk atau 

variabel dikatakan realibel jika memberikan nilai cronbach Alpha > 

0,6 (Ghozali, 2005). Uji reliabilitas ini dapat menunjukan 

konsistensi instrumen pengukuran dalam pengukur gejala yang 

sama. 

b. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan sebelum dilakukan 

pengujian hipotesis. Pengujian ini terdiri atas uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal atau tidak (Ghozali, 2005). Pengujian normalitas dilakukan 

dengan memakai uji kolmogorof smirnov. Dengan pengujian ini 

dapat diketahui apakah nilai sampel yang teramati sesuai dengan 

distribusi tertentu. Untuk keperluan penelitian ini hipotesis yang 

diajukan adalah bahwa data terdistribusi normal. Kriteria yang 

digunakan adalah dengan pengujian dua arah (two-tailed test), 

yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas yang diperoleh 

dengan taraf signifikasi yang telah ditentukan (0,05). Apabila nilai 
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р > 0.05, maka data terdistribusi normal dan apabila nilai nilai р < 

0.05, maka data tidak terdistribusi normal. 

2) Uji Multikoliniearitas 

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat 

dilihat dari nilai tolerance value dan variance inflation factor 

(VIR). Tolerance value mengukur variabilitas variabel independen 

yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukan 

adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,01 atau sama 

dengan nilai VIF > 10. Apabila nilai VIF  di bawah nilai 10 dan 

tolerance value diatas 0,01, maka tidak terjadi multikolinearitas 

(Ghozali, 2005). 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual 

satu  ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2001). Untuk mengetahui ada atau tidaknya 
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heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji Glesjer yang 

meregresikan nilai kuadrat residual terhadap variabel independen 

(Gujarati, 2003). Probabilitas signifikan diatas tingkat kepercayaan 

5% diartikan regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

c. Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tekanan ketaatan dan 

tanggung jawab persepsian terhadap terciptanya budgetary slack 

digunakan teknik regresi berganda (multiple regression) yaitu teknik 

analisis yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan 

beberapa variabel independen. 

1) Analisis Regresi Linier Berganda 

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dua variabel bebas terhadap dua variabel terikat. Adapun 

rumus persamaannya adalah sebagai berikut ini. 

Y = a + b1X1 + b2X2  + e 

Keterangan: 

Y : Budgetary Slack 

α : Konstanta 

b : Koefisien regresi 

X1 : Tekanan Ketaatan 

X2 : Tanggung Jawab Persepsian 

e : error (nilai residual) 

2) Uji Kebaikan Model 
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a) Uji F 

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada pengaruh 

perbedaan varian antara variabel independen dan variabel 

dependen. Uji F ini menggunakan level of signifikan sebesar 

95% (α = 5%). Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini 

adalah: 

(1) Apabila  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , Artinya variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh signifikasi terhadap 

variabel dependen atau jika probabilitas lebih kecil dari 

0,05. 

(2) Apabila  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , Artinya variabel independen 

secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikansi 

terhadap variabel dependen atau jika probabilitas lebih 

besar dari 0,05. 

b) Koefisien determinan (𝑅2) 

Pengujian ini digunakan intuk menghitung seberapa 

besar variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variabel-variabel independen. 𝑅2  yang digunakan adalah  𝑅2 

yang telah memperhatikan jumlah variabel independen dalam 

suatu model regresi atau disebut  𝑅2  yang telah disesuaikan 

(Adjusted-R2). Dalam penelitian ini digunakan Adjusted-R2  

karena menurut Santoso (2003), jika jumlah variabel 
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independen yang diteliti lebih besar dari dua variabel, lebih 

baik digunakan Adjusted-R2. 

Koefisien determinasi merupakan pengukuran seberapa 

jauh kemampuan modal dalam menerapkan variasi variabel 

satu (Ghozali, 2001). Kelemahan mendasar penggunaan 

koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimanfaatkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen maka 𝑅2 pasti meningkat, 

tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Nilai 𝑅2 besarnya antara 0 dan 1 

(0 ≤  𝑅2 ≤ 1), yang mana jika mendekati 1, maka kecocokan 

model dikatakan cukup untuk menjelaskan variabel dependen 

(Gujarati, 2003). 

c) Uji Ketepatan Parameter Penduga (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji signifikasi 

secara sistematik pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam 

pengujian adalah sebagai berikut ini. 

(1) Ho diterima (Ha ditolak) yaitu apabila  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , 

maka hal ini berarti bahwa variabel in dependen secara 

individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  

(2) Apabila Ho ditolak dan Ha diterima yaitu apabila  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka hal ini menunjukan bahwa variabel 
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independen secara individu berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Jika nilai Signifikan < 0,05 maka Ha diterima. 

Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ha ditolak. 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum  PT Sugih Arto Sembada  

1. Identitas Umum PT Sugih Arto Sembada 

Nama Perusahaan  : PT Sugih Arto Sembada 

Alamat   : Jl. Diponegoro 5A Klaten Jawa Tengah 

Badan Hukum   : 503/404. SIUP. K/15 

Direktur Utama  : Arief  Hartono, S.E 

2. Sejarah Singkat Berdirinya PT Sugih Arto Sembada 

PT Sugih Arto Sembada adalah sebuah perusahaan 

perseorangan. Perusahaan ini merupakan distributor PT Nestle. Seiring 

dengan persaingan bisnis yang sangat kompetitif di kota klaten PT 

Sugih Arto Sembada adalah sebuah perusahaan yang ingin 

berpartisipasi dalam menutrisi keluarga Indonesia khususnya warga 

klaten dan sekitarnya agar menjadi generasi sehat dan berprestasi 

dikancah dunia memiliki komitmen terhadap penyediaan nutrisi 

berkualitas tinggi yang berkelanjutan bagi seluruh anggota keluarga 

Indonesia. PT Sugih Arto Sembada selalu berkomitmen untuk 

senantiasa menghasilkan yang terjangkau oleh semua kalangan 

masyarakat Indonesia. 

