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ABSTRACT 
 

This research is to examine the relationship between budgetary participation and 
budgetary slack by incorporating five moderating variables. The main objective of this 
study formulating in to this question: “is leadership style, organization commitment, 
environmental uncertainty, strategic uncertainty and budgetary fulfilled as a moderating 
variables in the relationship between budgetary participation with budgetary slack”. 
The sample in this research is manager who involved and responsibilities on the process 
budgetary done for his department and division. The technical sampling by using simple 
random sampling. At least 37th manager who has participated in this research, also same 
to 49.3% response rate.  
The result in this research shows that the budgetary participation positively effected to 
the budgetary slack. Besides that, variables of budgetary fulfilled becomes pure 
moderating. Variables strategic uncertainty, environmental uncertainty, organizational 
commitment and leadership style as a quasi moderating in the relationship between 
budgetary participation with budgetary slack.  
 
Key Words:     budgetary participation, budgetary slack, budgetary fulfilled, 

environmental uncertainty, strategic uncertainty and organizational 
commitment. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi 

sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan 

organisasi secara lebih efektif dan efisien (Schief dan Lewin, 1970; Welsch, Hilton dan 

Gordon, 1996). Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan rencana kegiatan yang 

terdiri dari sejumlah target yang akan dicapai oleh para manajer departemen suatu 

perusahaan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu pada masa yang akan 

datang. Anggaran digunakan oleh manajer tingkat atas sebagai suatu alat untuk 

melaksanakan tujuan-tujuan organisasi kedalam dimensi kuantitatif dan waktu, serta 

mengkomunikasikannya kepada manajer-manajer tingkat bawah sebagai rencana kerja 

jangka panjang maupun jangka pendek. Sasaran anggaran dapat dicapai melalui 

pelaksanaan serangkaian aktifitas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bantuk 

angggaran.  

Proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari manajemen 

tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Anggaran mempunyai dampak langsung 

terhadap perilaku manusia (Siegel, 1989), terutama bagi orang yang langsung terlibat dalam 

penyusunan anggaran. Untuk menghasilkan sebuah aggaran 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 

(budgetary slack).  

Beberapa peneliti akuntansi menemukan bahwa tingkat senjangan anggaran 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk besarnya peran atau partisipasi bawahan 

didalam penyusunan anggaran. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya, yang menguji 

hubungan antara partisipasi bawahan dengan senjangan anggaran menunjukkan hasil yang 

tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan Camman (1976), Dunk (1993), Merchant (1985) 

dan Onsi (1973) menunjukkan bahwa partisipasi dalam anggaran mengurangi jumlah 
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senjangan anggaran. Sedangkan Lowe dan Shaw (1968) dalam Yuwono (1998), Lukka 

(1988) dan Young (1985), menunjukkan hasil yang berlawanan. Hasil penelitian mereka 

menunjukkan partisipasi anggaran dan senjangan anggaran mempunyai hubungan yang 

positif. Collins (1978) dalam penelitiannya membuat kesimpulan bahwa partisipasi 

anggaran dan senjangan anggaran mempunyai hubungan yang tidak signifikan. 

Ketidakkonsistenan penelitian tersebut menurut Govindarajan (1986) memungkinkan 

dilakukan pendekatan kontijensi (contigency theory) untuk mengevaluasi ketidakpastian 

berbagai faktor kondisional yang dapat mempengaruhi efektifitas penyusunan anggaran 

terhadap senjangan anggaran. Pendekatan kontijensi dalam penelitian ini tidak 

menggunakan pendekatan residual (residual approach) seperti yang disarankan oleh 

Riyanto (2001).  

Penelitian ini disamping menguji kembali hubungan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dengan senjangan anggaran, juga didekati dengan faktor kontijensi dengan 

memasukkan variabel mediasi seperti yang dilakukan oleh Dunk (1993), Duncan (1972) 

dan Govindarajan (1986) dalam menguji hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan 

variabel gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan, 

ketidakpastian strategik dan kecukupan anggaran sebagai variabel moderating dalam 

menguji hubungan antara partispasi penyusunan anggaran dengan senjangan anggaran. 

Permasalahan pokok dalam penelitian ini dirumuskan kedalam pertanyaan berikut: 

“Apakah gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan, 

ketidakpastian strategik dan kecukupan anggaran sebagai variabel moderating dalam 

menguji hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan senjangan anggaran”. 

 

TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Partisipasi Anggaran dan Senjangan Anggaran 

Beberapa peneliti sebelumnya telah menguji hubungan partisipasi anggaran dengan 

senjangan anggaran dari sudut pandang perspektif agency (Baiman, 1982, Baiman dan 

Evans 1983, Mage, 1980). Jika bawahan (agent) mempunyai informasi-informasi tersebut 
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kepada atasan (principal). Partisipasi juga menghasilkan peluang yang lebih besar dari 

bawahan untuk menciptakan senjangan anggaran (Dunk 1993, Lukka, 1988, Young, 1985). 

Jika pemberian rewards perusahaan kepada bawahan didasarkan pada pencapaian anggaran, 

maka penilaian kinerja yang baik. Sehingga, pada organisasi yang memberikan rewards 

berdasar pencapaian anggaran, hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan 

anggaran adalah positif.  

Peneliti lain mengatakan bahwa partisipasi anggaran dan senjangan anggaran 

mempunyai hubungan negatif, semakin tinggi partisipasi dalam anggaran, semakin kecil 

senjangan anggaran. Onsi (1973) mengatakan bahwa senjangan anggaran menurun sejak 

partisipasi mengarah pada komunikasi positif. Merchant (1985) mendukung pernyataan 

tersebut. Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, mereka menemukan hubungan yang 

signifikan berupa korelasi negatif partisipasi dengan senjangan anggaran (budgetary slack). 

Penelitian yang dilakukan Camman (1976), memberikan simpulan bahwa partisipasi 

anggaran mengurangi respon mempertahankan diri (defense response) bawahan seperti 

penciptaan senjangan anggaran.  

Hipotesis yang ditetapkan untuk menguji hubungan antara partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap senjangan anggaran, peneliti mengacu pada pendapat bahwa partisipasi 

anggaran akan meningkatkan senjangan anggaran (Dunk, 1993; Lukka, 1988, Young, 

1985). Diperkuat oleh pendapat Antie dan Eppen (1985) bahwa partisipasi akan 

menciptakan senjangan anggaran. Argumen yang diajukan adalah bahwa semakin tinggi 

partisipasi yang diberikan kepada bawahan, bawahan cenderung berusaha agar anggaran 

yang mereka susun mudah dicapai, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan 

melonggarkan anggaran atau menciptakan senjangan.  

