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ABSTRAK 

 

N. Tutik Wasiati, NIM: 1322100768, 2017, “Pengaruh Partisipasi 

Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Motivasi, dan Asimetri Informasi 

Terhadap Budgetary Slack Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Karangnongko”. 

Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma 

Klaten.  

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan 

anggaran, komitmen organisasi, motivasi, dan asimetri informasi terhadap Budgetary 

slack pada pemerintah desa di Kecamatan Karangnongko. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa di kecamatan 

Karangnongko dan sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat 

dalam penyusun anggaran desa. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel adalah 

purposive sampling adapun kriterianya adalah responden atau perangkat desa yang telah 

menjabat minimal satu tahun di pemerintah desa terkait dan perangkat desa yang ikut 

terlibat dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan partisipasi penyusunan 

anggaran, komitmen organisasi, motivasi, dan asimetri informasi, secara bersamaan 

berpengaruh terhadap budgetary slack. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai 

signifikannya yaitu 0,000. Sedangkan setelah diuji secara individu atau parsial ternyata 

yang berpengaruh secara signifikan hanya asimetri informasi saja. Sedangkan 

partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, dan motivasi tidak berpengaruh 

secara signifikan. Hasil perhitungan untuk nilai R2 dalam analisis regresi berganda 

diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R2 sebesar 0,631. Hal ini berarti 

bahwa 63,1% variasi variabel budgetary slack dapat dijelaskan oleh partisipasi 

penyusunan anggaran, komitmen organisasi, motivasi, dan asimetri informasi 

sedangkan sisanya yaitu 36,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang 

diteliti. 

 

Kata Kunci : Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Motivasi, 

Asimetri Informasi, dan Budgetary Slack 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, 

uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan 

rencana pemerintah untuk membelanjakan uang tersebut. Anggaran  adalah 

pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh organisasi selama 

periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran 

merupakan sebuah alat bantu manajemen dalam menjalankan fungsi perencanaan, 

koordinasi, komunikasi dan pengendalian. Anggaran merupakan alat manajemen 

yang sangat penting untuk mengkomunikasikan rencana-rencana manajemen di 

dalam suatu organisasi, mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikan 

aktivitas (Harefa, 2008 dalam Ambarwati, 2014).  

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. 
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Proses penyusunan anggaran pada beberapa waktu lalu dilakukan dengan 

sistem top-down, artinya atasan yang menentukan anggaran yang akan dijalankan 

kedepannya dan bawahan hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan dalam 

anggaran. Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya kinerja bawahan. Dengan adanya 

perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi 

memberikan konsekuensi perlunya perubahan pendekatan pada manajemen 

keuangan daerah. Namun otonomi daerah yang terbentuk menciptakan 

kesenjangan dalam penganggaran daerah dimana kesenjangan terjadi antara divisi-

divisi yang ada dalam pemerintahan atau antara bawahan dengan atasan. 

Berdasarkan pada kondisi tersebut di atas, maka kemudian munculah sistem 

penganggaran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajer atau bawahan 

yaitu pastisipasi penganggaran (participatory budgeting).  

Menurut Brownell (1982) 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 di bawahnya 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 tanggung jawab pribadi untuk 

mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya (Milani, 1975). 
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Salah satu kondisi yang dapat menyebabkan senjangan anggaran adalah  

adanya komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan komitmen 

seseorang terhadap organisasi tempatnya bekerja. Komitmen seseorang terhadap 

organisasi merupakan salah satu jaminan untuk menjaga kelangsungan organisasi 

tersebut. 

Selain itu variabel lain yang mempunyai pengaruh terhadap kecenderungan 

bawahan untuk melakukan budgetary slack adalah motivasi. Menurut Azwar 

(2000), motivasi adalah rangsangan, dorongan ataupun pembangkit tenaga yang 

dimiliki seseorang atau sekolompok masyarakat yang mau berbuat dan 

bekerjasama secara optimal dalam melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Davis dan Newtrom (1994) menyatakan bahwa setiap karyawan memiliki 

tujuan yang berbeda dan mereka akan terdorong untuk bekerja apabila mereka 

memiliki keyakinan bahwa pekerjaan mereka akan berhasil. 