3. Visi Misi dan Tujuan PT Sugih Arto Sembada  



45 

 

1. Visi 

a. Menjadi merk terkemuka dalam bidang nutrisi berbasis produk 

susu dengan produk dan format yang terjangkau oleh seluruh 

segmen konsumen di Indonesia khususnya warga klaten dan 

sekitarnya. 

b. Menjadi perusahaan yang peduli terhadap karyawannya 

menawarkan pendapatan yang baik. Serta peluang untuk 

mengembangkan pribadi bagi karyawannya yang berbakat. 

c. Memberikan keuntungan  yang memuaskan serta berkelanjutan 

bagi  para pemegang saham perusahaan. 

2. Misi 

Menjadi nomor satu di industri produk susu secara keseluruhan: 

a. Secara aktif menstimulasi konsumsi produk susu serta mencapai 

pertumbuhan yang lebih pesat pada segmen-segmen utama pasar 

produk susu dibandingkan kompetitor. 

b. Mempertahankan posisi sebagai merk-merk yang lebih disukai 

dibenak seluruh konsumen. 

c. Memiliki karyawan yang kompeten dan berdedikasi tinggi 

diseluruh lini perusahaan dan memiliki rencana regenerasi yang 

matang demi pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. 

3. Tujuan 
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Menjunjung tinggi nilai-nilai dalam pengembangan pangsa pasar 

yang meliputi: 

a. Berani menghadapi tantangan persaingan dalam bisnis yang 

menitikberatkan pada: 

1) Berorientasi pasar 

Maksudnya adalah fokus terhadap sasaran konsumen agar 

produk dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas. 

2) Senantiasa memperbaiki diri 

Ini artinya berusaha mempertahankan citra produk agar tidak 

memiliki reputasi yang buruk dimata konsumen. 

b. Tumbuh bersama 

1) Berkomitmen penuh terhadap perusahaan, maksudnya adalah 

bahwa setiap karyawan harus memiliki loyalitas yang penuh 

terhadap perusahaan. 

2) Memimpin dan mengembangkan rekan kerja, maksudnya 

dalam menghadapi persaingan bisnis perusahaan juga ingin 

menggandeng competitor untuk mengadakan kerjasama yang 

saling menguntungkan. 

sebagai contoh: PT Nestle dengan produknya susu bubuk 

kemasan 800gram dari penjualannya dibendit dengan produk 

dari Indofood dengan produknya berupa indomie. Setelah 

dianalisa dipasar ternyata penjualan produk tersebut meningkat, 
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ini berarti menandakan bahwa kerjasama ini saling 

menguntungkan. 

c. Berani bertanggung jawab 

1) Menjunjung tinggi tanggung jawab bagi diri sendiri dan orang 

lain.  

2) Berorentasi pada keberhasilan.   

4. Struktur Organisasi PT Sugih Arto Sembada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Struktur Organisasi PT Sugih Arto Sembada tahun 2015 

 

Gambar 4. 1 

Struktur Organisasi PT Sugih Arto Sembada  

Penanggung Jawab 

Direktur Utama 

Kabag.Keuangan 

Accounting 

Claim 

Sales Supervisor 

Sales Koordinator 

Van Sales/AVS 

Sales Administrasi 

Warehouse 

(WHK) 

Tenaga Helper 
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1. Susunan Pengurus  PT Sugih Arto Sembada 

a. Penanggung Jawab  : Soegiharto Budiman, S.E 

b. Direktur Utama   : Arief Hatono, S.E 

c. Sales Supervisor   : Catur Pujiatmoko, S.E 

d. Kabag. Keuangan  : Fransiska 

e. Sales Administrasi  : Andre, Jarot S. 

      f. Sales Koordinator  : Yunus  Kasmiyanto 

      g. Accounting Claim  : Novi, Erna, Ina 

      h. Warehouse (WHK)  : Khoirudin 

2. Tugas dan Wewenang  

a. Dewan Komisaris/Penanggung Jawab 

Adapun tugasnya sebagai beriku ini. 

1) Menghadiri rapat  tahunan untuk mengevaluasi kerja perusahaan yang 

telah dicapai  selama 1 tahun. 

2) Menghadiri rapat pimpinan untuk mendiskusikan masalah perusahaan 

dan ikut mengambil keputusan  serta bersama-sama bertanggung jawab 

dengan keputusan yang telah di buat. 

3) Memberikan masukan kepada para pimpinan mengenai keputusan 

yang penting dan berkaitan dengan jalanya perusahaan. 

4) Ikut berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalanya perusahaan. 

b. Direktur Utama 
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1) Membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah operasional 

seperti kenerja pegawai  dan kedisiplinan. 

2) Mengadakan rapat tahunan dengan dewan komisaris sebagai bentuk  

evaluasi dan membicarakan rencana program tahun depan. 

3) Mengawasi jalanya perusahaan secara aktif. 

