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ABSTRACT 
 

This objective of the research was examined the effect of budgetary participation on 
budgetary slack using information asymmetry, organizational culture, and group cohesiveness 
as moderating variables. Hypotheses that proposed is a high budgetary participation will have 
positive effect on budgetary slack. The information asymmetry, organizational culture, and 
group cohesiveness  will have positive effect on budgetary slack. 
 The population is Region General Hospital  that located in Central Java. Simple 
random sampling used to take the samples. Data collection method that used is mail 
questionnaires method. Data analyze method is validity and reliability analysis, clasic 
asumption analysis and hypotheses analysis that used multiple regresion. 

The results are all variables valid and reliable and fullfil clasic asumption. The 
result of hypotheses analysis show that budgetary participation have positive and 
significance effect on budgetary slack. Furthermore, information asymmetry and group 
cohesiveness have moderating variables in the relationship budgetary participation and 
budgetary slack, but organizational culture with employess oriented do not have moderating 
variables in the relationship budgetary participation and budgetary slack. 
  
Key words:  budgetary participation, information asymetry, organizational culture, 

group cohesiveness, budgetary slack       
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PENDAHULUAN 

Salah satu elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen adalah anggaran. 

Anggaran merupakan alat bantu manajemen dalam mengalokasikan keterbatasan 

sumber daya alam dan sumber daya dana yang dimiliki organisasi untuk mencapai 

tujuan. Kenis (1979) menyatakan anggaran bukan hanya rencana finansial mengenai 

biaya dan pendapatan dalam suatu pusat pertanggungjawaban, tetapi juga berfungsi 

sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja serta motivasi. 

Adapun Supriyono dalam Riyadi (2002) menyatakan bahwa anggaran memiliki dua 

peranan penting yaitu sebagai perencanaan dan kriteria kinerja. Anggaran sebagai 

perencanaan berisi tentang rencana-rencana keuangan organisasi di masa yang akan 

datang, sedangkan anggaran sebagai kriteria kinerja berfungsi sebagai bagian dari 

proses pengendalian manajemen yang dapat dinyatakan secara formal. Proses 

penggangaran dapat dilakukan dengan metoda top down, bottom up, dan partisipasi.  

Partisipasi pengganggaran adalah proses yang menggambarkan individu-

individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target 

anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut (Brownell, 

1982).  Masalah yang sering muncul dari adanya keterlibatan manajer tingkat 

bawah/menengah dalam penyusunan anggaran adalah penciptaan budgetary slack. 

Budgetary slack biasanya dilakukan dengan meninggikan biaya atau menurunkan 

pendapatan dari yang seharusnya, supaya anggaran mudah dicapai (Merchant, 1981). 

Adapun  Hilton dalam Hermanto (2003) menyatakan tiga alasan utama manajer 

melakukan  budgetary slack : (a) orang-orang selalu percaya bahwa hasil pekerjaan 

mereka akan terlihat bagus di mata 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 sumber 

daya.  

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. Young (1985) dan Merchant (1985) telah 
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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. 

Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian  Dunk (1993). 

Penelitian terhadap hubungan antara partisipasi dan budgetary slack yang dilakukan di 

Sydney, Australia tersebut menggunakan informasi antara bawahan dan atasan serta 

budget emphasis yang digunakan atasan untuk menilai kinerja bawahan. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa 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 dan sebaliknya. 

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. Pengaruh partisipasi penganggaran dan budgetary slack 

dipengaruhi oleh beberapa variabel pemoderasi diantaranya yaitu: informasi asimetri, 

budaya organisasi, dan Group Cohesiveness.  

Penelitian mengenai pengaruh informasi asimetri terhadap budgetary slack telah 

banyak dilakukan. Dunk (1993) meneliti pengaruh informasi asimetri terhadap 

hubungan antara partisipasi dan budgetary slack. Dunk (1993) menyatakan bahwa 

informasi asimetri akan berpengaruh negatif terhadap hubungan antara partisipasi dan 

budgetary slack. Wartono (1998) juga menguji interaksi antara partisipasi, informasi 

asimetri dan penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa partisipasi dan informasi asimetri berpengaruh negatif pada 

senjangan anggaran tetapi korelasinya  signifikan.  

Selanjutnya variable lain yang mempunyai pengaruh terhadap kecenderungan 

bawahan untuk melakukan budgetary slack adalah variabel adalah budaya organisasi. 

