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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan menguji dan mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah serta menguji 

dan mengukur pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Senjangan Anggaran 

Instansi Pemerintah Daerah di eks Karesidenan Surakarta yang terdiri dari 

Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, 

Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan kota Surakarta. 

Jenis penelitian penjajakan (exploratif), ini termasuk dalam penelitian 

explanatory. Dengan melakukan survey untuk mendapatkan gambaran tentang 

pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi terhadap senjangan 

anggaran instansi Pemerintah Daerah eks Karesidenan Surakarta. Pengukuran 

variabel penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada pejabat setingkat 

kepala, kepala bagian/ bidang/ sub dinas pada kantor DPPKAD di eks Karesidenan 

Surakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. 

Metode analisis data dengan menggunakan uji kelayakan kuesioner, uji asumsi klasik 

serta uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda.  

KSA berpengaruh negatif signifikan terhadap SA pada instansi pemerintah 

daerah khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD), maksudnya adanya KSA akan mengurangi terjadinya SA. Sedangkan 

KO berpengaruh negatif terhadap SA pada instansi pemerintah daerah khususnya 

DPPKAD. 

 

 

Kata Kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA), Komitmen Organisasi (KO) dan 

Sasaran Anggaran (SA) 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas 

dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo 

(2002a), yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah 

pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil 

dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam 

pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang 

diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap 

masyarakat. 

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah 

daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas 

pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Selain itu, anggaran merupakan dokumen/kontrak politik 

antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002). 

Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. 

Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah 

sebagai agent dan DPRD sebagai principal. 

Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan 

perilaku disfungsional dari agent atau pemerintah daerah  serta merupakan proses 

akuntabilitas publik (Yuhertiana, 2003). Akuntabilitas melalui anggaran meliputi 

penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Selain itu, anggaran 

merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena 

anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat 

pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi.  

Kenis (1979) dalam Suhartono dan Solichin (2006 : 3) mengatakan 

terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik 

anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, 

sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan 

Program Pembangunan Daerah (Propeda). Menurut Kenis (1979) dalam 

Suhartono dan Solichin (2006 : 3), adanya sasaran anggaran yang jelas akan 



5 

 

memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, 

target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin 

dicapai organisasi. Hal ini berimplikasi pada penurunan senjangan anggaran. 

Senjangan anggaran adalah perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan 

anggaran yang sesuai dengan estimasi terbaik bagi organisasi (Rasuli, 2002). 

Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada 

aparat, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai 

instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk 

memprediksi masa depan secara tepat. Selanjutnya, hal ini akan menurunkan 

perbedaan antara anggaran yang disusun dengan estimasi terbaik bagi organisasi. 

Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah, 

menjadi relevan dan penting.  

Jumlah penelitian-penelitian mengenai hubungan kejelasan sasaran 

anggaran dengan dampaknya, khususnya senjangan anggaran adalah masih 

sedikit, selain itu, penelitian-penelitian tersebut belum didapatkan hasil yang 

konsisten. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil judul : ”Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Komitmen  

Organisasi Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Eks 

Karesidenan Surakarta”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran 

terhadap senjangan anggaran pada Instansi Pemerintah Daerah eks 

Karesidenan Surakarta. 

2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap 

senjangan anggaran pada Instansi Pemerintah Daerah eks Karesidenan 

Surakarta. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Anggaran 

 

Anggaran adalah rencana kerja mengenai kegiatan suatu organisasi yang 

dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang, selain itu anggaran juga dapat dinyatakan dalam 

satuan unit barang/jasa (Nafarin, 2004 :12). Sedangkan menurut Hansen dan 

Mowen (2000:71) anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan, 

anggaran memuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

1. Fungsi  dan Manfaat Anggaran  

Fungsi utama anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2002:63-

66), yaitu: 

a. Anggaran sebagai alat perencanaan (planning tool).  

b. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang 

akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan hasil 

apa yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.   

Manfaat proses penganggaran menurut Ray H. Garrison (1982:416)  

sebagai berikut: 

a. Penyusunan anggaran merupakan cara manajer merumuskan upaya 

perencanaan mereka. 

b. Penyusunan anggaran menetapkan tujuan dan sasaran secara pasti yang 

berfungsi sebagai standar untuk menilai prestasi di kemudian hari. 

2. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik  

 

Menurut Hendri (2008) anggaran sektor publik dapat dibagi menjadi 

dua yaitu:  

a. Anggaran Operasional  

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan berbagai 

kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran 

pemerintah yang dapat dikategorikan dalam pengeluaran operasional 

adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya dirasakan selama satu tahun 

anggaran dan sifatnya tidak menambah aset atau kekayaan pemerintah.  

b. Anggaran Modal  
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Anggaran modal merupakan anggaran yang sifatnya jangka 

panjang. Anggaran ini biasanya digunakan untuk pembelian atas aktiva 

berupa gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan lainnya. Belanja modal 

adalah pengeluaran yang manfaatnya dirasakan lebih dari satu tahun 

anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah. 