Sebagai contoh: melihat kinerja pegawai, memeriksa laporan tiap 

bulan untuk melihat kemajuan yang telah di capai dan target yang 

belum tercapai. 

c. Sales Supervisor 

1) Mengadakan rapat dengan semua team untuk mengetahui situasi akhir 

perusahaan dan langkah yang akan di ambil selanjutnya untuk 

kemajuan perusahaan. 

2) Mengadakan rapat evaluasi yang diadakan  dengan direktur utama dan 

keuangan untuk membahas permasalahan yang terjadi setiap 3 bulan 

sekali. 

3) Memberikan sosialisasi tentang keputusan yang telah di ambil oleh 

direktur untuk disampaikan kepada para staf. 

4) Membuat surat pesanan barang setiap bulan sekali. 

d. Sales Koordinator 

1) Mengkoordinasi van team untuk menjalankan rutinitas dengan baik 

agar target tercapai. 

2) Mengadakan kunjungan ke pasar. 
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3) Mewakili sales supervisor  jika berhalangan hadir. 

4) Melakukan pengawasan dilapangan tentang kinerja van sales/ asisten 

van sales (VS dan AVS). 

e. Kabag Keuangan 

1) Melakukan kegiatan akuntansi keuangan. 

2) Melakukan kegiatan akuntansi manajemen. 

3) Melakukan kegiatan penyusunan anggaran. 

4) Bertanggung jawab kepada direktur utama untuk melaporkan seluruh 

kegiatan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. 

5) Menyimpan surat-surat tagihan konsumen yang melakukan pembelian 

secara kredit. 

f. Sales Administrasi 

1) Memberikan laporan kepada sales supervisor baik laporan harian, 

mingguan maupun bulanan yang berkaitan dengan data administrasi 

perusahaan. 

2) Melakukan input data penjualan yang dilakukan oleh van sales setiap 

hari. 

3) Mencetak daftar kunjungan van sales setiap hari. 

g. Accounting 

1) Memegang kas kecil untuk mengganti pengeluaran-pengeluaran yang 

dilakukan oleh van sales seperti biaya program penjualan, biaya parkir, 

foto copy. 
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2) Membuat neraca perusahaan. 

h. Warehouse (WHK) 

1) Bertanggung jawab terhadap semua barang yang ada di dalam gudang. 

2) Melakukan penerimaan dan pengeluaran barang jika ada surat jalan. 

3) Membuat laporan stock barang dan disampaikan kepada bagian 

administrasi. 

i. Tenaga Helper 

Membantu werehouse dalam menjalankan semua aktifitas di dalam 

gudang termasuk membersihkan dan merapikan barang. 

j. Van Sales/Asisten Van Sales 

1) Menjual barang kepasar-pasar dan dituntut untuk dapat mencapai 

target. 

2) Menarik barang-barang yang sudah kadaluarsa di pasar.  

 

B. Hasil Penelitian 

1.  Karakteristik Responden Penelitian 

Bagian ini menguraikan hasil analisis yang diperoleh dari jawaban-

jawaban kuesioner yang telah dibagikan  kepada responden. Karakteristik 

responden penelitian pada hakikatnya adalah memberikan gambaran 

tentang latar belakang responden dengan memilih salah 1 (satu) dari 5 

(lima)  alternatif  jawaban  yang  menggambarkan bobot pendapat atas 

item kuesioner. Responden  merupakan manajer tingkat menengah dan 
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tingkat bawah serta kepala bagian, kepala sub bagian, kepala unit dan staf 

PT Sugih Arto Sembada.  

Tabel 4. 1 

Karakteristik Responden Penelitian 

No Keterangan Jumlah  

1 Kuesioner yang dibagikan 65  

2 Kuesioner yang kembali 62  

3 Kuesioner yang tidak kembali 3  

4 Tingkat pengembalian 95%  

5 Kuesioner yang tidak lengkap 0  

6 Kuesioner yang dapat diolah 62  

7 Persentase kuesioner yang dapat diolah 100%  
Sumber: Data primer yang diolah, 2019  

        2.Deskrisi Data Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tekanan 

ketaatan, tanggung jawab persepsian dan budgetary slack yang akan diuji 

secara statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 4. 2 berikut ini. 

Tabel 4. 2 

Deskripsi Statistik Data Penelitian 

No Variabel Min Max Mean Std. 

Deviasi 

1. Tekanan Ketaatan 13 24 19,44 4,023 

2. Tangg. Persepsian 13 24 19,35 4,021 

3. Budgetary Slack 12 25 19,53 3,982 
Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan deskripsi data di atas, dapat diketahui bahwa untuk 

variabel tekanan ketaatan diperoleh nilai terendah = 13; nilai tertinggi 

adalah = 24; nilai rata-rata adalah 19,44 dan nilai standar deviasi adalah 

sebesar 4,023. Hasil deskrisi statistik data ini  menunjukkan bahwa 

tekanan ketaatan pada manajer tingkat menengah dan tingkat bawah serta 
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kepala bagian, kepala sub bagian, kepala unit dan staf PT Sugih Arto 

Sembada termasuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata 19,44. 

Deskripsi statistik data untuk variabel tanggung jawab persepsian 

diperoleh nilai terendah = 13; nilai tertinggi adalah = 24; nilai rata-rata 

adalah 19,35 dan nilai standar deviasi adalah sebesar 4,021. Hasil deskrisi 

statistik data ini  menunjukkan bahwa tanggung jawab persepsian pada 

manajer tingkat menengah dan tingkat bawah serta kepala bagian, kepala 

sub bagian, kepala unit dan staf PT Sugih Arto Sembada termasuk dalam 

kategori tinggi dengan rata-rata 19,35. 