Selanjutnya variabel lain yang juga berpengaruh terhadap 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 

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 
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(secara vertikal), maupun antara manajemen yang sama (secara horizontal). 

Semakin besar informasi asimetri, semakin besar dibutuhkan partisipasi dalam 

proses penganggaran. Diharapkan dengan partisipasi penganggaran akan dapat 

mengurangi terjadinya informasi asimetri. 

Budgetary slack biasanya dilakukan dengan cara meninggikan biaya dan 

cenderung menurunkan pendapatan dari yang seharusnya, supaya anggaran mudah 

dicapai. Adapun menurut Hilton, tiga alasan utama manajer melakukan budgetary 

slack adalah sebagai berikut ini. 

a. Orang orang selalu percaya bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat bagus 

dimata atasan jika mereka dapat mencapai anggarannya. 

b. Budgetary Slack selalu digunakan untuk mengatasi kondisi ketidakpastian, jika 

tidak ada kejadian yang tidak terduga, yang terjadi manajer tersebut dapat 

melampaui mencapai anggarannya. 

c. Rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumberdaya. 

Para peneliti akuntansi 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. Salah satu cara yang 

dapat digunakan manajer bawahan (agent) dalam melakukan senjangan anggaran 

yaitu melalui proses penganggaran partisipatif. Menurut Brownell, (1982) 

penganggaran partisipatif merupakan proses dalam suatu organisasi dimana para 

manajer terlibat dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung 

jawabnya. Organisasi menerapkan pendekatan partisipatif karena mereka 
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mengasumsikan bahwa hal itu dapat diterapkan pada semua pengaturan organisasi 

(Jermias dan Setiawan, 2007). 

Hasil penelitian Dewi Anggraeni Listyaningsih (2012) menunjukkan 

penganggaran partisipatif mempunyai pengaruh negatif terhadap senjangan berarti 

semakin tinggi tingkat partisipasi karyawan dalam penyusunan anggaran maka 

akan mengurangi kesenjangan anggaran. Namun pada penelitian yang dilakukan 

oleh Pratama (2013) berbanding terbalik. Penelitian ini menghasilkan bahwa 

penganggaran partisipatif berpengaruh positif terhadap terjadinya senjangan 

anggaran, artinya semakin tinggi bawahan berpartisipasi dalam penyusunan 

anggaran maka senjangan anggaran akan semakin tinggi juga. 

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 (2009) 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 variables). Selain itu Govindarajan (1986) menyatakan bahwa 

perbedaan hasil penelitian tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan 

kontinjensi (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 
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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 kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas 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 di desa dan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan 

belanja desa (APBDesa). APBDesa adalah rencana keunangan tahunan 

pemerintahan desa yang berisi seluruh pendapatan desa dan belanja desa. 

Berdasarkan uraian diatas di mana penelitian sebelumnya menunjukkan hasil 

yang berbeda–beda maka penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan terjadinya budgetary slack yang disebabkan oleh partisipasi penyusunan 

anggaran dan variabel lain yang mempengaruhi hubungan keduanya yaitu 

komitmen organisasi, motivasi, dan asimetri informasi dengan harapan penelitian 

ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk menyimpulkan hasil penelitian 

yang berbeda-beda sebelumnya, sehingga Judul penelitian ini adalah 

“PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KOMITMEN 

ORGANISASI, MOTIVASI, DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP 

BUDGETARY SLACK PADA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN 

KARANGNONGKO”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian 

adalah sebagai berikut ini. 
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1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, motivasi, dan 

asimetri informasi berpengaruh secara simultan terhadap budgetary slack? 

2. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap budgetary 

slack? 

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap budgetary slack? 

4. Apakah motivasi berpengaruh terhadap budgetary slack? 

5. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap budgetary slack? 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti dalam penelitian tidak terlalu meluas, maka hal-

hal yag harus dibatasi dalam penelitian adalah berikut ini. 

