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Allah Ta’ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 

(QS. Al-Baqarah [2]: 286) 

 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan. 

(QS Al Insyirah : 5-6) 

 

Gagal hanya terjadi jika kita menyerah  

(BJ Habibie) 

 

Semuanya kelihatan tidak mungkin sampai segala sesuatu selesai 

(Nelson Mandela) 

 

Siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya dia berilmu 

(Megalantyas) 
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ABSTRAK 

Fitriyana Munawaroh Megalantyas, 1622100032, Skripsi, Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma, Pengaruh 

Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran, dan Locus 

of Control terhadap Budgetary Slack (Studi Pada Pemerintah Desa Di 

Kecamatan Wedi).  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji : (1) pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap budgetary slack pada pemerintah desa di Kecamatan Wedi, (2) 

asimetri informasi terhadap budgetary slack pada pemerintah desa di Kecamatan 

Wedi, (3) penekanan anggaran terhadap budgetary slack pada pemerintah desa di 

Kecamatan Wedi, (4) locus of control terhadap budgetary slack pada pemerintah 

desa di Kecamatan Wedi. 

Populasi dalam penelitian adalah 150 aparat desa. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling dan mengambil sampel sebanyak 57 

responden. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda 

dengan menggunakan SPSS versi 20.0 untuk mengolah data. Metode analisis yang 

digunakan antara lain uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan asimetri 

informasi berpengaruh dan signifikan terhadap budgetary slack pada pemerintah 

desa di Kecamatan Wedi. Sedangkan penekanan anggaran dan locus of control 

tidak berpengaruh terhadap budgetary slack pada pemerintah desa di Kecamatan 

Wedi.  

Kata kunci : partisipasi anggaran, asimetri informasi, penekanan anggaran, 

locus of control dan budgetary slack. 
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ABSTRACT 

Fitriyana Munawaroh Megalantyas, 1622100032, Thesis, Program 

Study Accounting of the Faculty of Economics, University of Widya Dharma, 

Effects of Budget Participation, Information Asymmetry, Budget Emphasis, 

and Locus of Control on Budgetary Slack (Study of Village Government in 

Wedi District). 

The purpose of this study is to examine: (1) the influence of budget 

participation on budgetary slack on village government in Wedi District, (2) the 

information asymmetry on budgetary slack on village government in Wedi District, 

(3) budget emphasis on budgetary slack on village government in Wedi District, (4) 

locus of control on budgetary slack on village government in Wedi District. 

The population in the study was 150 village officials. The sampling 

technique used purposive sampling and took a sample of 57 respondents. The 

statistical method used is multiple linear regression analysis using SPSS version 

20.0 to process data. The analytical method used includes descriptive statistical 

tests, classic assumption tests which include normality test, multicollinearity test 

and heteroscedasticity test and hypothesis test. 

The results of this study indicate that budget participation and information 

asymmetry have an effect on and significant on budgetary slack on village 

government in Wedi District. While budget emphasis and locus of control have no 

effect on budgetary slack on village government in Wedi District. 

Keyword : budget participation, information asymmetry, budget emphasis, locus 

of control and budgetary slack 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu komponen penting dalam perencanaan organisasi adalah 

anggaran. Anggaran merupakan alat bantu manajemen yang sangat penting 

dalam menjalankan fungsi perencanaan, koordinasi, komunikasi dan 

pengendalian. Anggaran memegang peranan penting sebagai alat 

manajemen untuk mengendalikan operasi perusahaan agar strategi yang 

ditetapkan dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, 

anggaran juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar 

manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan 

efisien. Anggaran sebagai alat perencanaan mempunyai peranan dalam hal 

merencanakan pembiayaan dan pendapatan pada suatu pusat 

pertanggungjawaban yang akan dicapai pemerintah daerah dalam jangka 

waktu tertentu dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Sedangkan sebagai alat pengendalian, anggaran 

berperan dalam hal penilaian kinerja manajer dengan melihat sejauh mana 

manajer dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dalam anggaran. 

Proses penyusunan anggaran pada beberapa waktu yang lalu 

dilakukan dengan sistem top-down, artinya atasan yang menentukan 

anggaran yang akan dijalankan kedepannya dan bawahan yang hanya 

menjalankan apa yang sudah ditetapkan dalam anggaran. Hal ini 

menyebabkan tidak efektifnya kinerja bawahan. Dengan adanya perubahan
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sistem pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi memberikan 

konsekuensi perlunya perubahan pendekatan pada manajemen keuangan 

daerah. Namun otonomi daerah yang terbentuk menciptakan senjangan 

dalam penganggaran daerah dimana kesenjangan terjadi antara divisi-divisi 

yang ada dalam pemerintahan atau antara bawahan dengan atasan. 