Deskripsi statistik data untuk variabel budgetary slack diperoleh 

nilai terendah = 12; nilai tertinggi adalah = 25; nilai rata-rata adalah 19,53 

dan nilai standar deviasi adalah sebesar 3,982. Hasil deskrisi statistik data 

ini  menunjukkan bahwa budgetary slack pada manajer tingkat menengah 

dan tingkat bawah serta kepala bagian, kepala sub bagian, kepala unit dan 

staf PT Sugih Arto Sembada termasuk dalam kategori tinggi dengan rata-

rata 19,53. 

3.   Pengujian Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Berikut ini adalah 

hasil pengujian uji validitas pada masing-masing variabel: 
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Tabel 4. 3 

Hasil Uji Validitas Variabel Tekanan Ketaatan (X1) 

No rhitung rtabel p Status 

1.  0,942 0,254 0,000 Valid 

2.  0,980 0,254 0,000 Valid 

3.  0,984 0,254 0,000 Valid 

4.  0,893 0,254 0,000 Valid 

5.  0,811 0,254 0,000 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019  

Bedasarkan hasil uji validitas untuk variabel tekanan ketaatan 

di atas didapatkan hasil bahwa dari 5 butir item pertanyaan dinyatakan 

valid, karena nilai rhitung lebih besar jika dibandingkan dengan rtabel 

product moment. Dengan demikian butir-butir pertanyaan dalam 

variabel tekanan ketaatan layak dipergunakan sebagai instrumen 

penelitian. Selanjutnya tabel di bawah ini adalah hasil uji validitas 

untuk variabel tanggung jawab persepsian. 

Tabel 4. 4 

Hasil Uji Validitas Variabel Tanggung Jawab Persepsian (X2) 

No rhitung rtabel p Status 

1.  0,944 0,254 0,000 Valid 

2.  0,971 0,254 0,000 Valid 

3.  0,984 0,254 0,000 Valid 

4.  0,892 0,254 0,000 Valid 

5.  0,831 0,254 0,000 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah, 2019  

Bedasarkan hasil uji validitas untuk variabel tanggung jawab 

persepsian di atas didapatkan hasil bahwa dari 5 butir item pertanyaan 

dinyatakan valid, karena nilai rxy lebih besar jika dibandingkan dengan 

rtabel product moment. Dengan demikian butir-butir pertanyaan dalam 

variabel tanggung jawab persepsian layak dipergunakan sebagai 
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instrumen penelitian. Selanjutnya tabel di bawah ini adalah hasil uji 

validitas untuk variabel budgetary slack. 

Tabel 4. 5 

Hasil Uji Validitas Variabel Budgetary Slack (Y) 

No rhitung rtabel p Status 

1.  0,922 0,254 0,000 Valid 

2.  0,905 0,254 0,000 Valid 

3.  0,921 0,254 0,000 Valid 

4.  0,859 0,254 0,000 Valid 

5.  0,832 0,254 0,000 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah, 2019  

Bedasarkan hasil uji validitas untuk variabel budgetary slack 

di atas didapatkan hasil bahwa dari 5 butir item pertanyaan dinyatakan 

valid, karena nilai rxy lebih besar jika dibandingkan dengan rtabel 

product moment. Dengan demikian butir-butir pertanyaan dalam 

variabel budgetary slack layak dipergunakan sebagai instrumen 

penelitian.  

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Berikut ini 

adalah hasil pengujian reliabilitas: 

Tabel 4. 6 

Hasil Uji Reliabilitas  

No Nama Variabel Alpha  

Cronbach  

Nunnally Status 

1. Tekanan Ketaatan 0,948 0,60 Reliabel 

2. Tanggung Jawab Persepsi 0,948 0,60 Reliabel 

3. Budgetary Slack 0,929 0,60 Reliabel 
Sumber: Data primer yang diolah, 2019  
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Pengujian reliabilitas pada masing-masing variabel diperoleh 

nilai Cronbach Alpha lebih besar dari kriteria yang ditentukan 

Nunnally, (1969) = 0,6 yang mana menjelaskan bahwa semua variabel 

menunjukkan kuatnya reliabilitas. Dengan demikian maka seluruh uji 

instrumen yang terdiri dari validitas dan reliabilitas memenuhi 

persyaratan untuk dipakai dalam pengambilan keputusan penelitian. 

4. Pengujian Asumsi Klasik 

Formula atau rumus regresi diturunkan dari suatu asumsi data 

tertentu. Dengan demikian tidak semua data dapat diterapkan regresi. 

Jika data tidak memenuhi asumsi regresi, maka penerapan regresi akan 

menghasilkan estimasi yang bias. Berikut ini adalah hasil pengujian 

asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas dan 

heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki 

ditribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov Smirnov, 

dengan ketentuan data berdistribusi normal jika nilai p > 0,05.  

Berikut adalah hasil pengujian normalitas: 

Tabel 4. 7 

Hasil Pengujian Normalitas 

Nama Variabel Kolmogorov 

Smirnov  

p Status 

Unstrandardized 

Residual 

0,886 0,412 Normal 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019  
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Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan 

metode Kolmogorov Smirnov diketahui bahwa besarnya nilai 

Kolmogorov Smirnov Z adalah sebesar 0,886 dengan nilai p = 

0,412. Hasil perhitungan di tas menunjukkan bahwa nilai p > 0,05; 

sehingga dapat diketahui bahwa distribusi data dalam penelitian ini 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 

antar sesama variabel independen sama dengan nol. 