Budaya organisasi mempengaruhi cara manusia bertindak dalam organisasi. Budaya 
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berkaitan dengan cara seseorang menganggap pekerjaan, bekerja sama dengan rekan 

kerja, dan memandang masa depan. Budaya organisasi sesuai dengan saran Douglas dan 

Wier (2000) yang dikutip Yuhertiana (2004) diduga mampu menjelaskan 

ketidakseragaman pandangan manajer atas etis tidaknya budgetary slack. Sesuai dengan 

Theory Agency, bawahan akan membuat target yang lebih mudah untuk dicapai dengan 

cara membuat target anggaran yang lebih rendah  pada sisi pendapatan, dan membuat 

ajuan biaya yang lebih tinggi pada sisi biaya. 

Group cohesiveness dapat didefinisikan sebagai tingkat yang menggambarkan  

suatu  kelompok dengan anggota yang mempunyai pertalian dengan anggota lainnya 

dan keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok tersebut. (Kidwell, 

Mossholder, dan Bennett dalam Kim dan Taylor, 2001). Kelompok dengan tingkat 

kohesivitasnya tinggi menyebabkan individu cenderung lebih sensitif kepada anggota 

lainnya dan lebih mau untuk membantu dan menolong mereka (Scachter, Ellertson, 

McBride, dan Gregory dalam Kim dan Taylor, 2001).  Selanjutnya tingkat kohesivitas 

ddipengaruhi oleh jumlah waktu yang dihabiskan bersama oleh para anggota kelompok, 

tingkat kesulitan dari penerimaan anggota baru ke dalam kelompok, ukuran kelompok, 

ancaman eksternal yang mungkin, dan sejarah keberhasilan dan kegagalan kelompok di 

masa lalu.  Semakin besar kesempatan bagi para anggota kelompok untuk bertemu dan 

berinteraksi satu sama lain, maka lebih besar juga kesempatan bagi anggota untuk 

menemukan minat yang sama dan menjadi tertarik satu sama lain. Semakin sulit untuk 

diterima menjadi anggota kelompok tersebut, maka para anggotanya semakin 

menghargai keanggotaan yag mereka miliki (Ikhsan, Arfan, 2005: 215). 

Sejauh pengetahuan peneliti, sebagian besar penelitian mengenai pengaruh 

partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack dilakukan pada sektor swasta 

khususnya perusahaan manufaktur. Penelitian mengenai budgetary slack di  sektor 

publik khususnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) belum banyak dilakukan. 

Padahal di organisasi sektor publik yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah 

(RSUD), BUMN, BUMD, orsospol, yayasan, LSM, dan koperasi (Mardiasmo, 2002) 

mempunyai karakteristik anggaran yang sangat berbeda baik sifat, penyusunan, maupun 

pelaporannya. Perbedaan dalam perencanaan dan persiapan anggaran sektor public, 

serta  adanya pendanaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daaerah cenderung 
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menyebabkan ketergantungan keuangan yang menimbulkan terjadinya slack 

(Mardiasmo, 2001). Selanjutnya  penelitian ini bertujuan menguji pengaruh partisipasi 

penganggaran terhadap budgetary slack serta menguji informasi asimetri, budaya 

organisasi, dan Group Cohesiveness sebagai variabel pemoderasi dalam memperkuat 

pengaruh  partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack. Oleh karena itu masalah 

penelitian ini dirumuskan: (1) Apakah partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap  

budgetary slack?, dan (2) Apakah informasi asimetri, budaya organisasi, dan Group 

Cohesiveness sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat pengaruh  partisipasi 

penganggaran terhadap budgetary slack? 

 

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A. Partisipasi Penganggaran dan Budgetary Slack 

Siegel dan Marconi (1989)  menyatakan bahwa partisipasi bawahan dalam penyusunan 

anggaran mempunyai hubungan yang positif dengan dengan pencapaian tujuan 

organisasi. Bawahan mempunyai kesempatan untuk melaporkan informasi yang dimiliki 

kepada atasannya, sehingga  atasan dapat memilih keputusan yang terbaik untuk 

mencapai tujuan organisasi. Partisipasi merupakan cara efektif menyelaraskan tujuan 

pusat pertanggungjawaban dengan tujuan organisasi secara menyeluruh. 

Rahayu (1997) seperti dikutip Darlis (2002) menyatakan bahwa partisipasi 

bawahan akan meningkatkan kebersamaan, menumbuhkan rasa memiliki, inisiatif untuk 

menyumbangkan ide dan keputusan yang dihasilkan dapat diterima. Selain itu 

partisipasi juga dapat mengurangi konflik potensial antara tujuan individu dengan 

tujuan organisasi sehingga kinerja bawahan meningkat. Melalui partisipasi, atasan dapat 

memperoleh informasi mengenai  lingkungan yang sedang dan akan dihadapi. Hal 

tersebut didukung oleh Baiman (1982) dan Dunk (1993) yang memperkuat argumen 

bahwa partisipasi cenderung mengurangi budgetary slack. 