Berdasarkan pada masalah yang sering muncul adanya keterlibatan manajer 

tingkat bawah dalam penyusunan anggaran adalah timbulnya budgetary 

slack (senjangan anggaran).  

Budgetary slack adalah perbedaan jumlah anggaran yang diajukan 

oleh bawahan dengan jumlah estimasi yang terbaik dari organisasi (Anthony 

dan Govindarajan, 2006). Senjangan anggaran muncul ketika seorang 

manajer memperkirakan pendapatan rendah atau meningkatkan biaya 

dengan sengaja (Hansen dan Mowen, 2009). Adapun menurut Hilton dalam 

Falikhatun (2007) menjelaskan beberapa alasan mengapa seseorang dalam 

organisasi melakukan budgetary slack, yaitu: 

a. Seseorang percaya bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan akan 

terlihat bagus dimata pemimpinnya ketika mereka dapat mencapai 

anggaran yang direncanakan. 

b. Perencanaan anggaran selalu dipotong dalam pengalokasian 

sumber daya. 

c. Senjangan anggaran biasanya digunakan dalam kondisi 

ketidakpastian lingkungan, ketika terjadi sesuatu yang tidak 
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terduga pemimpin tetap dapat mencapai anggaran karena 

melakukan senjangan anggaran. 

Salah satu  kondisi yang dapat menyebabkan senjangan anggaran 

adalah sistem penganggaran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

manajer atau bawahan yaitu partisipasi penganggaran (participatory 

budgeting). Menurut Brownell (1982) dalam Wasiati (2017) partisipasi 

penganggaran adalah sebuah proses yang menggambarkan dimana 

individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai 

pengaruh terhadap target anggaran, dan perlunya penghargaan atas 

pencapaian anggaran tersebut. Keterlibatan (partisipasi) berbagai pihak 

dalam membuat keputusan dapat terjadi dalam penyusunan anggaran. 

Dengan menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja manajer 

dibawahnya akan meningkat. Hal ini  didasarkan pada pemikiran bahwa 

ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, 

maka karyawan akan bersungguh-sungguh dalam tujuan atau standar yang 

ditetapkan, dan karyawan juga mempunyai rasa tanggungjawab pribadi 

untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya menurut 

Milani (1975) dalam Wasiati (2017). 

Selain itu variabel yang lain yang mempunyai pengaruh terhadap 

kecenderungan bawahan untuk melakukan budgetary slack adalah asimetri 

informasi. Bagi tujuan perencanaan, anggaran yang dilaporkan seharusnya 

sama dengan kinerja yang diharapkan. Namun karena informasi bawahan 

lebih baik daripada atasan, maka bawahan mengambil kesempatan dari 
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partisipasi penganggaran dengan memberikan informasi yang bias dari 

informasi pribadi mereka, serta membuat budget yang mudah dicapai, 

sehingga terjadilah senjangan anggaran (yaitu dengan melaporkan anggaran 

dibawah kinerja yang diharapkan). Karena terdapat informasi asimetri, 

maka proses penyusunan anggaran secara partisipasi sangat dibutuhkan, 

dengan penyusunan anggaran partisipatif dapat terjadi pertukaran informasi. 

Baik antara atasan dengan bawahan (secara vertikal), maupun antara 

manajemen yang sama (secara horizontal). 

Selanjutnya variabel yang lain juga berpengaruh terhadap budgetary 

slack  adalah penekanan anggaran. Penekanan anggaran merupakan desakan 

dari atasan pada bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat 

dengan baik, yang berupa sanksi jika kurang dari target anggaran dan 

kompensasi jika mampu melebihi target anggaran. Hal tersebut dapat 

menyebabkan bawahan akan cenderung melonggarkan anggarannya dengan 

tujuan agar anggaran mudah tercapai. Suartana (2010:138) mengemukakan 

bahwa faktor penekanan anggaran yang dapat menimbulkan budgetary 

slack yaitu seringkali perusahaan menggunakan anggaran sebagai satu-

satunya pengukur kinerja manajemen. Penekanan anggaran seperti ini dapat 

memungkinkan timbulnya slack. Penilaian kinerja berdasarkan tercapai atau 

tidaknya target anggaran akan mendorong bawahan untuk menciptakan 

slack dengan tujuan meningkatkan prospek kompensasi ke depannya. 