H1 :    Partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan  
                 senjangan anggaran 
 
Pendekatan Kontijensi 

Banyak penelitian yang mengidikasikan hasil yang saling bertentangan mengenai 

hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Sebagian peneliti 
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menyatakan bahwa dengan adanya partisipasi bawahan dalam proses penyusunan anggaran 

akan mengurangi kecenderungan untuk menciptakan senjangan anggaran (Camman, 1976; 

Dunk, 1993; Merchant, 1985 dan Onsi, 1973). Hal ini terjadi karena bawahan membantu 

memberikan informasi pribadi tentang prospek masa depan sehingga anggaran yang 

disusun menjadi lebih akurat. Sedangkan peneliti lain (Lowe dan Shaw, 1968; Lukka, 1988; 

Young, 1985) mendapatkan bukti empiris bahwa partisipasi anggaran justru menyebabkan 

manajer yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran cenderung untuk melakukan 

senjangan anggaran. Oleh karena itu perlu menggunakan pendekatan-pendekatan lain 

dalam melihat hubungan kedua variabel tersebut. Pendekatan lain tersebut meliputi 

penggunaan model keagenan atau dengan menggunakan berbagai faktor kontijensi sebagai 

prediktor adanya senjangan anggaran (Govindarajan, 1986).  

Pengenalan teori kontijensi pada bidang teori organisasi telah memberikan 

kontribusi pada pengembangan akuntansi manajemen terutama dalam menjelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi organisasi. Penerapan pendekatan kontijensi dalam 

menganalisis dan mendesain sistem pengendalian khususnya dalam bidang sistem 

akuntansi manajemen telah menarik minat para peneliti. Beberapa penelitian dalam bidang 

akuntansi manajemen melalui pendekatan kontijensi bertujuan untuk melihat hubungan 

antara variabel-variabel kontekstual dengan desain sistem akuntansi manajemen dan untuk 

mengevaluasi keefektifan hubungan antara dua variabel (misalnya: hubungan antara 

partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial) dengan menggunakan variabel kontekstual 

sebagai variabel moderating.  

Partisipai Anggaran, Gaya Kepemimpinan dan Senjangan Anggaran 

Gaya kepemimpinan ditinjau dari dua sisi perilaku individu dalam menjalankan 

perusahaan merupakan sarana untuk mengantisipasi kondisi persaingan yang semakin 

tajam. Gaya kepemimpinan yang tepat adalah yang diarahkan kepada keterbukaan dan lebih 

bersifat humanis, yang oleh Decoster dan Fertakis (1968) disebut dengan consideration. 

Salah satu hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa gaya tersebut mempunyai dampak 

positif terhadap adanya dorongan penyusunan anggaran. Efektifitas partisipasi sangat 
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dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan manajemen (Fiedler, 1978; Chandra, 1978) dalam 

Muslichah (1998) dan selanjutnya menurut Fiedler faktor utama dalam sukses 

kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan dasar individu.  

Keterlibatan kerja kelompok/individu yang efektif bergantung pada pendanaan yang 

tepat antara gaya interaksi sipemimpin dengan bawahannya serta sampai tingkat mana 

situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada sipemimpin. Fiedler mengemukakan 

bahwa gaya kepemimpinan seseorang dapat diketahui apakah berorientasi tugas (task 

oriented) atau hubungan (relationship oriented) melalui instrumen LPC (least preferred 

coworker) yang dikembangkannya. Gaya kepemimpinan yang cenderung berorientasi 

hubungan (relationshiop oriented), partisipasi penyusunan anggaran memperbesar peluang  

bagi bawahan untuk menciptakan senjangan anggaran untuk kepentingan mereka, dalam 

kondisi tersebut hubungan antara partisipasi dan senjangan anggaran adalah positif (tinggi), 

senjangan anggaran akan menurun sejalan dengan penurunan partisipasi dalam penyusunan 

anggaran pada gaya kepemimpinan berorientasi tugas (task oriented).  

H2 :  Gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh partisipasi anggaran  
               dan keterlibatan kerja terhadap senjangan anggaran 
 
Partisipai Anggaran, Komitmen Organisasi dan Senjangan Anggaran 

Peningkatan atau penurunan senjangan anggaran tergantung pada sejauh mana 

individu lebih mementingkan diri sendiri atau bekerja demi kepentingan organisasi yang 

merupakan aktualisasi dari tingkat komitmen yang dimilikinya. Komitmen Organisasi 

menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal) yang 

ingin dicapai oleh organisasi (Mowday et al, 1997). Manager yang memiliki tingkat 

komitmen organisasi tinggi akan memiliki pandangan positif dan lebih berusaha berbuat 

yang terbaik demi kepentingan organissi (Porter et al, 1974). Dengan adanya komitmen 

yang tinggi kemungkinan terjadinya senjangan anggaran dapat dihindari. Sebaliknya, 

individu dengan komitmen rendah akan mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya. 

Individu tersebut tidak memiliki keinginan untuk menjadikan organisasi kearah yang lebih 
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baik, sehingga kemungkinan terjadinya senjangan anggaran apabila dia terlibat dalam 

penyusunan anggaran akan lebih besar.  

Sebaliknya, bagi individu atau karyawan dengan komitmen organisasi rendah akan 

mempunyai  perhatian yang rendah pada pencapaian tujuan organisasi, dan cenderung 

berusaha memenuhi kepentingan pribadi. Komitmen organisasi yang kuat dalam diri 

individu akan menyebabkan individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi sesuai 

dengan tujuan dan kepentingan organisasi (Angle dan Perry, 1981; Porter et al 1974). 

Komitmen yang tinggi menjadikan peduli dengan nasib organisasi dan berusaha 

menjadikan organisasi kearah yg lebih baik, dan kemungkinan terjadinya senjangan 

anggaran dapat dihindari.  

Berkaitan dengan penelitian mengenai komitmen organisasi, Nouri dan Parker 

(1996) berpendapat bahwa naik atau turunnya senjangan anggaran tergantung pada apakah 

individu memilih untuk mengejar kepentingan diri sendiri atau justru bekerja untuk 

kepentingan organisasi. Menurut mereka, komitmen yang tinggi menjadikan individu 

peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan orgainsasi ke arah yang lebih baik 

dan partisipasi anggaran membuka peluang bagi bawahan untuk menciptakan senjangan 

anggaran untuk kepentingan mereka jika komitmen karyawan terhadap organisasi berada 

pada tingkat yang rendah.  