Jika  keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran tersebut  

disalahgunakan, maka akan menimbulkan slack (senjangan anggaran). Hal ini terjadi 

ketika bawahan melaporkan informasi yang bias demi kepentingan pribadinya. 

Budgetary Slack mencerminkan adanya perbedaan antara jumlah anggaran yang sengaja 
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disusun oleh manajer dengan jumlah estimasi terbaik perusahaan (Anthony dan 

Govindarajan, 2001). 

Schiff dan Lewin (1970) menyatakan bahwa bawahan menciptakan budgetary 

slack karena dipengaruhi oleh keinginan dan kepentingan pribadi sehingga akan 

memudahkan pencapaian target anggaran, terutama jika  penilaian prestasi manajer 

ditentukan berdasarkan pencapaian anggaran. Upaya ini dilakukan dengan menentukan 

pendapatan yang terlalu rendah (understated) dan biaya yang terlalu tinggi (overstated). 

Penelitian mengenai pengaruh  partisipasi penganggaran terhadap budgetary 

slack masih menunjukkan ketidakkonsistenan hasil. Dunk (1993) menyatakan bahwa 

partisipasi dapat mengurangi budgetary slack. Hasil penelitian lain menyatakan 

sebaliknya, partisipasi menyebabkan budgetary slack (Young, 1985; Yuwono, 1999; 

Hermanto, 2003). Perumusan hipotesis yang menyatakan pengaruh partisipasi 

penganggaran terhadap budgetary slack  mengacu pada penelitian Young (1985) yaitu 

partisipasi menyebabkan budgetary slack. Alasannya, bawahan yang terlibat dalam 

penyusunan anggaran cenderung melonggarkan anggaran yang disusun agar mudah 

dicapai, sehingga hipotesis yang dikembangnkan adalah: 

H1: Partisipasi Penganggaran berpengaruh positif terhadap budgetary 

slack. 

 

B. Partisipasi Penganggaran, Budgetary Slack, dan Informasi Asimetri 

Anthony dan Govindarajan (2001) menyatakan bahwa kondisi informasi asimetri 

muncul dalam teori keagenan (agency theory), yakni principal (pemilik/atasan) 

memberikan wewenang kepada agen (manajer/bawahan) untuk mengatur perusahaan 

yang dimiliki. Informasi asimetri adalah suatu kondisi apabila pemilik/atasan tidak 

mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja agen/bawahan sehingga atasan 

tidak dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan. Kondisi 

ketidakpastian lingkungan dapat menyebabkan informasi bawahan terhadap bidang 

teknisnya melebihi informasi yang dimiliki atasannya. 

Dunk dalam Fitri (2004) mendefinisikan informasi asimetri sebagai suatu 

keadaan apabila informasi yang dimiliki bawahan melebihi informasi yang dimiliki 

atasannya, termasuk lokal maupun informasi pribadi. Dunk dalam Fitri (2004) meneliti 



                                                                                                                         
     

ASPP-01   7 

pengaruh informasi asimetri terhadap hubungan antara partisipasi dan budgetary slack. 

Ia menyatakan bahwa informasi asimetri akan berpengaruh negatif terhadap hubungan 

antara partisipasi dan budgetary slack. 

Selanjutnya Shields dan Young (1993) mengemukakan beberapa kondisi 

perusahaan yang kemungkinan besar timbulnya informasi asimetri, yaitu : perusahaan 

yang sangat besar,  mempunyai penyebaran secara geografis, memiliki produk yang 

beragam, dan membutuhkan teknologi. Kemudian Welsch et al dalam Fitri (2004) 

mengemukakan dengan adanya partisipasi anggaran dari manajer tingkat menengah dan 

tingkat bawah dalam proses pembuatan anggaran, mempunyai dampak yang bermanfaat 

paling tidak dalam dua hal. Pertama, proses partisipasi mengurangi informasi asimetri 

dalam organisasi, dengan demikian memungkinkan manajemen tingkat atas 

mendapatkan informasi mengenai masalah lingkungan dan teknologi, dari manajer 

tingkat bawah yang mempunyai pengetahuan khusus. Kedua, proses partisipasi dapat 

menghasilkan komitmen yang lebih besar dari manajemen tingkat bawah untuk 

melaksanakan rencana anggaran dan memenuhi anggaran. 