3. Kejelasan Sasaran Anggaran 

 

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja 

yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa 

menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Menurut Kenis (1979) dalam 

Suhartono dan Solichin (2006), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh 

mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar 

anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas 

pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu, sasaran anggaran 

daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh 

mereka yang bertanggung-jawab untuk menyusun dan melaksanakannya. 

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas 

organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Locke (1968) dalam Suhartono dan 

Solichin (2006) mengatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk 

mengatur perilaku karyawan.  

Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana 

anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini 

menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti. 

B. Komitmen Organisasi  

 

1. Pengertian Komitmen Organisasi 

 

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai dorongan dari dalam 

individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi. 

(Wiener:1982 dalam Rahman dan Supomo:2006).  
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 

 

Menurut Dessler (2000) dalam Djati dan Khusaini (2003 : 32) 

komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai kekuatan relatif identifikasi 

individu terhadap organisasinya. yang dapat dilihat paling tidak dengan 3 

faktor, yaitu: 

a. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai 

organisasi 

b. Kemauan untuk mengusahakan kepentingan organisasi 

c. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan jadi anggota organisasi. 

C. Senjangan Anggaran  
 

Adapun definisi mengenai senjangan anggaran menurut Young (1985) 

dalam Fitri (2007) menerangkan senjangan anggaran sebagai berikut:  

“Senjangan anggaran adalah sebagai tindakan bawahan yang mengecilkan 

kapabilitas produktifnya ketika dia diberi kesempatan untuk menentukan standar 

kerjanya.” 

Sedangkan menurut Onsi (1973) dalam Afiani (2010) senjangan 

anggaran menggambarkan salah satu jumlah sumber daya tambahan yang 

sengaja dibangun manajer dalam anggarannya atau berarti dengan sengaja 

mengecilkan kemampuan produktifnya.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Senjangan anggaran adalah 

perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai 

dengan estimasi terbaik bagi organisasi (Rasuli, 2002) 

D. Keterkaitan Antara Variabel Penelitian 

 

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolok ukur pencapaian kinerja yang 

diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan 

sasaran kinerja secara jelas. Menurut Kenis (1979) dalam Ehrrmann Suhartono 

dan Mochammad Solichin (2006), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh 

mana anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran 

tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian 

senjangan anggaran tersebut.  Oleh sebab itu, senjangan anggaran daerah harus 
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dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang 

bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya.    

Konsep komitmen organisasi merupakan variabel yang memegang 

peranan penting dalam hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan  

senjangan anggaran. Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan 

yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal) yang ingin dicapai organisasi 

(Mowday et al., 1979 dalam Darma, 2004). Berdasarkan hasil penelitian, 

komitmen organisasi yang tinggi akan cenderung menurunkan senjangan 

anggaran dan signifikan terhadap kinerja (Keller, 1997 dalam Darma, 2004).  

E. Kerangka Pemikiran  

 

Mengacu pada penelitian terdahulu dapat dibuat kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar1: Kerangka Pemikiran 

Keterangan :   

1. Variabel dependen (Y) adalah Senjangan Anggaran 

2. Variabel independen (X) adalah Kejelasan Sasaran Anggaran dan 

Komitmen Organisasi 

F. Hipotesis 

 

G. Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran  

H1  :  Ada pengaruh antara Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap 

Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah eks Karesidenan 

Surakarta. 

2. Pengaruh negatif Komitmen Organisasi terhadap Senjangan Anggaran  

Kejelasan Sasaran 

Anggaran (X1) 

Komitmen Organisasi  

(X2) 

Senjangan 

Anggaran (Y) 
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H2 :  Ada pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Senjangan Anggaran 

Instansi Pemerintah Daerah eks Karesidenan Surakarta.  

 

METODE PE NELITIAN 

A. Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah kantor Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang berada di eks 

Karesidenan Surakarta yang berjumlah 7 kantor DPPKAD.  Jumlah populasi 

dari penelitian ini sebanyak 491 orang. 

2. Prosedur Penentuan Sampel 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 128 orang sebagai 

responden. Sedangkan kriteria sampel yang dimaksud dalam penelitian ini 

meliputi :  

a. Pejabat setingkat kepala bagian / bidang / subdinas dan kepala subbagian 

/ subbidang / seksi dari bidang dan kantor pada DPPKAD di eks 

karesidenan Surakarta. 

b. Pemilihan DPPKAD, dengan alasan yaitu instansi tersebut merupakan 

satuan kerja pemerintah, yang berarti menyusun, menggunakan dan 

melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dari 

pemerintah daerah.  