Dari hasil penelitian Nouri dan Parker (1996) dapat disimpulkan bahwa tingkat 

komitmen organisasi seseorang dapat  mempengaruhi keinginan mereka untuk menciptakan 

senjangan anggaran. Komitmen organisasi yang tinggi akan mengurangi individu untuk 

melakukan senjangan anggaran. Sebaliknya bila komitmen bawahan rendah, maka 

kepentingan pribadinya lebih diutamakan, dan dia dapat melakukan senjangan anggaran 

agar anggaran muda dicapai dan pada akhirnya nanti keberhasilan sasaran anggaran 

tersebut diharapkan dapat mempertinggi penilaian kinerjanya karena berhasil dalam 

pencapaian tujuan.  

H3 :  Komitmen organisasi memoderasi pengaruh partisipasi anggaran 
               terhadap senjangan anggaran 
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Partisipai Anggaran, Ketidakpastian Lingkungan dan Senjangan Anggaran 

Penelitian yang menguji pengaruh ketidakpastian lingkungan atas sistem 

pengendalian manajemen telah banyak dilakukan, terutama dihubungkan dengan berbagai 

dimensi sistem penganggaran, seperti partisipasi (Duncan, 1972; Govindarajan, 1986), 

penyusunan sasaran anggaran (Hirst, 1981) dan kinerja manajerial (Gul dan Chia, 1994; 

Kren, 1992). Penelitian oleh Gul dan Chia menunjukkan bahwa kinerja akan meningkat 

pada ketidakpastian lingkungan yang tinggi, karena manajer akan berusaha mencari 

informasi yang cukup untuk kepentingan perusahaan.  

Menurut Govindarajan (1986), hubungan antara partisipasi dengan senjangan 

anggaran adalah positif dalam kondisi ketidakpastian lingkungan yang tinggi. Seorang 

bawahan yang mempunyai partisipasi tinggi dalam penyusunan anggaran dan menghadapi 

ketidakpastian lingkungan yang rendah, akan mampu menciptakan senjangan dalam 

anggaran, karena ia mampu mengatasi ketidakpastian dan mampu memprediksi masa 

mendatang. Sebaliknya, dalam ketidakpastian lingkungan yang tinggi, akan semakin sulit 

untuk memprediksi masa depan dan semakin sulit pula menciptakan senjangan anggaran 

H4 :  Ketidakpastian lingkungan memoderasi pengaruh partisipasi anggaran 
               terhadap senjangan anggaran 
 

Partisipai Anggaran, Ketidakpastian Strategik dan Senjangan Anggaran 

Ketidakpastian strategik adalah ketidakpastian yang terkait dengan strategi yang 

dipilih yang esensinya mempresentasikan ketidakmampuan manajemen untuk menilai 

secara akurat sifat reaksi pelanggan dan pesaing (Riyanto, 1997). Ketidakpastian ini lebih 

mengarah pada ketidakpastian tugas daripada ketidakpastian lingkungan. Informasi tentang 

pelanggan dan pesaing merupakan hal penting dalam mempengaruhi kemampuan manager. 

Secara umum akan terdapat variasi dalam tingkat ketidakpastian dalam industri. Oleh 

karena itu suatu industri akan memilih cara yang berbeda untuk bersaing. Salah satu cara 

untuk meminimalisir ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan (unit bisnis) dengan 

kebijakan anggaran partisipatif.  
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Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini antara lain penelitian 

Govindarajan (1986) dan Kren (1982). Penelitian Govindarajan (1986) difokuskan pada 

ketidakpastian lingkungan bisnis yang dihadapi oleh manajer pusat pertanggungjawaban. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh ketidakpastian lingkungan bisnis 

terhadap efektifitas partisipasi penyusunan anggaran dalam mempengaruhi kinerja. Hasil 

penelitian Govindarajan (1986) menemukan bukti empiris bahwa ketidakpastian 

lingkungan bisnis berpengaruh signifikan terhadap efektifitas partisipasi penyusunan 

anggaran. Manager yang menghadapi ketidakpastian lingkungan yang tinggi, pemberian 

partisipasi yang tinggi akan dapat meningkatkan kinerja mereka. Demikian pula sebaliknya, 

manajer yang menghadapi ketidakpastian lingkungan yang rendah, maka partisipasi rendah 

dalam proses penyusunan anggaran diasosiasikan dengan kinerja yang tinggi.  

Penelitian Kren (1992) mencoba meneliti pengaruh perubahan (volatilitas) 

lingkungan bisnis. Penelitian Kren (1992) lebih memfokuskan pada aspek perubahan 

(dinamisasi) lingkungan. Hasil penelitian Kren (1992) menunjukkan bahwa perubahan 

lingkungan bisnis juga berpengaruh signifikan terhadap efektifitas partisipasi penyusunan 

anggaran. Manager yang menghadapi perubahan lingkungan yang tinggi (turbulen) 

diasosiasikan dengan kinerja tinggi apabila partisipasi yang diberikan tinggi dalam proses 

penyusunan anggaran.  

Pengaruh ketidakpastian strategik pernah diuji Riyanto (1997) terhadap efektifitas 

sistem akuntansi manajemen (termasuk didalamnya partisipasi anggaran) dalam 

mempengaruhi kinerja manajerial pada level perusahaan. Ketidakpastian strategik 

merupakan ketidakpastian yang muncul akibat pilihan strategi suatu unit bisnis. 

Ketidakpastian ini lebih mengarah pada ketidakpastian tugas dari pada ketidakpastian 

lingkungan perusahaan.  

H5 :  Ketidakpastian strategik memoderasi pengaruh partisipasi anggaran  
               terhadap senjangan anggaran  
 
Partisipai Anggaran, Kecukupan Anggaran dan Senjangan Anggaran 
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Dalam penelitian Nouri dan Parker (1998) menemukan hubungan positif dan 

signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan prestasi kerja baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui kecukupan anggaran dan komitmen organisasi, 

dengan sampel 139 manajer dan supervisor pada suatu perusahaan di Amerika dengan rata-

rata respond 68,5%. Hasil penelitiannnya juga menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran mempunyai hubungan positif dengan kecukupan anggaran dan secara tidak 

langsung mempengaruhi huubngan partisipasi penyusunan anggaran. Dalam teori agensi 

dan beberapa studi dalam bidang akuntansi memperlihatkan bahwa para bawahan lebih 

mempunyai informasi yang akurat mengenai kondisi lokal dibandingkan atasan mereka 

(Merchant, 1981; Christensen, 1982; Chow dkk, 1988; Waller, 1988). Dengan partisipasi 

dalam penyusunan angggaran, bawahan akan memberikan informasi mengenai tingkatan 

sumber-sumber anggaran yang memadai.  