Bagi tujuan perencanaan, anggaran yang dilaporkan seharusnya sama dengan 

kinerja yang diharapkan. Namun, oleh karena informasi bawahan lebih baik daripada 

atasan (terdapat informasi asimetri), maka bawahan mengambil kesempatan dari 

partisipasi penganggaran. Ia memberikan informasi yang bias dari informasi pribadi 

mereka, dengan membuat budget yang relatif lebih mudah dicapai, sehingga terjadilah 

budgetary slack (yaitu dengan melaporkan anggaran dibawah kinerja yang diharapkan) 

(Schiff and Lewin, 1970). Hal ini dikuatkan lagi oleh penelitian Christensen, 1982, 

Pope, 1984) yang mengungkapkan bahwa dalam partisipasi penganggaran, bawahan 

dapat menyembunyikan sebagian dari informasi pribadi mereka, yang dapat 

menyebabkan budgetary slack, sehingga hipotesis yang dikembangkan adalah:  

H2: Partisipasi pengganggaran akan berpengaruh positif terhadap  

budgetary  slack pada Informasi Asimetri yang tinggi, dan sebaliknya. 

 

C. Partisipasi Penganggaran, Budgetary Slack, dan Budaya Organisasi  

Deal dan Kennedy (1982) dalam Setyorini (2004) mengatakan bahwa budaya pada 

hakekatnya merupakan pola yang terintegrasi dari perilaku manusia yang mencakup 
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pikiran, ucapan, tindakan, artifak-artifak dan bergantung pada kapasitas manusia untuk 

belajar dan mentransmisikannya bagi keberhasilan generasi yang ada. Dari pengertian 

ini dapat ditangkap bahwa budaya organisasi tidak bisa begitu saja ditangkap dan dilihat 

oleh orang luar, namun dapat dipahami dan dirasakan melalui perilaku-perilaku 

anggotanya serta nilai-nilai yang mereka anut. Budaya mempengaruhi cara manusia 

bertindak dalam organisasi termasuk dalam birokrasi.  

Birokrasi di Indonesia menurut Setiawan (1998) adalah birokrasi patrimonial 

yang menjadikan jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki birokrasi lebih 

didasarkan pada hubungan familiar, hubungan pribadi, dan hubungan patron-client. 

Perhatian yang diberikan pada client bersifat pemenuhan aspek kebutuhan sosial, 

material, spiritual, dan emosional. Client yang memperoleh perlindungan itu dengan 

segala loyalitasnya dan sukarela akan memenuhi perintah patron, dan berusaha untuk 

menyenangkannya. Atas pertimbangan bahwa anggaran dapat digunakan untuk menilai 

kinerja patron (Mardiasmo, 2002), maka agar kinerjanya dinilai bagus bawahan 

menginginkan target anggaran yang lebih mudah dicapai atau melakukan Budgetary 

Slack. 

Supomo dan Indriantoro (1998) menemukan ada pengaruh positif budaya 

organisasi yang berorientasi pada orang dan pengaruh negatif pada budaya organisasi 

yang berorientasi pada pekerjaan terhadap keefektifan anggaran partisipatif dalam 

peningkatan kinerja manajerial. Pengaruh positif berarti bahwa budaya organisasi yang 

berorientasi pada orang cenderung tidak akan menimbulkan budgetary slack (budgetary 

slack rendah) dan sebaliknya, jika budaya organisasi yang berorientasi pekerjaan, maka 

budgetary slack tinggi. Hipotesis yang dikembangkan adalah: 

H2: Partisipasi pengganggaran akan berpengaruh positif terhadap  

budgetary  slack pada Budaya yang berorientasi pada pekerjaan, dan 

sebaliknya. 

 

D. Partisipasi Penganggaran, Budgetary Slack, dan Group Cohesiveness  

Kelompok formal dan informal dapat memiliki kedekatan atau kesamaan dalam sikap, 

perilaku, dan prestasi. Kedekatan ini disebut sebagai Group Cohesiveness yang 

umumnya dikaitkan dengan dorongan anggota untuk tetap bersama dalam kelompoknya 
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dibanding dorongan untuk mendesak anggota keluar dari kelompok (Gibson, 1993). 

Selanjutnya Robbins (1996) mendefinisikan Group Cohesiveness merupakan suatu  

tingkat yang menggambarkan para anggotanya tertarik satu sama lain dan dimotivasi 

untuk tetap berada  di dalam kelompok. 

Konsep kohesivitas penting bagi pemahaman kelompok organisasi. Tingkat 

kohesivitas bisa mempunyai akibat positif atau negatif tergantung seberapa baik tujuan 

kelompok sesuai dengan tujuan organisasi formal. Bila kohesivitas tinggi dan kelompok 

menerima serta sepakat dengan tujuan formal organisasi, maka perilaku kelompok akan 

positif ditinjau dari sisi organisasi formal. Tetapi bila kelompok sangat kohesif tetapi 

tujuannya tidak sejalan dengan organisasi formal, maka perilaku kelompok akan negatif 

ditinjau dari sisi organisasi formal (Robbins, 1996). 