Multikolinearitas dapat dilihat juga dari nilai tolerance dan besaran 

VIF (Variance Inflation Factor), yaitu jika besaran VIF < 10 dan 

Tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Nilai cut off 

yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai VIF > 10 dan Tolerance < 0,10 maka 

terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2011 :105-106). Berikut adalah 

hasil pengujian multikolinearitas:  
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Tabel 4. 8 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

No Variabel Tolerance VIF Keterangan 

1. X1 0,996 1,004 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

2. X2 0,996 1,004 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
Sumber: Data primer yang diolah, 2019  

 
Dengan melihat hasil pengujian multikolinearitas di atas, 

diketahui bahwa tidak ada satupun dari variabel bebas yang 

mempunyai nilai tolerance lebih kecil dari 0,1. Begitu juga nilai 

VIF masing-masing variabel tidak ada yang lebih besar dari 10. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang 

sempurna antara variabel bebas (independent), sehingga model 

regresi ini tidak ada masalah multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan pengujian dengan 

metode Glejser, adapun ketentuannya adalah jika hasil perhitungan 

menunjukkan nilai p > 0,05; maka hal itu menunjukkan bahwa 

model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil 

pengujian heteroskedastisitas:  
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Tabel 4. 9 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

No Variabel thitung p Keterangan 

1. X1 0,476 0,636 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

2. X2 0,294 0,770 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 
Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan 

dengan menggunakan metode Glejser diketahui bahwa pada masing-

masing variabel diperoleh nilai probability (p) yang lebih besar dari 

0,05; dengan demikian dapat diketahui bahwa model regresi tidak 

mengalami permasalahan heteroskedastisitas. 

        5. Pengujian Hipotesis 

a. Model Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda bertujuan mengetahui pengaruh 

tekanan ketaatan dan tanggung jawab persepsian terhadap penciptaan 

budgetary slack. Adapun berdasarkan perhitungan diperoleh hasil 

sebagai berikut ini. 

Tabel 4. 10 

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 

p thitung Beta Coefficient Variabel 

0,000 3,888  12,014 (Constant) 

0,243 -1,180 -0,129 -0,128 Tekanan Ketaatan 

0,000 4,770 0,522 0,517 Tangg. Persepsian 

Adj. R2 = 0,273 

Fhitung = 12,466 

Ftabel = 3,15 

ttabel = 2,001 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019  

Berdasarkan tabel 4.10 yang merupakan hasil pengujian regresi 

linier berganda dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut ini. 
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Y = 12,014 - 0,128 X1 + 0,517 X2 + e 

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut ini. 

a) = 12,014; Nilai konstanta pada model regresi linier berganda 

adalah 12,014 dengan parameter positif, hal ini menunjukkan 

bahwa tanpa adanya tekanan ketaan dan tanggung jawab 

persepsian, maka budgetary slack di PT Sugih Arto Sembada 

Klaten tetap akan mengalami peningkatan dengan nilai 12,014. 

b) = -0,128; Nilai koefisien regresi untuk variabel tekanan ketaatan 

(b1) adalah sebesar 0,128 dengan parameter negatif, hal ini 

menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan tekanan ketaatan 

sebesar 1 satuan, maka akan berdampak terhadap penurunan 

budgetary slack sebesar 0,128 satuan, dengan asumsi variabel yang 

lain konstan. 

c) = 0,517; Nilai koefisien regresi untuk variabel tanggung jawab 

persepsian (b2) adalah sebesar 0,517 dengan parameter positif, hal 

ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan tanggung jawab 

persepsian sebesar 1 satuan, maka akan berdampak terhadap 

peningkatan budgetary slack sebesar 0,517 satuan, dengan asumsi 

variabel yang lain konstan. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tanggung jawab 

persepsian mempunyai nilai koefieisen beta sebesar 0,522 yang 

lebih besar jika dibandingkan dengan variabel tekanan ketaatan. 
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Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab persepsian 

merupakan faktor yang lebih dominan berpengaruh terhadap 

budgetary slack.  

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi 

secara bersama-sama apakah terdapat pengaruh antara tekanan 

ketaatan dan tanggung jawab persepsian terhadap pencapaian 

budgetary slack, dengan menggunakan derajat keyakinan 5% diperoleh 

nilai Ftabel pada df: 2; 59 sebesar 3,15. 

Tabel 4. 11 

Hasil Pengujian Regresi Simultan 

 
      Berdasarkan hasil  analisis  uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 12,466 > 

3,15 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka Ha diterima. Hal ini berarti 

bahwa tekanan  ketaatan dan tanggung jawab persepsian secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap pencapaian budgetary slack di PT Sugih Arto 

Sembada Klaten. Hal ini juga membuktikan bahwa pemilihan variabel tekanan 

ketaatan dan tanggung jawab persepsian sebagai prediktor dari pencapaian 

budgetary slack sudah tepat atau fit. 

c. Uji Parsial (Uji t)  

ANOVAb

287,374 2 143,687 12,466 ,000a

680,062 59 11,526

967,435 61

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Tanggung Jaw ab Persepsian, Tekanan Ketaatana. 