H6 :  Kecukupan anggaran memoderasi pengaruh partisipasi anggaran  
                terhadap senjangan anggaran 

 
Dari beberapa ringkasan penjelasan landasan teori diatas, maka model penelitian 

dalam penelitian ini diilustrasikan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1. dibawah ini.  

Gambar 2.1.  
Model Penelitian 

 
Gaya kepemimpinan 

Komitmen Organisasi 

Ketidakpastian Lingkungan 

Ketidakpastian strategik 

Kecukupan anggaran 

 

 

 

            Partisipasi Anggaran Senjangan Anggaran 
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METODE PENELITIAN 
Pengumpulan Data dan Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang berada 

pada Kawasan Industri Medan (KIM). Perusahaan-perusahaan manufaktur yang dijadikan 

objek penelitian diambil secara acak, atau dengan kata lain teknik pengambilan sampel 

menggunakan simple random sampling. Teknik ini memungkinkan seluruh individu-

individu didalam populasi digambarkan mempunyai kesempatan yang sama dan 

independen untuk dipilih sebagai anggota sampel.  

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah manajer yang ikut serta dan 

bertanggungjawab dalam proses penyusunan anggaran bagi departemen atau divisi yang 

dipimpinnya. Karakteristik eksekutif dan manager yang diharapkan adalah eksekutif dan 

manager dari berbagai fungsi atau divisi dan berada satu tingkat sampai lima tingkat 

dibawah direktur utama. Manager yang menjadi responden harus memenuhi kriteria pernah 

menduduki jabatan sebagai manajer minimal satu tahun. Kriteria ini dimaksudkan bahwa 

responden telah memiliki pengalaman dalam penyusunan anggaran yang menjadi 

tanggungjawabnya. Pelaksanaan penelitian sejak tanggal pengiriman sampai pengumpulan 

data berlangsung selama tiga bulan mulai tanggal 17 Oktober 2006 hingga 5 Desember 

2006.   

Dari 75 jumlah kuisioner yang dikirimkan terdapat 37 orang manajer (49.3%) yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Dengan demikian kuisioner yang diolah untuk data 

penelitian sebanyak 37 responden, yang terdiri dari 29 (78.3%) orang laki-laki dan 8 

(21.6%) orang wanita. Responden penelitian adalah para manager dari berbagai 

departemen, yang teridiri dari departemen: produksi (16,3%), akuntansi/keuangan (22,6%), 

pemasaran/penjualan (26,1%), administrasi/personalia (19,8%), pengolahan data (5,2%) 

dan lain-lain (10.0%). Tingkat pendidikan terakhir responden terdiri dari: 2,0 % SMU 

(SMA), Strata-1 (85,0%) dan Strata-2 (13.0%). 
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Tabel 4.1. 
Data Demografi Responden 

Keterangan Kriteria Persentase 
Jenis kelamin Pria 

Wanita  
78.3 % 
21.6 % 

Pendidikan SMA 
D3 
S1 
S2 

2,0 % 
0 % 

85.0 % 
13.0 % 

Jabatan Departemen Produksi 
Akuntansi/keuangan 
Pemasaran 
Administrasi/personalia 
Pengolahan data 
Lain-lain 

16.3 % 
22.6 % 
26.1 % 
19.8 % 
5.2 % 
10.0% 

                 Sumber : Data Penelitian Diolah, 2006 
 

Operasionalisasi Variabel  

Penelitian ini menggunakan 7 variabel penelitian yaitu partisipasi anggaran 

(variabel independen), gaya kepemimpianan, komitmen organisasi, ketidakpastian 

lingkungan, ketidakpastian strategik, kecukupan anggaran (variabel moderating) dan 

senjangan anggaran (variabel dependen) yang diukur dengan menggunakan instrumen-

instrumen pengukuran yang diadopsi dari penelitian sebelumnya dan telah dipublikasikan 

dalam beberapa jurnal penelitian.  

Partisipasi Anggaran 

Pengukuran keterilibatan dan pengaruh seorang manajer atau bawahan dalam proses 

penyusunan anggaran digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Milani (1975). 

Instrumen ini dipilih karena telah menunjukkan tingkat validitas yang cukup tinggi, seperti 

dalam penelitian Nouri dan Parker (1996, crobach alpha sebesar 0,75), Dunk (1993, 

cronbach alpha sebesar 0,88), Young (1985), Chenhall (1986), Mia (1998). 

Setiap responden diminta untuk menjawab enam butir pertanyaan yang mengukur 

tingkat partisipasi responden, pengaruh yang dirasakan dan kontribusi responden dalam 

proses penyusunan anggaran, dengan cara memilih satu nilai dalam skala satu sampai tujuh. 
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Skala rendah (nilai 1) menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, sebaliknya skala tinggi 

(nilai 7) menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah. 

Senjangan Anggaran 

Penentuan ukuran senjangan anggaran mengacu pada penelitian yang dilakukan 

Nouri dan Parker (1986) cronbach alpha sebesar 0,75 menggunaakan asumsi bahwa 

senjangan anggaran dan kecenderungan manajer untuk menciptakan senjangan anggaran 

berhubungan erat (highly correlated). Item-item pertanyaan yang dipakai dalam pengukuran 

senjangan anggaran menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Onsi (1973) dengan 

empat item pertanyaan, dan telah digunakan peneliti lain seperti nouri dan Parker (1996), 

Govindarajan (1986) dan Merchant (1985). 

Gaya Kepemimpinan  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari Fiedler (Yuki, 1981 

crobach alpha sebesar 0,79) yang dikenal dengan LPC (least preferred coworker) skala. 