Selanjutnya bila suatu kelompok mempunyai kohesivitas rendah dan tujuan yang 

diinginkan anggota tidak sejalan dengan manajemen, maka hasilnya mungkin negatif 

dari sisi organisasi. Sebaliknya suatu kelompok bisa menjadi rendah kohesivitasnya, 

tetapi mempunyai tujuan anggota yang sejalan dengan organisasi formal, maka hasilnya 

mungkin positif meskipun lebih berdasarkan basis individu dibanding kelompok. 

Demikian pula dalam partisipasi penyusunan anggaran, jika tujuan kelompok dengan 

kohesivitas yang tinggi tidak sesuai dengan tujuan manajemen organisasi, maka hal 

tersebut dapat menyebabkan terjadinya budgetary slack. 

H4: Partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap  budgetary 

slack pada Group Cohesiveness yang tinggi, dan sebaliknya 

 

METODA PENELITIAN 

Pengumpulan Data dan Pemilihan Sampel  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metoda mail survey disetai 

dengan perangko balasan, yaitu kuisioner dikirim melalui pos kepada responden. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh individu (eksekutif) di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD)  yang masuk dalam kategori midle management level  se Jawa Tengah 

dan mempunyai masa jabatan paling sedikit satu tahun.  

Pengambilan obyek penelitian di RSUD disebabkan adanya tuntutan yang lebih 

besar dari masyarakat agar Rumah Sakit lebih efisien, transparan dan akuntabel  dalam 
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memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial serta dampak negatif atas aktivitas 

yang dilakukannya sebagai salah satu manifestasi lembaga sektor publik. Selain itu ada 

perbedaan dalam perencanaan dan persiapan anggaran sektor publik. Adanya pendanaan 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah cenderung menyebabkan ketergantungan 

uang yang menimbulkan terjadinya slack dan pendekatan bottom up cenderung menjadi 

sebuah formalitas belaka karena  RSUD dianggap tidak memiliki perencanaan strategik 

dan prioritas yang jelas (Mardiasmo, 2001). 

Kuisioner yang dikirim sebanyak 99 buah dan yang kembali sebanyak 68 buah, 

selanjutnya dilakukan seleksi dan dihasilkan kuisioner yang lengkap dan dapat 

dianalisis sebanyak 35 buah. Deskripsi demografi responden dapat ditunjukkan secara 

lengkap pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Demografi Responden 

Keterangan   Frekuensi  Prosentase 

Usia: < 30 tahun      2           5,7 

30 – 40 tahun    14                      40,0 

40 – 50 tahun    15         42,9 

      > 50 tahun      4         11,4 

 

Lama menjadi PNS 

 Rata-rata  15, 2 tahun 

 

Lama Jabatan Fungsional 

 Rata-rata   2,5  tahun 

 

Tingkat Pendidikan: 

 SLTA / Sederajat  5        14,3 

 Diploma   13        37,1 

 Sarjana   17        48,6 

 Sumber: Hasil Olahan Data 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebanyak 42,9% responden berusia 40 – 50 tahun 

dengan rata-rata menjadi PNS 15,2 tahun, dan telah menduduki jabatan fungsional rata-

rata 2,5 tahun. Adapun tingkat pendidikan responden dengan prosentasi terbesar adalah 

Sarjana yaitu sebanyak 48,6%, diikuti pendidikan Diploma sebanyak 37,1%, dan 

sebagian kecil responden berpendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 14,3%. 
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Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partisipasi 

Penganggaran, sedangkan variabel dependennya Budgetary Slack. Adapun Informasi 

Asimetri, Budaya Organisasi dan Group Cohesiveness dalam penelitian ini berfungsi 

sebagai variabel pemoderasi. 

Partisipasi Penganggaran. Partisipasi penganggaran merupakan keterlibatan 

manajer dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penelitian ini diukur 

menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Milani (1975) yang diadopsi Dunk 

(1993), Wartono (1998), dan Hidayati (2004) terdiri dari enam pernyataan dengan skala 

1 (STS) sampai 5 (SS). Skala tinggi menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dan 

skala rendah menunjukkan pertisipasi yang rendah. 

Budgetary Slack. Slack adalah perbedaan jumlah anggaran yang disusun 

manajer pusat pertanggungjawaban dengan estimasi terbaik perusahaan. Slack  diukur 

menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Dunk (1993) yang kemudian 

diadopsi Wartono (1998), terdiri dari empat pernyataan dengan skala 1 (STS) sampai 5 

(SS). Skala rendah menunjukkan  budgetary slack yang rendah, dan skala tinggi 

menunjukkan budgetary slack yang tinggi. 

Informasi Asimetri. Informasi asimetri menunjukkan perbedaan informasi yang 

dimiliki atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Informasi asimetri diukur dengan 

menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Dunk (1993) dan diadopsi oleh 

Wartono (1998), terdiri dari lima pernyataan  dengan skala 1 (STS) sampai 5 (SS) 

dengan alternatif pilihan sebanyak lima buah. Skala rendah menunjukkan informasi 

asimetri yang rendah, dan skala tinggi menunjukkan informasi asimetri yang tinggi. 