Faktor lain yang dianggap menjadi pemicu timbulnya budgetary 

slack adalah adanya locus of control. Menurut Robbins & Judge (2008), 
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locus of control merupakan tingkatan dimana individu yakin bahwa mereka 

adalah penentu nasib mereka sendiri. Jika dikaitkan dengan partisipasi 

anggaran, seseorang yang tidak memiliki internal locus of control yang baik 

akan gagal menjalankan fungsi dan perannya dalam proses penyusunan 

anggaran serta dalam mencapai sasaran anggaran. Hal ini akan 

menyebabkan gagalnya partisipasi anggaran yang akan berdampak pada 

penurunan kinerja dan rendahnya pencapaian sehingga berakibat pada 

terjadinya senjangan anggaran. 

Para peneliti menemukan bahwa budgetary slack  dipengaruhi oleh 

beberapa faktor termasuk diantaranya partisipasi bawahan dalam 

penyusunan anggaran (Yuwono, 1999). Penelitian yang menguji hubungan 

partisipasi dengan budgetary slack masih menunjukkan hasil yang 

bertentangan. Menurut Browell (1982) dalam Wasiati (2017) penganggaran 

partisipatif merupakan proses dalam suatu organisasi dimana manajer 

terlibat dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. 

Organisasi menerapkan pendekatan partisipatif karena mereka 

mengasumsikan bahwa hal itu dapat diterapkan pada semua pengaturan 

organisasi menurut Jermias dan Setiawan (2007) dalam Wasiati (2017). 

Hasil temuan Lahaya dan Kusniawati (2017) menunjukkan 

penganggaran partisipatif mempunyai pengaruh negatif terhadap senjangan 

anggaran berarti semakin tinggi partisipasi bawahan dalam penyusunan 

anggaran maka akan mengurangi kesenjangan anggaran. Namun pada 

penelitian yang dilakukan oleh Okprasiana (2018) berbanding terbalik. 
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Penelitian ini menghasilkan bahwa penganggaran partisipastif berpengaruh 

positif terhadap terjadinya senjangan anggaran, artinya semakin tinggi 

bawahan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka senjangan 

anggaran akan semakin tinggi. 

Hasil temuan yang menunjukkan adanya ketidak konsistenan antara 

penelitian satu dengan penelitian lainnya, menunjukkan kemungkinan 

adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi 

anggaran dengan budgetary slack. Ghozali (2011) mengatakan 

kemungkinan belum adanya kesatuan hasil penelitian mengenai anggaran 

dan implikasinya, disebabkan adanya faktor-faktor tertentu atau yang lebih 

dikenal dengan istilah variabel kontijensi (contingency variabels). Selain itu 

Govindarajan (1986) menyatakan bahwa perbedaan hasil penelitian tersebut 

dapat diselesaikan melalui pendekatan kontijensi (contingency approach). 

Hal ini dilakukan dengan memasukkan variabel lain yang mungkin 

mempengaruhi partisipasi dengan budgetary slack. 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

pada pemerintah desa harus benar-benar memfokuskan tujuannya untuk 

kesejahteraan rakyat bukan untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau 

golongan semata. Posisi pemerintah desa sebagai salah satu lembaga 

pemerintah yang ada di Indonesia dan mempunyai peran penting dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan melalui program 

pembangunan desa. Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 78 ayat 

1 disebutkan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan desa dan 
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kuantitas hidup manusia serta pembangunan sarana dan prasarana desa, 

pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan. 

Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya 

dokumen perencanaan desa dan sebagai dasar penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBDesa). APBDesa adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan desa yang berisi seluruh pendapatan desa 

dan belanja desa. 

Berdasarkan uraian diatas dimana penelitian sebelumnya 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda  maka dalam penelitian ini penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul  “Pengaruh Partisipasi 

Anggaran, Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran, dan Locus of 

Control terhadap Budgetary Slack (Studi Pada Pemerintah Desa di 

Kecamatan Wedi).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka 

rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap budgetary slack pada 

pemerintah desa di Kecamatan Wedi? 

2. Apakah asimetri informasi  berpengaruh terhadap budgetary slack pada 

pemerintah desa di Kecamatan Wedi? 
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3. Apakah penekanan anggaran berpengaruh terhadap budgetary slack pada 

pemerintah desa di Kecamatan Wedi? 

4. Apakah  locus of control berpengaruh terhadap budgetary slack pada 

pemerintah desa di Kecamatan Wedi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

disampaikan diatas, maka tujuan yang akan dianalisis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap budgetary slack 

pada pemerintah desa di Kecamatan Wedi. 

2. Untuk menguji pengaruh asimetri informasi terhadap budgetary slack 

pada pemerintah desa di Kecamatan Wedi. 

3. Untuk menguji pengaruh penekanan anggaran terhadap budgetary slack 

pada pemerintah desa di Kecamatan Wedi. 