Skala tersebut merupakan pasangan kata yang berlawanan artinya, meliputi 16 pasangan 

kata dengan skor 1 sampai 8. penelitian ini mengacu pada pendapat Yuki, (1994) yang 

mengidentifikasikan tiga faktor situasional utama yang menentukan keefektifan 

kepemimpinan, yang terbadi menjadi 2 dimensi (bagian) pengukuran yakni, gaya 

kepemimpinan berorientasi tugas dan berorientasi hubungan. Skor LPC ditentukan dari 

jumlah nilai (1 sampai dengan 7) masing-masing dari 16 butir pertanyaan. Jika jumlah skor 

64 atau lebih berarti LPC tinggi atau berorientasi hubungan, dan jika skor LPC 57 atau 

lebih rendah berarti LPC rendah atau berorientasi tugas. Jika skor terletak antara 58 dan 63, 

maka perlu penetapan lagi tersendiri termasuk kategori apa gaya kepemimpinan yang 

dimiliki dengan mengacu kepada kelompok pertanyaan.  

Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi dalam hal ini merupakan penerimaan dan kepercayaan akan 

nilai dan tujuan-tujuan organisasi. Dalam penelitian ini variabel komitmen organisasi 

diukur dengan menggunakan sembilan pertanyaan yang dikembangkan Mowday dkk 

(1979), dengan mengacu pada penelitian Nouri dan Parker (1998). Pengukuran variabel ini 
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menggunakan skala Likert, responden diminta untuk menyatakan persepsinya dengan 

memilih satu nilai dalam skala 1 (sangat tidak setuju) sampai skala 7 (sangat setuju).  

Ketidakpastian Lingkungan 

Pengukuran variabel ketidakpastian lingkungan dimaksudkan untuk mengetahui 

persepsi para manajer atas ketidakpastian lingkungan yang dirasakan. Ketidakpastian 

lingkungan diukur dengan 12 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Duncan (1972) 

dengan croncbach alpha sebesar 0.71. instrumen ini telah digunakan oleh peneliti lain, 

seperti Chenhall dan Morris (1986), Gul dan Chia (1994) dan juga oleh Muslimah (1998) 

serta Amrul S (2002). Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert, responden 

diminta untuk menyatakan persepsinya dengan memilih satu nilai dalam skala 1 (sangat 

tidak setuju) sampai skala 7 (sangat setuju).  

Ketidakpastian Strategik 

Ketidakpastian strategik didefenisikan dengan ketidakpastian yang terkait dengan 

pelanggan dan pesaing. Untuk mengetahui tingkat ketidakpastian strategik, responden 

diminta untuk menjawab 5 (lima) pertanyaan yang diadopsi dari kuisioner Riyanto (1997) 

dengan indikator kemananpuan memprediksi tingkat perubahan harga, kualitas, dan produk 

baru serta permintaan produk yang ada dan produk baru. Pengukuran variabel 

menggunakan skala interval dari skala 1 menunjukkan ketidakpastian yang rendah sampai 

dengan skala 7 yang menunjukkan ketidakpastian yang tinggi.   

Kecukupan Anggaran 

Variabel kecukupan anggaran dimana individu percaya bahwa sumber-sumber 

anggarannya cukup untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kecukupan anggaran diukur 

dengan tiga item pertanyaan yang dikembangkan oleh Nouri dan Parker (1998). Skala 

respon menggunakan tujuh point skala Likert untuk setiap tiga kriteria pengukuran dengan 

1 (satu) point untuk sangat tidak setuju dan point 7 (tujuh) sangat setuju.  

Konsep Kesesuaian (The Concepts of Fit) 

Konsep kesesuaian adalah sebagai interaksi bivarian (Van den Ven dan Drazin, 

1985) dalam Riyanto (2001), Amrul S (2002) yang dalam hal ini mengkaji faktor-faktor 
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kontekstual yang menentukan atau mempengaruhi dampak dari sebuah sistem pada kinerja 

(anggaran), melalui pendekatan residula (residual approach) untuk pengujian hipotesis 

Dewar dan Werbel (1979). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa ada banyak 

kemungkinan kombinasi yang menunjukkan kesesuaian terbaik (best of fit) atau konsistensi 

antara partisipasi penyusunan anggaran dengan faktor-faktor kontekstual. Kombinasi ini 

disajikan dalam suatu garis regresi. Kesesuaian terbaik dari partisipasi penyusunan 

anggaran dan masing-masing faktor kontekstual diperoleh dengan peregresian faktor 

kontijen pada partisipasi. Estimasi parameter berasal dari regresi kemudian digunakan 

untuk menentukan nilai faktor kontijen partisipasi dengan senjangan sebagai bukti 

mendukung hipotesis. Dengan kata lain untuk menguji hipotesis faktor kontijensi 

partisipasi kemudian dikorelasikan dengan senjangan anggaran, bila korelasi signifikan 

sebagai bukti untuk mendukung hipotesis.  

 

Teknik Analisa Data 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam hal ini memberikan deskripsi mengenai variabel 

penelitian. Peneliti menggunakan tabel distri mempengaruhi kinerja mereka dalam periode 

anggaran berjalan yaitu satu tahun. Disbusi frekuensi absolut yang menunjukkan kisaran 

teoritis, kisaran aktual, rata-rata dan standar deviasi. Berdasarkan hasil akhir dari analisis 

data, nilai tersebut diresumekan pada tabel 4.2. dibawah. 

Tabel 4.2 
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel n Kisaran 
Teoritis 

Kisaran 
Aktual 

Rata-rata Standar 
Deviasi 

Partisipasi Anggaran 37 6 – 42 14 - 39 42.0882 7.99621 

Senjangan Anggaran 37 4 – 28  15 - 25 33.6617 6.25435 

Kecukupan Anggaran 37 16 – 112  44 - 96 34.0597 3.76108 

Ketidakpastian Strategik 37 9 – 63  40 - 55 33.6543 3.11124 

Ketidakpastian Lingkungan 37 12 – 84  58 - 77 43.6176 4.33324 
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Komitmen Organisasi 37 5 – 35  19 – 31 34.6765 11.1008 

Gaya Kepemimpinan 37 3 – 21  16 - 19 19.6176 3.95664 

Sumber : data primer diolah, 2007 

Uji Kualitas Data 

Instrumen atau pengukuran yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada 

instrumen-instrumen penelitian terdahulu yang lebih teruji tingkat validitas dan 

reliabilitasnya. Reliabilitas pengukuran ditentukan dengan menghitung koefisien Cronbach 

alpha dari masing-masing instrumen dalam satu variabel. Instrumen dapat dikatakan handal 

(reliable) bila memiliki koefisien cronbach alpha yang semakin  mendekati 1, semakin 

tinggi koefisien internal reliabilitasnya. Sedangkan uji validitas pada penelitian ini 

dilakukan dengan menghitung korelasi (pearson correlation) antara skor masing-masing 

butir pertanyaan dengan total skor pertanyaan. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas 

maupun validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel 4.3. 

dan 4.4 dibawah ini. 