Budaya Organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai dan keyakinan (belief) 

yang dimiliki oleh anggota organisasi, yang dimanifestasikan dalam bentuk norma-

norma perilaku para individu atau kelompok organisasi yang bersangkutan (pendekatan 

dimensi praktik) (Hofstede et.al., dalam Poerwati, 2002). Variabel ini diukur dengan 

menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Supomo dan Indriantoro (1998) 

berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang digunakan Hofstede (1990). Instrumen 
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tersebut berisi delapan peryataan untuk mengukur budaya organisasi dengan skor 

masing-masing 1 (STS)  sampai 5 (SS) dengan alternatif pilihan sebanyak lima buah. 

Group Cohesiveness menunjukkan kekuatan anggota dalam kelompok dan 

komitmen mereka dalam kelompok. Group Cohesiveness diukur dengan menggunakan 

instrumen yang dikembangkan dari Teori Gibson (1993), terdiri dari empat pernyataan  

dengan skala 1 (STS) sampai 5 (SS) dengan alternatif pilihan sebanyak lima buah. Skala 

tinggi menunjukkan tingkat kohesivitas yang tinggi dan skala rendah menunjukkan 

.kohesivitas yang rendah. 

 

Metoda Analisis Data 

Untuk menguji hipotesis ke 1 digunakan Single Regression, sedangkan untuk menguji 

hipotesis ke 2 – 4 digunakan Multiple Regression.  
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Deskripsi Statistik 

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

nampak pada tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Deskripsi Variabel Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri, 

Budaya Organisasi, Group Cohesiveness, dan Budgetary Slack 

Variabel    Kisaran  Kisaran  Mean          Deviasi 

     Teoritis Aktual             

Standar 

 Partisipasi Anggaran  5 - 30    12 – 29 22,06  4,62

  Informasi Asimetri  5 – 25  10 – 24 16,03 

 4,18  Budaya Organisasi  5 – 25   7 – 24  14,31

  4,43  Group Cohesiveness  5 – 20  8 – 18 

 12,94  3,43  Budgetary Slack  5 – 20  6 – 

12    8,20  1,69    Part. Anggr – Info. Asimetri  

             347,03         103,03  Part. Anggr – Budaya Orgs. 

              310,14         113,16  Part. Anggr – Ktdkpst. 

Lingk     287,49         103,56  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sumber : Hasil Olahan Data  

 

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Hipotesis 1. Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Budgetary Slack  

Uji statistic yang digunakan adalah Single Regression. Hasil analisis regresi  untuk 

hipotesis 1 dapat ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 3. Hasil Regresi Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap 

Budgetary Slack 

Variabel   Nilai Koefisien Standar Error t-value  p-

value  

Konstansta   3,198  1,130  2,831  0,008 

Partisipasi Anggaran  0,227  0,050  4,520  0,000 

   R Square = 38,2%,  F=20,434,  p=0,000  
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Sumber: Hasil Olahan Data 

Regresi sederhana ini menunjukkan bahwa koefisien regresi  positif sebesar 

0,227 dengan probabilitas 0,000 (p<0,050) yang berarti partisipasi penganggaran 

berpengaruh positif signifikan terhadap budgetary slack, sehingga hipotesis pertama 

tidak ditolak (didukung data). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi 

peng- anggaran dalam organisasi sektor publik (utamanya RSUD) akan meningkatkan 

adanya Budgetary Slack, hal ini sesuai dengan penelitian Mardiasmo (2001) yang 

menyatakan bahwa adanya pendanaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 

cenderung menyebabkan ketergantungan keuangan yang menimbulkan terjadinya slack. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Hermanto (2003) dan Hidayati 

(2004). 

 

Hipotesis 2: Partisipasi Pengganggaran akan berpengaruh positif terhadap  

  Budgetary Slack pada Informasi Asimetri yang tinggi, dan sebaliknya. 