Dependent Variable: Budgetary  Slackb. 
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Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji signifikansi 

koefisien regresi secara individu apakah terdapat pengaruh antara 

tekanan ketaatan dan tanggung jawab persepsian terhadap pencapaian 

budgetary slack.  

Tabel 4. 12 

Hasil Pengujian Regresi Parsial 

Coefficientsa

12,014 3,090 3,888 ,000

-,128 ,108 -,129 -1,180 ,243

,517 ,108 ,522 4,770 ,000

(Constant)

Tekanan Ketaatan

Tanggung Jaw ab Persepsian

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Budgetary Slacka. 

 

 Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut ini. 

1) Hasil Pengujian Hipotesis 1 (H1) 

Langkah-langkah pengujian terhadap hipotesis 1 (H1) adalah 

sebagai berikut ini. 

a) Hipotesis 

Ho : b1 = 0,  artinya tekanan ketaatan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap budgetary slack. 

Ha : b1  0, artinya tekanan ketaatan berpengaruh signifikan 

terhadap budgetary slack. 

b) Menentukan level of significant. 

Pada penelitian ini digunakan level of significant  = 0,05. 

Dengan level of significant  = 0,05 diperoleh ttabel sebagai 

berikut ini. 
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ttabel = /2, n-k 

= 0,05/2, 100-5 

= 0,025, 95 

= 2,001 

c) Kriteria Pengujian 

 

 

      

 

 

 

Ho diterima apabila: -2,001  thitung  2,001 

Ho ditolak apabila: thitung  > 2,001 atau thitung < -2,001 

d) Perhitungan nilai t 

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan bantuan SPSS 18.0 for 

windows diperoleh thitung sebesar -1,180. 

e) Menarik simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian untuk pengaruh tekanan ketaatan 

terhadap budgetary slack diperoleh nilai thitung sebesar -1,180 

dengan p= 0,243. Oleh karena nilai thitung lebih kecil dari ttabel    

(-1,180 < 2,001) dan p > 0,05; maka H1 ditolak, yang berarti 

bahwa tekanan ketaatan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

budgetary slack di PT Sugih Arto Sembada Klaten. 

2) Hasil Pengujian Hipotesis 2 (H2) 

Daerah  

Tolak 

Daerah  

Terima 

2,001 -2,001 

Daerah  

Tolak 
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Langkah-langkah pengujian terhadap hipotesis 2 (H2) adalah 

sebagai berikut ini. 

a) Hipotesis 

Ho : b2 = 0,  artinya tanggung jawab persepsian tidak 

berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack. 

Ha : b2  0, artinya tanggung jawab persepsian berpengaruh 

signifikan terhadap budgetary slack. 

b) Menentukan level of significant. 

Pada penelitian ini digunakan level of significant  = 0,05. 

Dengan level of significant  = 0,05 diperoleh ttabel sebagai 

berikut ini. 

ttabel = /2, n-k 

= 0,05/2, 100-5 

= 0,025, 95 

= 2,001 

c) Kriteria Pengujian 

 

 

      

 

 

 

Ho diterima apabila: -2,001  thitung  2,001 

Ho ditolak apabila: thitung  > 2,001 atau thitung < -2,001 

Daerah  

Tolak 

Daerah  

Terima 

2,001 -2,001 

Daerah  

Tolak 
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d) Perhitungan nilai t 

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan bantuan SPSS 18.0 for 

windows diperoleh thitung sebesar 4,770. 

e) Menarik simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian untuk pengaruh tanggung jawab 

persepsian terhadap budgetary slack diperoleh nilai thitung 

sebesar 4,770 dengan p= 0,000. Oleh karena nilai thitung lebih 

besar dari ttabel (4,770 > 2,001) dan p < 0,05; maka H2 diterima, 

yang berarti bahwa tanggung jawab persepsian berpengaruh 

signifikan terhadap budgetary slack di PT Sugih Arto Sembada 

Klaten. 

d. Koefisien Determinasi (Adjusted. R2) 

Keofisien determinasi yaitu untuk mengukur proporsi atau 

presentasi sumbangan dari seluruh variabel bebas (X) yang terdapat 

dalam model regresi terhadap variabel terikat (Y). 

Tabel 4. 13 

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

  

Model Summ aryb

,545a ,297 ,273 3,395

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Tanggung Jaw ab Persepsian,

Tekanan Ketaatan

a. 

Dependent Variable: Budgetary Slackb. 

 

 Hasil perhitungan untuk nilai Adjusted R2 dengan bantuan 

program SPSS 18.0 for windows, dalam analisis regresi berganda 

diperoleh angka koefisien determinasi atau Adjusted R2 sebesar 0,273. 
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Hal ini berarti variasi perubahan pada budgetary slack di PT Sugih 

Arto Sembada Klaten 27,3% dapat dijelaskan oleh faktor tekanan 

ketaatan dan tanggung jawab persepsian, sementara sisanya sebesar 

72,7% diterangkan oleh faktor lain yang tidak ikut terobservasi. 

C.  Pembahasan 

1. Pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap Pencapaian Budgetary Slack  

di PT Sugih Arto Sembada Klaten 

Tekanan ketaatan adalah jenis tekanan pengaruh sosial yang 

dihasilkan ketika individu dengan perintah langsung dari perilaku individu 

lain. Teori ketaatan menyatakan bahwa individu yang memiliki kekuasaan 

merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang dengan 

perintah yang diberikannya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan 

kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk legitimasi power atau 

kemampuan atasan untuk mempengaruhi bawahan karena ada posisi 

khusus dalam stuktur hirarki organisasi Milgran (1974) dalam Hartanto 

dan Indra (2001).  