Tabel 4.3. 
Hasil Pengujian Reliabilitas Data 

Variabel Jumlah item Cronbach alpha Keterangan 

Partisipasi Anggaran 6 0,721 valid 
Senjangan Anggaran 4 0,772 valid 
Kecukupan Anggaran 3 0,754 valid 
Ketidakpastian Strategik 5 0,822 valid 
Ketidakpastian Lingkungan 12 0,701 valid 
Komitmen Organisasi 9 0,714 valid 
Gaya Kepemimpinan 16 0,813 valid 

       Sumber : data primer diolah, 2007 

Uji Asumsi Klasik 

Deteksi terhadap ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan menganalisis matriks 

korelasi variabel-variabel bebas, dapat juga dilihat pada nilai VIF. Tampilan output SPSS 

pada tabel 4.4. dibawah menunjukkan korelasi antara variabel-variabel bebas berada 

dibawah batas toleransi, dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. 
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Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas 

dari masalah Multikolinearitas.  

Tabel 4.4. 
Matriks Interkorelasi Diantara Variabel dan Colinearity Statistik  

Variabel PA SA KA KS KL KO GK VIF 

PA 1.000  1,235 

SA 0,065 1.000 

 
 1,112 

KA -0,120 -0,142 1.000 

 
 
 1,098 

KS -0,011 -0,143 0,032 1.000 

 
 
 
 1,212 

KL 0,067 0,631 0,212 0,188 1.000 

 
 
 
 
 1,074 

KO -0,321 0,022 0,432 -0,122 -0,198 1.000 

 

1,366 

GK 0,009 -0,511 0,196 0,389 0,453 -0,199 1.000 1,372 
 
Uji Hipotesis 

H1 diuji dengan menggunakan model regresi linear sederhana (simple linear 

regression). Persamaan statistika yang digunakan adalah : Y = a + bx + e, dimana Y = 

senjangan anggaran, a= konstanta, b = koefisien regresi, x = partisipasi anggaran dan e = 

variabel pengaruh yang lain.  

H2 sampai dengan H5 diuji dengan MRA (moderate regression analysis). MRA 

merupakan bentuk regresi yang dirancang secara hirarki untuk menentukan hubungan 

antara dua variabel yang dipengaruhi oleh variabel ketiga atau moderating (Nunnally dan 

Berstein, 1994). Persamaan statistik yang digunakan adalah: 

SA = a + b1PA.............................................................................(1) 
SA = a + b1PA + b2KA...............................................................(2) 
SA = a + b1PA + b2KA + b3PA*KA..........................................(3) 
SA = a + b1PA + b2KS................................................................(4) 
SA = a + b1PA + b2KS + b3PA*KS...........................................(5) 
SA = a + b1PA + b2KL...............................................................(6) 
SA = a + b1PA + b2KL + b3PA*KL...........................................(7) 
SA = a + b1PA + b2KO...............................................................(8) 
SA = a + b1PA + b2KA + b3PA*KO..........................................(9) 
SA = a + b1PA + b2GK..............................................................(10) 
SA = a + b1PA + b2GK+ b3PA*GK..........................................(11) 
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Keterangan : 

SA = senjangan anggaran  KO = komitmen organisasi 
PA = partisipasi anggaran  GK = gaya kepemimpinan 
KA = kecukupan anggaran  a    = intercept 
KS = ketidakpastian strategik  b    = slope 
KL = ketidakpastian lingkungan  e    = variabel pengaruh lain 

 
Kriteria MRA yang digunakan sebagai dasar untuk memastikan kelima variabel 

kontijensi itu sebagai variabel moderator atau tidak (Sharma, 1981) adalah: 

Jika persamaan (2) dan (3) tidak secara signifikan berbeda yaitu b3 = 0 dan b2 ≠ 0, 

maka KA bukan variabel moderator. Variabel KA sebagai pure moderator, jika persamaan 

(1) dan (2) tidak berbeda, tetapi berbeda dengan persamaan (3), yaitu b2 ≠ 0; b3 ≠ 0. 

variabel KA diklasifikasikan sebagai quasi moderator, jika persamaan (1), (2), dan (3) 

masing-masing berbeda, yaitu b2 ≠ 0 dan b3 ≠ 0.  

Jika persamaan (4)  dan (5) tidak secara signifikan berbeda yaitu b3 = 0 dan b2 ≠ 0, 

maka KS bukan merupakan variabel moderator. Variabel KS disebut pure moderator, jika 

persamaan (1) dan (4) tidak berbeda, tetapi berbeba dengan persamaan (5), yaitu b2 ≠ 0; b3 

≠ 0. variabel KS diklasifikasikan  sebagai quasi moderator, jika persamaan (1), (4) dan (5) 

masing-masing berbeda, yaitu b2 ≠ 0, dan b3 ≠ 0. jika persamaan (6) dan (7) tidak secara 

signifikan berbeda yaitu b3 = 0 dan b2 ≠ 0, maka KL bukan variabel moderator. Variabel 

KL disebut pure moderator, jika persamaan (1) dan (6) tidak berbeda, tetapi berbeda 

dengan persamaan (7), yaitu b2 ≠ 0; b3 ≠ 0. variabel KL diklasifikasikan sebagai quasi 

moderator, jika persamaan (1), (6) dan (7)  masing-masing berbeda, yaitu b2 ≠ 0 dan b3 ≠ 

0.  

Jika persamaan (8) dan (9) tidak secara signifikan berbeda, yaitu b3 = 0 dan b2 ≠ 0, 

maka KO bukan variabel moderator. Variabel KO disebut variabel pure moderator, jika 

persamaaan (1) dan (8) tidak berbeda tetapi berbeda dengan persamaan (9), yaitu b2 ≠ 0; b3 

≠ 0. Variabel KO diklasifikasikan sebagai quasi moderator, jika persamaan (1), (8) dan (9) 

masing-masing berbeda, yaitu b2 ≠ 0 dan b3 ≠ 0.  