Hasil pengujian hipotesis ini nampak pada tabel 2 berikut: 

Tabel 4. Interaksi  Partisipasi Penganggaran  dan Informasi Asimetri 

Terhadap Budgetary Slack 

Variabel Koef. Beta Nilai Koef. St. Error   t-value    p-

value 

Konstanta ß0  16,138  10,210          1,581  0,127 

X1  ß1  -0,206    0,425         -0,485  0,632 

X2  ß2   1,020    0,463             2,204  0,037 

X1X2  ß3  -0,04613    0,021          -2,805  0,034 

   R Square = 70,9%,  F=6,755,  p=0,000  

 Sumber: Hasil Olahan Data 

Hasil pengujian hipotesis kedua ditunjukkan oleh koefisien regresi (ß3) sebesar -

0,04613 dengan probabilitas 0,034 yang berarti informasi asimetri mempunyai 

pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap  hubungan partisipasi penganggaran 

dengan budgetary slack, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi 

penganggaran berpengaruh positif terhadap budgetary slack pada informasi asimetri 

yang tinggi, tidak diterima (tidak didukung data).  
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Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Wartono (1998) yang 

menyatakan bahwa informasi asimetri berpengaruh sebagai variabel yang memoderasi 

pada hubungan partisipasi penganggaran dengan budgetary slack. Hal ini dimungkinkan 

karena sampel yang digunakan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mempunyai 

mekanisme penganggaran yang sama dengan private sector, sehingga adanya informasi 

asimetri yang tinggi tidak digunakan oleh bawahan untuk menciptakan budgetary slack. 

Menurut dugaan peneliti, dalam organisasi sektor publik (salah satunya RSUD) 

kemungkinan adanya informasi asimetri sangat kecil, hal ini dikarenakan adanya 

peraturan yang jelas mengenai tugas dan kewajiban setiap aparat termasuk aturan yang 

terkait informasi yang dimiliki oleh bawahan yang harus dilaporkan kepada atasannya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informasi asimetri merupakan 

variabel pemoderasi pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Budgetary 

Slack.   

 

Hipotesis 3: Partisipasi Penganggaran akan mempunyai pengaruh positif terhadap 

Budgetary Slack pada budaya organisasi yang berorientasi pada orang 

(employee oriented) bukan pada budaya yang berorientasi pada 

pekerjaan  (job oriented ) 

Hasil pengujian regresi ini secara lengkap nampak pada tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Interaksi  Partisipasi Penganggaran  dan Budaya Organisasi 

Terhadap Budgetary Slack 

Variabel Koef. Beta Nilai Koef. St. Error   t-value    p-

value 

Konstanta ß0  16,138  10,210          1,581  0,127 

X1  ß1  -0,206    0,425         -0,485  0,632 

X3  ß3   0,396    0,210               1,887  0,071 

X1X3  ß4   -1,442    0,009             -1,632  0,115 

   R Square = 70,9%,  F=6,755,  p=0,000  

Sumber: Hasil Olahan Data 

Hasil pengujian hipotesis ketiga ditunjukkan oleh koefisien regresi (ß4) sebesar -

1,442 dengan probabilitas 0,115 yang berarti budaya organisasi tidak mempunyai 
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pengaruh terhadap  hubungan partisipasi penganggaran dengan budgetary clack, 

sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh 

positif terhadap budgetary slack pada budaya organisasi yang berorientasi pada orang  

ditolak ( tidak didukung data).  

Pengaruh negative dan tidak signifikan budaya organisasi terhadap budgetary 

slack menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif dengan menerapkan budaya 

organisasi yang berorientasi pada orang  (Employee Oriented) tidak akan menimbulkan 

budgetary slack. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Supomo & 

Indriantoro (1998) yang menyatakan bahwa budaya organisasi yang berorientasi pada 

orang mempunyai pengaruh positif dalam anggaran partisipatif yang berarti mengurangi 

terjadinya slack. Perbedaan hasil penelitian ini dimungkinkan karena perbedaan sampel 

yang digunakan yaitu organisasi sektor publik. Menurut hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Retno (1995), pada organisasi sektor publik, tipe budaya yang paling dominan 

adalah tipe budaya birokratis. Tipe budaya ini ditandai dengan adanya lingkungan kerja 

yang terstruktur, teratur, tertib, berurutan dan memiliki regulasi yang jelas. Selanjutnya  

tipe budaya birokaratis selalu menerapkan pengawasan yang sangat ketat dalam bentuk 

penetapan aturan baku/standar, sehingga garis wewenang dan tanggung jawab sangat 

jelas dan tegas sesuai dengan level organisasi (Falikhatun, 2003).   Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang berorientasi pada orang 

(employee oriented) memperlemah pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap 

Budgetary Slack.   

Hipotesis 4: Partisipasi Penganggaran berpengaruh positif terhadap  Budgetary 

Slack pada Group Cohesiveness yang tinggi, dan sebaliknya. 