4. Untuk menguji pengaruh locus of control terhadap budgetary slack pada 

pemerintah desa di Kecamatan Wedi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Pemerintahan Desa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

menciptakan anggaran yang efektif dan mencegah terjadinya senjangan 

anggaran dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Desa. 
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2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya, khususnya variabel-variabel yang berkaitan 

dengan partisipasi anggaran, informasi asimetris, penekanan anggaran, 

locus of control, dan  budgetary slack. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh partisipasi anggaran, asimetri informasi, penekanan anggaran dan 

locus of control terhadap budgetary slack, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut ini. 

1. Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap budgetary 

slack  pada pemerintah desa di Kecamatan Wedi. Ini terjadi karena ketika 

partisipasi anggaran yang dilakukan oleh bawahan semakin besar, maka 

akan menimbulkan budgetary slack semakin besar pula. Sehingga, atasan 

harus ikut berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan anggaran di 

pemerintah desa, karena bawahan cenderung melakukan tindakan 

disfungsional seperti budgetary slack dalam penyusunan anggaran. 

2. Asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap budgetary 

slack pada pemerintah desa di Kecamatan Wedi. Ini terjadi karena semakin 

tinggi asimetri informasi maka akan semakin tinggi senjangan anggaran 

yang terjadi pada pemerintah desa di Kecamatan Wedi. Terjadinya asimetri 

informasi karena adanya ketidakseimbangan dalam kepemilikan informasi 

antara manajer atas dan manajer bawah seperti melaporkan anggaran 

dibawah kinerja yang diharapkan serta membuat target anggaran yang 

mudah tercapai. Hal itu terjadi karena manajer bawah lebih terlibat langsung 

dan mengetahui secara teknis pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya 
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dalam kegiatan operasional sehari-hari di pemerintah desa  jika 

dibandingkan dengan manajer atas. 

3. Penekanan anggaran tidak berpengaruh terhadap budgetary slack pada 

pemerintah desa di Kecamatan Wedi. Hal ini disebabkan oleh adanya 

pengukuran kinerja bawahan berbasis anggaran dilihat dari tercapainya 

target anggaran dalam suatu pemerintah tidak selalu mendorong bawahan 

melakukan slack. Tujuan  penekanan anggaran adalah agar aparatur desa 

dapat mencapai anggaran yang telah di targetkan dan aparatur desa juga 

mempunyai tanggung jawab atas tercapai atau tidaknya target anggaran 

yang telah dibuat sebelumnya dalam suatu organisasi.  

4. Locus of control tidak berpengaruh terhadap budgetary slack pada 

pemerintah desa di Kecamatan Wedi. Ini terjadi karena aparatur desa dalam 

wilayah Kecamatan Wedi memiliki tingkat locus of control yang tinggi 

sehingga tidak menciptakan adanya budgetary slack. Hal ini terlihat dari 

kinerja aparat desa yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan rasa 

percaya diri yang tinggi dan tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor-faktor 

eksternal seperti takut gagal, kesialan, dan faktor keberuntungan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, adapun 

saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi Pemerintah Desa 

Mengingat partisipasi punyusunan anggaran berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran, maka keterlibatan bawahan dalam menyusun 
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anggaran perlu lebih diawasi. Berdasarkan tata Kelola yang baik maka 

tugas kepala desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah 

melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyusunan anggaran yang 

dilakukan aparatur desa. 

Untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi karena adanya 

ketidakseimbangan dalam kepemilikan informasi antara kepala desa dan 

aparatur desa  oleh karena itu, hendaknya aparatur desa tidak segan 

berkomunikasi untuk mengungkapkan informasi yang dimiliki sekecil 

apapun, dan saling terbuka untuk kepentingan organisasi.  

Pengukuran kinerja aparatur desa berbasis anggaran, dilihat dari 

tercapainya target anggaran dalam suatu pemerinta, oleh karena itu, 

sebaiknya untuk menilai kinerja aparatur desa, kepala desa juga 

memperhatikan aspek-aspek lain (membuat kriteria tertentu), tidak hanya 

dinilai dari hasil pencapaian target anggaran namun sesekali kepala desa 

harus memberikan reward atau bonus kepada aparatur desa atas 

pencapaian kinerjanya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti disini menggunakan empat variabel bebas untuk menguji 

pengaruh partisipasi anggaran, asimetri informasi, penekanan anggaran, 

dan locus of control terhadap budgetary slack. Dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan,masih ada 30,2% faktor lain diduga mempengaruhi 

budgetary slack yang tidak diamati dalam penelitian. Peneliti selanjutnya 

disarankan untuk menambahkan beberapa variabel lain yang tidak 
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digunakan dalam penelitian ini dan metode pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan metode lain, tidak hanya menggunakan kuesioner saja 

misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan 

responden.  
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