Jika persamaan (10) dan (11) tidak secara signifikan berbeda, yaitu b3 = 0 dan b2 ≠ 

0, maka GK bukan variabel moderator. Variabel GK disebut variabel pure moderator, jika 
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persamaaan (1) dan (10) tidak berbeda tetapi berbeda dengan persamaan (9), yaitu b2 ≠ 0; 

b3 ≠ 0. Variabel GK diklasifikasikan sebagai quasi moderator, jika persamaan (1) dan (10) 

tidak berbeda, tetapi berbeda dengan persamaan (11), yaitu b2 ≠ 0 dan b3 ≠ 0. variabel GK 

diklasifikasikan sebagai quasi moderator, jika persamaan (1), (10) dan (11) berbeda, yaitu 

b2 ≠ 0 dan b3 ≠ 0.   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Terdapat enam hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis satu diuji dengan 

menggunakan analisis regresi linear. Sedangkan untuk pengujian hipotesis dua sampai 

enam dilakukan dengan menggunakan analisis moderated regression analysis (MRA). 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dibawah ini disajikan tabel 4.5 hasil output SPSS 

analisis regresi linear maupun moderated regression analysis (MRA).  
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Tabel 4.5. 
Hasil Analisis Regersi Linear dan 

Hasil Moderated Regression Analysis (MRA) 
Hipotesis Persamaan Regresi Nilai F R2

(sig) 
Hasil Kesimpulan  

H1 SA = 22,413 + 1, 24PA 
                         (0,007) 

8,2339 
(0,007) 

0,072 PA berpengaruh positif terhadap SA Diterima 

H2 SA = 11,019 + 1,24 PA + 0,007 KA 
                                        (0,770) 

 
SA = 10,002 + 1,920 PA + 0,127 KA 

-0,0003 PA*KA 
                         (0,512) 

3,478 
(0,008) 

 
3,077 

(0,031) 

0,072 

 

0,085 

KA sebagai pure moderator Diterima 

H3 SA = 15,999 + 0,411PA – 0,007KS 
                                         (0,822) 

 
SA = 6,661 + 2,521PA + 0,324KS 

-0,005PA*KS 

4,781 
(0,007) 

 
4,221 

(0,007) 

0,082 
 
 

0,088 
 

KS sebagai quasi moderator Diterima 

H4 SA = 14,102 + 0,412PA - 0,001KL 
                                        (0,765) 

 
SA = 15,121 + 0,087PA -0,003KL 

+0,001PA*KL 
          (0,551) 

3,988 
(0,009) 

 
2,991 

(0,031) 

0,084 

 

0,089 

KL sebagai quasi moderator Diterima 

H5 SA = 16,211+0,421PA-0,003KO 
                                 (0,346) 

 
SA = 17,333+0,092PA-0,231KO 

+0,003 PA*KO 
            (0,666) 

4,728 
(0,004) 

 
3,001 

(0,010) 

0,093 

 

0,099 

KO sebagai quasi moderator Diterima 

H6 SA = 16,992+0,291PA-0,003GK 
                                  (0,482) 

 
SA = 20,875-0,091PA-0,131GK 

4,844 
(0,006) 

 
3,233 

0,088 

 

0,081 

GK sebagai quasi moderator Diterima 
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+0,003PA*GK 
           (0,465) 

(0,009) 

SA = senjangan anggaran  KO = komitmen organisasi   KA = kecukupan anggaran  KL = ketidakpastian lingkungan 
PA = partisipasi anggaran  GK = gaya kepemimpinan  KS = ketidakpastian strategik a = intercept   b = slope    e = variabel pengaruh lain 
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Hasil Uji Hipotesis 1 

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear. 

Dari output analisis regresi pada tabel 4.5, diperoleh hasil bahwa variabel partisipasi 

anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran, dengan koefisien determinasi 

sebesar 0,072. Hasil ini mengindikasikan bahwa partisipasi yang tinggi dalam 

penyusunan anggaran akan meningkatkan senjangan anggaran.  Pada kondisi ini 

partisipasi yang dilakukan bukan partisipasi yang sebenarnya karena digunakan secara 

negatif (untuk tujuan pribadi) sehingga menimbulkan konsekuensi disfungsional bagi 

organisasi yang berakibat timbulnya senjangan anggaran. Temuan ini mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan Lukka (1998), Young (1985), Nouri dan Parker (1996), 

Amrul dan Nasir (2002).  

Hasil Uji Hipotesis 2 sampai 6 

Untuk kepentingan uji interaksi, perlu disiapkan data interaksi antara variabel 

partisipasi anggaran dengan masing-masing variabel moderating. Interaksi variabel 

partisipasi anggaran dengan variabel kecukupan anggaran dinyatakan dalam moderat 1. 

Interaksi variabel partisipasi anggaran dengan variabel ketidakpastian strategik 

dinyatakan dalam moderat 2. Interaksi variabel partisipasi anggaran dengan variabel 

ketidakpastian lingkungan dinyatakan dalam moderat 3. Interaksi variabel partisipasi 

anggaran dengan variabel komitmen organisasi dinyatakan dalam moderat 4. Interaksi 

variabel partisipasi anggaran dengan variabel gaya kepemimpinan dinyatakan dalam 

moderat 5. Pengujian hipotesis 2 sampai dengan hipotesis 6 dilakukan dengan 

menggunakan analisis moderated regression analysis (MRA). Dari output yang 

ditampilkan pada tabel 4.5. diatas, pada pengujian hipotesis 2 diperoleh hasil bahwa 

kecukupan anggaran merupakan sebagai pure moderator dalam hubungan antara 

senjangan anggaran dengan partisipasi anggaran. 

Tampilan output SPSS dari uji hipotesis 2 menghasilkan besarnya R2 = 0,085, 

hal ini berarti 8,5% variasi senjangan anggaran dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independen partisipasi anggaran, kecukupan anggaran. Selebihnya sebesar 91.5% 

dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Uji signifikansi simultan (uji statistik F) 

mengasilkan nilai F hitung sebesar 3,077 dengan tingkat signifikansi 0,031 

menunjukkan probablitas signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka dapat dikatakan bahwa 
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partisipasi anggaran, kecukupan anggaran dan moderat 1 secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Demikian pula bila dilihat uji signiifkansi 

parameter individual (uji t statistik) variabel partisipasi anggaran, variabel kecukupan 

anggaran maupun moderat 1 dengan signifikansi 0,512 menyebabkan kenaikan R2 

menjadi 0,085 atau 8,5%, sehingga dapat ditunjukkan oleh persamaan (1) dan 

persamaan (2) yang tidak secara signifikan berbeda, tetapi berbeda dengan persamaan 

(3) dimana b2 ≠ 0; b3 ≠ 0.  