Dalam hal ini tekanan ketaatan diartikan sebagai tekanan yang 

diterima oleh auditor junior dari auditor senior atau atasan dan entitas yang 

diperiksa untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar 

profesionalisme. Intruksi atasan dalam suatu organisasi akan 

mempengaruhi perilaku bawahan karena atasan memiliki otoritas Grediani 

dan Slamet, (2007). 
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Tekanan ketaatan ini timbul akibat adanya kesenjangan ekspektasi 

yang terjadi antara entitas yang diperiksa dengan auditor telah 

menimbulkan suatu konflik tersendiri bagi auditor. Dalam suatu audit 

umum (general audit atau opiniom audit), auditor dituntut untuk 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan entitas untuk 

menghindari adanya pergantian auditor. Pemberian opini wajar tanpa 

pengecualian tanpa bukti-bukti audit yang memadai, dapat berubah dari 

masalah standar audit (khususnya masalah standar pelaporan) ke masalah 

kode etik (independensi dan benturan kepentingan). Pemenuhan tuntutan 

entitas merupakan pelanggaran terhadap standar. Dan auditor yang tidak 

memenuhi tuntutan klien dianggap termotivasi untuk menerapkan standar 

audit Theorodus, (2007). 

Berdasarkan hasil penelitian untuk pengaruh tekanan ketaatan 

terhadap budgetary slack diperoleh nilai thitung sebesar -1,180 dengan p= 

0,243. Oleh karena nilai thitung lebih kecil dari ttabel    (-1,180 < 2,001) dan p 

> 0,05; maka H1 ditolak, yang berarti bahwa tekanan ketaatan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack di PT Sugih Arto 

Sembada Klaten. 

Douglas dan Weir (2000) menyoroti hubungan antara etika dan 

menciptakan slack dengan melakukan survei pada akuntan manajemen. 

Namun hasil survei mereka tidak menunjukkan arah asosiasi atau 

memberikan bukti tentang pengaruh tekanan untuk menciptakan slack 

dalam proses penetapan anggaran. Proses penetapan anggaran merupakan 
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subyek konflik karena terlalu subyektif dan rentan terhadap berbagai jenis 

pengaruh Lukka, (1988). Jansen dan Von Glinow (1985) menyatakan 

bahwa hasil ambivalensi etis dalam situasi di mana perilaku dipengaruhi 

oleh struktur pahala konflik dengan perilaku yang mencerminkan nilai-

nilai etika dan penilaian. Konflik utama manajemen untuk akuntan dalam 

skenario anggaran adalah antara keinginan manajemen untuk melayani 

sebagai fitur kontrol dan manajemen lokal mempertimbangan pengaruh 

sosial dan insentif lain yang mempengaruhi penciptaan budgetary slack. 

Salah satu konflik peran utama pada akuntan manajemen dalam sebuah 

penganggaran adalah keinginan managemen corporate untuk 

mengendalikan anggaran dan managemen lokal (pusat pertanggung 

jawaban) untuk mengamankan anggaran yang lebih mudah dicapai.  

Dalam model Lukka (1988) tentang faktor penentu dari budgetary 

slack dimasukkan tekanan pengaruh sosial (social influence pressure) 

seperti harapan persepsian (perceived expectations) dari akuntan 

manajemen lain dan tekanan dari superior. Beberapa penelitian yang telah 

dilakukan dalam kaitan antara tekanan pengaruh sosial (social influence 

pressure) dan pengurangan budgetary slack adalah Young (1985), 

Frederickson dan Cloyd (1998) dan Steven (2002). Young (1985) 

menemukan bahwa mahasiswa MBA di bawah tekanan sosial mengurangi 

budgetary slack dibandingkan mahasiswa yang tidak di bawah tekanan. 

Frederickson dan Cloyd (1998) terkait tentang pengetahuan dari harapan 

atasan, menguji pada mahasiswa S1 dalam menciptakan slack meskipun 
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mereka tidak menemukan hubungan positif yang diperkirakan antara 

tekanan pengaruh sosial dan perubahan dalam menciptakan slack. Stevens 

(2002) penciptaan slack dikaitkan dengan kepedulian reputasi dan etika, 

menemukan hubungan terbalik antara reputasi dan perhatian terhadap etika 

dan penciptaan slack. 

2. Pengaruh Tanggung Jawab Persepsian terhadap Pencapaian 

Budgetary Slack  di PT Sugih Arto Sembada Klaten   

Senjangan Anggaran (Budgetary Slack) dapat diartikan sebagai 

perbedaan antara jumlah anggaran dan estimasi terbaik dari organisasi 

(Anthony dan Govindradjan yang diterjemahkan oleh Tjakrawala, 2005). 

Sedangkan menurut Suartana (2010), budgetary slack adalah proses 

penganggaran yang ditemukan adanya distorsi secara sengaja dengan 

menurunkan pendapatan yang dianggarkan dan meningkatkan biaya yang 

dianggarkan. 