1. Penelitian ini hanya akan menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, 

komitmen organisasi, motivasi, dan asimetri informasi terhadap budgetary 

slack. Sehingga daftar kuesioner yang digunakan hanya akan mengarah pada 

partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, motivasi, dan asimetri 

informasi. 

2. Penelitian hanya dilakukan pada pemerintah desa di Kecamatan Karangnongko. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuaidengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, 

motivasi, dan asimetri informasi berpengaruh secara simultan terhadap 

budgetary slack 
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2. Untuk menguji apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap 

budgetary slack. 

3. Untuk menguji apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap budgetary 

slack. 

4. Untuk menguji apakah motivasi berpengaruh terhadap budgetary slack. 

5. Untuk menguji apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap budgetary 

slack. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut ini. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat  memberikan informasi mengenai  pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran, komitmen organisasi, motivasi, dan asimetri informasi 

terhadap budgetary slack. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Merupakan tambahan pengetahuan di dunia kerja yang disesuaikan dengan 

pengetahuan teori yang telah penulis terima pada saat kuliah khususnya pada 

bidang akuntansi manajemen. 

b. Bagi Pemerintah Desa 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menciptakan anggaran yang efektif dan mencegah 

terjadinya senjangan anggaran dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan 

Belanja Desa. 
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c. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan peneliti lainnya 

dalam mengembangkan ilmu penegetahuan khususnya yang terdapat dalam 

penelitian ini. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, motivasi, dan asimetri 

informasi  secara simultan berpengaruh terhadap budgetary slack  pada 

pemerintah desa di kecamatan Karangnongko. 

2. Partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap budgetary slack  

pada pemerintah desa di kecamatan Karangnongko. 

3. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap budgetary slack  pada 

pemerintah desa di kecamatan Karangnongko. 

4. Motivasi tidak berpengaruh terhadap budgetary slack  pada pemerintah desa di 

kecamatan Karangnongko. 

5. Asimetri Informasi berpengaruh terhadap budgetary slack  pada pemerintah 

desa di kecamatan Karangnongko. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dan kesimpulan yang diperoleh, penulis 

dapat memberikan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Karangnongko 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak 

berpengaruh terhadap budgetary slack, sehingga perlu ditingkatkan fungsi 

tim pengendali internal dan perangkat desa harus dievaluasi secara hati-hati 

oleh kepala desa agar komposisi anggaran sesuai harapan masing-masing 
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instansi pemerintah desa, dan apabila partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh terhadap budgetary slack maka disarankan utuk semua pegawai 

di pemerintah desa agar lebih meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran 

dan aktif mengoreksi apabila ada hal hal yang tidak logis dalam penyusunan 

anggaran. 

b. Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap budgetary slack, maka 

disarankan agar pemerintah desa meningkatkan komitmen para perangkat 

desa sehingga perangkat desa akan bekerja keras demi tercapainya tujuan 

pemerintah desa, dan apabila komitmen organisasi berpengaruh maka 

disarankan kepada pemerintah desa untuk tetap menjaga dan lebih 

meningkatkan komiten organisasi. 

c. Asimetri informasi berpengaruh terhadap budgetary slack, maka disarankan 

agar perangkat desa  tidak segan mengungkapkan informasi yang dimilik 

untuk kepentingan organisasi, apabila asimetri informasi tidak berpengaruh 

terharap budgertary slack maka disarankan untuk semua pegawai mampu 

memberikan informasi sekecil apapun, dan dapat saling terbuka, sehingga 

tidak ada perbedaan informasi disini. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Masih diperlukan penelitian pada bidang yang sama untuk mengetahui 

konsistensi hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai 

budgetary slack  yang memberikan hasil berbeda beda 

b. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini belum sepenuhnya bisa 

menjelaskan variasi senjangan anggaran. Maka peneliti menyarankan agar 

menambah variabel lain. 
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c. 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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