Untuk uji hipotesis 3, pada persamaan keempat, setelah persamaan pertama 

ditambah dengan variabel ketidakpastian strategik sebagai variabel independen, 

koefisien determinasinya berubah menjadi 0,082, yang berarti bahwa variabel 

ketidakpastian strategik mempengaruhi senjangan anggaran dengan variasi 

perubahannya sebesar 0,10%. Pada persamaan kelima dilakukan uji interaksi partisipasi 

anggaran dengan ketidakpastian strategik terjadi peningkatan 88,0% yang berarti bahwa 

ketidakpastian strategik secara bersama-sama dengan partisipasi anggaran berpengaruh 

terhadap senjangan anggaran. Untuk menyimpulkan bahwa variabel ketidakpastian 

strategik sebagai variabel moderating perlu diperhatikan persamaan (1), (4) dan (5). 

Ketiga persamaan tersebut berbeda, yakni b2 ≠ 0 dan b3 ≠ 0. Berdasarkan hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa variabel ketidakpastian strategik merupakan variabel quasi 

moderator. 

Selanjutnya untuk uji hipotesis 4 pada persamaan keenam maupun ketujuh, uji 

Anova atau F test menghasilkan F hitung sebesar 3,988 dengan tingkat signifikansi 

0,009 pada persamaan 4 dan F hitung sebesar 2,991 dengan derajat signifikansi 0,031. 

Nilai signifikansi ini dibandingkan dengan probabilitas 5%, maka dikatakan bahwa 

partisipasi anggaran, ketidakpastian lingkungan dan moderat 3 secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Untuk menyimpulkan bahwa variabel 

ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderating perlu diperhatikan persamaan 

(1), (6) dan (7). Ketiga persamaan tersebut berbeda, yakni b2 ≠ 0 dan b3 ≠ 0.  

Sedangkan untuk uji hipotesis 5 digunakan persamaan (1), (8) dan (9). Pada 

persamaan kedelapan, setelah ditambahkan dengan komitmen organisasi sebagai 

variabel independen pada persamaan pertama, maka terjadi perubahan koefisien 

determinasi menjadi 9,3% yang berarti variabel komitmen organisasi mempengaruhi 
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senjangan anggaran dengan variasi perubahannya sebesar 0,7%. Demikian juga dengan 

variabel komitmen organisasi diinteraksikan dengan partisipasi anggaran dan 

dimasukkan kedalam persamaan kesembilan, koefisien determinasi juga meningkat 

menjadi 9,9%, yang berarti bahwa komitmen organisasi memoderasi pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Untuk menyimpulkan bahwa 

variabel komitmen organisasi sebagai variabel moderating, berdasarkan persamaan (1), 

(6) dan (7). Ketiga persamaan tersebut berbeda, yakni b2 ≠ 0 dan b3 ≠ 0. Berdasarkan 

hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel ketidakpastian lingkungan merupakan 

variabel quasi moderator. 

Pada pengujian hipotesis keenam dilakukan dengan menggunakan persamaan 

(1), (10) dan (11). Tampilan uji F pada persamaan diatas menunjukkan bahwa 

partisipasi anggaran, gaya kepemimpinan serta moderat 5, secara bersama-sama dapat 

digunakan memprediksi senjangan anggaran. Demikian pula uji interaksi pada 

persamaan kesebelas menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Bila dilihat moderating atau tidaknya 

suatu variabel, maka persamaan (1), (10) dan (11) berbeda dengan nilai b2 ≠ 0 dan b3 ≠ 

0, sehingga temuan ini mendukung uji F yang telah dikategorikan bahwa variabel gaya 

kepemimpinan merupakan quasi moderator.  

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI 
Simpulan 

Berdasarkan output yang dihasilkan menunjukkan bahwa partisipasi anggaran 

berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Simpulan ini didasarkan pada nilai F 

yang didapat sebesar 8,2339 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007. Apabila 

dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka derajat signifikansi yang 

dihasilkan dari nilai jauh lebih kecil dibandingkan dengan derajat signifikansi yang 

telah ditentukan sebesar 5%. Disamping itu, koefisien determinasi (R2) yang dihasilkan 

sebesar 0,072 atau sebesar 7,2%. Ini menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain yang 

dapat mempengaruhi senjangan anggaran selain dari partisipasi anggaran. Variabel 

kecukupan anggaran dalam penelitian ini berlaku sebagai pure moderator dalam 

hubugannya antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Sedangkan 
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variabel ketidakpastian strategik, ketidakpastian lingkungan, komitmen organisasi dan 

gaya kepemimpinan berlaku sebagai quasi moderator.  

Keterbatasan 

Beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian, diantaranya, yaitu 

diperlukannya penelitian pada aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil 

penelitian ini. Dari lima variabel permoderasi yang dimasukkan, hanya satu yang 

menjadi variabel pure moderator, selebihnya sebagai quasi moderator. Kedua, ruang 

lingkup dalam penelitian ini sangat kecil. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari perusahaan manufaktur yang berada disuatu kawasan industri sehingga 

membatasi kemampuan generalisasi hasil penelitian. Disamping itu sampel yang 

digunakan hanya dari perusahaan manufaktur saja yang mungkin saja hasilnya berbeda 

jika menggunakan sampel dari perusahaan non manufaktur seperti perusahaan jasa atau 

organisasi publik.  

Implikasi 

Temuan penelitian ini dapat dipertimbangkan oleh praktisi maupun akademisi 

sebagai masukan yang penting, sebab bagaimanapun senjangan anggaran yang tinggi 

akan menciptakan perilaku menyimpang pada organisasi yang bersangkutan. Senjangan 

anggaran harus dikontrol atau diprediksi secara dini agar dapat meningkatkan efektifitas 

anggaran perusahaan terutama dalam aktifitas perencanaan dan pengendalian. 

Perusahaan yang mempertimbangkan senjangan anggaran harus menerapkan kebijakan 

yang dapat meningkatkan komitmen para manajer terhadap tujuan dan nilai perusahaan 

karena kesetian atau loyalitas pada perusahaan akan mengurangi kecenderungan untuk 

menciptakan senjangan anggaran.  
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