Dalam keadaan terjadinya budgetary slack bawahan cenderung 

mengajukan anggaran dengan merendahkan pendapatan dan menaikkan 

biaya dari estimasi terbaik yang diajukan, sehingga target akan mudah 

dicapai. Dengan demikian masukan dari level bawah harus dievaluasi 

secara hati-hati karena ada tendensi untuk memasukkan kepentingan 

pribadi atau divisi dalam penyiapan anggaran. Biaya cenderung diperbesar 

karena mereka berasumsi bahwa pada level atas juga akan dipangkas dan 

target yang akan dicapai tidak akan sulit Herman, (2006). 
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Berdasarkan hasil penelitian untuk pengaruh tanggung jawab 

persepsian terhadap budgetary slack diperoleh nilai thitung sebesar 4,770 

dengan p= 0,000. Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (4,770 > 

2,001) dan p < 0,05; maka H2 diterima, yang berarti bahwa tanggung 

jawab persepsian berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack di PT. 

Sugih Arto Sembada Klaten. 

Jansen dan Von Glinow (1985) terkait berdasarkan norma-perilaku 

untuk menerima tanggung jawab dan perilaku counternorm untuk 

menghindari tanggung jawab. Oleh karena itu, responsibility shifting 

dianggap anteseden kritis pada keputusan untuk mematuhi atasan dan 

berperilaku yang tidak etis. Hasil penelitian Davis et al. (2006) 

menunjukkan bahwa partisipan yang melanggar kebijakan perusahaan 

dengan mentaati perintah atasan merasa kurang bertanggung jawab 

terhadap hasil keputusan mereka. 

Teori ketaatan Milgram (1974) dalam Davis et al. (2006) 

menunjukkan bahwa individu yang mengalami tekanan ketaatan akan 

membuat keputusan yang bertentangan dengan sikap mereka sendiri, 

keyakinan, dan nilai-nilai, sebagian, karena mereka bisa melarikan diri 

dari tanggung jawab atas penilaian dan keputusan setelah ada individu 

yang mempunyai otoritas mengarahkan mereka untuk melakukan 

tindakan. 

Penelitian sebelumnya tentang tekanan ketaatan DeZoort dan Lord, 

(1994); Lord dan DeZoort, (2001) belum mengevaluasi alasan spesifik 
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ketidakpantasan judgment dan keputusan yang dibuat di bawah tekanan 

ketaatan. Davis et al. (2006) mengevaluasi justifikasi keputusan dan 

penilaian tanggung jawab keputusan untuk mengatasi kesenjangan dalam 

literatur. Dan mencari pemahaman dari justifikasi dan penilaian tanggung 

jawab bagaimana dan mengapa beberapa invididu tunduk dalam tekanan 

untuk melakukan tindakan yang mereka tahu bahwa tindakan tersebut 

tidak sesuai, meskipun ada beberapa individu menolak tekanan. Demikian 

pula teori atribusi misalnya, Hewstone, (1983); Myers, (1987) dalam 

Davis et al., (2006) menyatakan bahwa individu-individu yang melakukan 

tindakan tidak etis cenderung untuk mengeksternalisasi atribusi ke orang 

lain atau faktor-faktor lingkungan. Teori atribusi menurut Taylor et al. 

(2009) adalah prinsip yang menentukan bagaimana atribusi kausal dibuat 

dan apa efeknya. Atribusi kausal mengatakan bahwa semua manusia 

memiliki dua motif yang kuat yaitu membentuk pemahaman yang utuh 

tentang dunia dan kebutuhan untuk mengontrol lingkungan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh tekanan ketaatan dan 

tanggung jawab persepsian pada pencipataan budgetary slack di PT Sugih 

Arto Sembada Klaten dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Tekanan  ketaatan tidak berpengaruh signifikan  terhadap budgetary slack 

di PT Sugih Arto Sembada Klaten, artinya adanya tekanan  ketaatan tidak 

menunjukkan arah asosiasi atau  memberikan bukti tentang pengaruh 

tekanan untuk menciptakan slack dalam proses penetapan anggaran. 

2. Tanggung jawab persepsian berpengaruh signifikan terhadap budgetary 

slack di PT Sugih Arto Sembada Klaten, artinya partisipan yang 

melanggar kebijakan perusahaan dengan mentaati perintah atasan  merasa 

kurang bertanggung jawab terhadap hasil keputusan mereka, sehingga 

tanggung jawab persepsian memberikan konstribusi yang signifikan 

terhadap budgetary slack. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa hal yang menjadikan adanya keterbatasan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada manajer tingkat menengah dan tingkat 

bawah serta kepala bagian, kepala sub bagian, kepala unit dan staf PT 
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Sugih Arto Sembada Klaten, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk 

perusahaan di Indonesia pada umumnya. 

2. Penggunaan variabel tekanan ketaatan dan tanggung jawab persepsian 

digunakan sebagai prediktor dari pencapaian budgetary slack, sehingga 

dimungkinkan masih ada faktor lain yang dapat meningkatkan pencapaian 

budgetary slack. 

C. Saran  

Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan semakin memperluas penelitian dengan melakukan 

penelitian pada beberapa perusahaan dan juga penggunaan variabel-

variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap budgetary slack. 

2. Bagi pihak perusahaan  

Diharapkan untuk memberikan porsi pekerjaan yang sewajarnya 

dan tanpa memberikan preseur yang berakibat pada tingginya tekanan 

ketaatan dan tanggung jawab persepsian, sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya budgetary slack. 

3. Bagi pembaca 

Perlunya melakukan penelitian lebih lanjut tentang latar belakang 

manajer melakukan budgetary slack dalam pengelolaan keuangan dengan 

menyertakan faktor-faktor konkrit yang dapat meningkatkan budgetary 

slack. 
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