Hasil pengujian regresi ini secara lengkap tersaji pada tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Interaksi  Partisipasi Penganggaran  dan Group Cohesiveness 

terhadap Budgetary Slack 

Variabel Koef. Beta Nilai Koef. St. Error   t-value    p-

value 

Konstanta ß0  16,138  10,210          1,581  0,127 

X1  ß1  -0,206    0,425         -0,485  0,632 

X4  ß4  -1,218    0,532             -2,289  0,031 
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X1X4  ß5   0,05190    0,023             2,251  0,033 

   R Square = 70,9%,  F=6,755,  p=0,000  

Sumber; Hasil Olahan Data 

Hasil pengujian hipotesis keempat  ditunjukkan oleh koefisien regresi (ß5) 

sebesar 0,05190 dengan probabilitas 0,033 yang berarti Group Cohesiveness yang 

tinggi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap  hubungan partisipasi 

penganggaran dengan budgetary slack, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa 

partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap budgetary slack pada Group 

Cohesiveness  yang tinggi,  tidak ditolak ( didukung data).  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Alvin Zander (1979, dalam Ikhsan, 2005) 

yang menyatakan bahwa Group Cohesiveness yang kuat akan meningkatkan kepuasan 

dan mengurangi absenteisme serta tingkat pergantian karyawan. Di lain pihak, Group 

Cohesiveness berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi dalam proses pengambilan 

keputusan.. Dalam kaitannya dengan Budgetary Slack, proses pengambilan keputusan 

bergantung pada keselarasan sikap kelompok terhadap tujuan formal dan tujuan 

organisasi. Jika sikap tersebut menguntungkan dan tingkat kohesivitas tinggi, maka 

efisiensi dan efektifitas pengambilan keputusan juga tinggi, sebaliknya jika sikap 

tersebut tidak menguntungkan tetapi tingkat kohesivitas tinggi, maka tingkat efisiensi 

dan efektifitas akan menurun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Group 

Cohesiveness merupakan variabel pemoderasi pengaruh Partisipasi Penganggaran 

terhadap Budgetary Slack.   

 

SIMPULAN 

Hasil analisis data dalam penelitian ini mengidentifikasikan beberapa hal, yaitu hasil 

pengujian hipotesis pertama menghasilkan koefisien regresi koefisien regresi sebesar 

0,227 dengan probabilitas 0,000 (p<0,050) yang berarti partisipasi penganggaran 

berpengaruh positif signifikan terhadap budgetary slack.  

Hasil pengujian hipotesis kedua menghasilkan koefisien regresi (ß3) sebesar -

0,04613 dengan probabilitas 0,034 yang berarti informasi asimetri mempunyai 

pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap  hubungan partisipasi penganggaran 

dengan budgetary slack, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi 
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penganggaran berpengaruh positif terhadap budgetary slack pada informasi asimetri 

yang tinggi, tidak diterima (tidak didukung data),  sehingga dapat disimpulkan bahwa 

informasi asimetri merupakan variabel yang memoderasi pada pengaruh partisipasi 

penganggaran terhadap budgetary slack.  

Hasil pengujian hipotesis ketiga ditunjukkan oleh koefisien regresi (ß4) sebesar -

1,442 dengan probabilitas 0,115 yang berarti budaya organisasi tidak mempunyai 

pengaruh terhadap  hubungan partisipasi penganggaran dengan budgetary clack, 

sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh 

positif terhadap budgetary slack pada budaya organisasi yang berorientasi pada orang  

ditolak ( tidak didukung data), sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

yang berorientasi pada orang bukan merupakan variabel yang memoderasi pada 

pengaruh partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack.  

Hasil pengujian hipotesis keempat  ditunjukkan oleh koefisien regresi (ß5) 

sebesar 0,05190 dengan probabilitas 0,033 yang berarti Group Cohesiveness yang 

tinggi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap  hubungan partisipasi 

penganggaran dengan budgetary slack, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa 

partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap budgetary slack pada Group 

Cohesiveness  yang tinggi,  tidak ditolak ( didukung data),  sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Group Cohesiveness merupakan variabel yang memoderasi pada pengaruh 

partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack. 

 

Saran 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh 

terhadap budgetary slack, sehingga perlu dilakukan pengendalian internal yang 

lebih memadai dalam pelaksanaan anggaran di Rumah Sakit Umum daerah. 

2. Variabel informasi asimetri dan group cohesiveness merupakan variabel yang 

dapat memperkuat pengaruh partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack, 

sehingga perlu peningkatan komitmen dalam pelaksanaan program Rumah Sakit 

terutama yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan karyawan.  
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Keterbatasan 

Sekalipun penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini masih 

memiliki berbagai keterbatasan, oleh karena itu terdapat beberapa saran yang perlu 

dikemukakan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, antara lain: (1) responden 

perlu diperluas pada organisasi sektor public lain, (2) metoda pengumpulan data perlu 

ditambahkan dengan metoda lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya 

dengan  cara mendatangi langsung responden dalam proses penyebaran dan 

pengumpulan kuesioner serta melakukan wawancara secara langsung dalam pengisian 

kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya, 

dan (3) penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memasukkan variabel-variabel 

lain terutama variabel-variabel organisasional.   
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