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel kejelasan sasaran anggaran, variabel komitmen organisasi dan 

variabel senjangan anggaran. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

variabel-variabel tersebut, diadopsi dari penelitian-penelitian terdahulu dan 

telah banyak digunakan peneliti sebelumnya. 

Definisi operasional dari variabel penelitian sebagai berikut : 

1. Senjangan Anggaran (Y) 

Senjangan anggaran dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

tindakan bawahan yang mengecilkan kapabilitas produktifnya ketika 
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diberi kesempatan untuk menentukan standar kerjanya.  Untuk mengukur 

senjangan anggaran digunakan instrumen yang dikembangkan Dunk 

(2003) dalam Asriningati (2006) yang terdiri dari enam item pertanyaan 

dengan skala likert 1-7.  

2. Kejelasan sasaran anggaran (X1) 

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan 

anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar 

anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab 

atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Variabel kejelasan sasaran 

anggaran diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan yang digunakan oleh 

Kenis (1979) yang telah disesuaikan Abdullah (2004). Variabel kejelasan 

sasaran anggaran diukur menggunakan skala tujuh poin, di mana skala 

rendah (1) menunjukkan rendahnya kejelasan sasaran anggaran dan skala 

tinggi (7) menunjukkan tingginya kejelasan sasaran anggaran. 

3. Komitmen Organisasi (X2) 

Komitmen organisasi bukan hanya kesetiaan pada organisasi, 

tetapi suatu proses yang berjalan dimana karyawan mengekspresikan 

kepedulian mereka terhadap organisasi dan prestasi kerja yang tinggi. 

Komitmen organisasi  sebagai suatu sikap karyawan, bagaimanapun juga 

akan menentukan perilakunya sebagai perwujudan dari sikap. 

HASIL  PENELITIAN 

Adapun pembahasan hasil analisa data dari uraian diatas adalah sebagai 

berikut :  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh Kejelasan Sasaran 

Anggaran (KSA) dengan nilai thitung = -5,550 dan ttabel -1,980; nilai thitung > ttabel  dan 

keduanya ada pengaruh yang signifikan dengan arah parameter yang negatif, hal ini 

berarti bahwa pada Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA) berpengaruh terhadap 

Senjangan Anggaran (SA).  Sementara hasil analisis data dari Komitmen Organisasi 

(KO) diperoleh thitung = -6,056 dengan tingkat probabilitasnya (Sig) = 0,000.  Nilai 

ttabel  diketahui = -1,980. Sehingga thitung > ttabel, dengan demikian Ho ditolak yang 
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artinya  Komitmen Organisasi (KO) berpengaruh terhadap Senjangan Anggaran 

(SA).  

Dari perhitungan uji Fhitung dari hasil analisis data diperoleh angka 35,425. 

Dan apabila dibandingkan dengan Ftabel didapat angka 3,06; maka Fhitung > Ftabel 

atau 35,425 > 3,06 yang menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA) 

dan Komitmen Organisasi (KO) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Senjangan Anggaran (SA).  

Dari keseluruhan hasil analisis data didapat R2 sebesar 0,362 atau 36,2%. 

Berarti bahwa pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA) dan Komitmen 

Organisasi (KO) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Senjangan Anggaran 

(SA) adalah sebesar 36,2 % sedangkan sisanya 63,8 % dipengaruhi oleh variabel 

lain.  

Dari hasil pengujian statistik, hipotesa pertama dalam penelitian ini 

membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap senjangan anggaran. Hipotesis tersebut mengindentifikasi bahwa semakin 

tinggi kejelasan sasaran anggaran maka semakin rendah senjangan anggaran instansi 

pemerintah daerah se eks karesidenan Surakarta khususnya pada Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

Dikaitkan dengan teori, anggaran dapat mengkoordinasikan aktivitas seluruh 

organisasi dengan cara mengintegrasikan rencana dari berbagai bagian. 

Penganggaran ikut memastikan agar setiap orang dalam organisasi mengarah pada 

sasaran yang sama. Dengan dilibatkan pegawai dalam proses penyusunan anggaran, 

hal ini akan menimbulkan komitmen pada pegawai bahwa anggaran yang ada juga 

merupakan tujuannya. Anggaran dapat dijadikan tramework untuk menentukan 

prestasi pegawai. Anggaran merupakan penentu tujuan, dengan kata lain anggaran 

sebagai alat mengimplementasikan tujuan tersebut. Dengan demikian, anggaran 

dapat digunakan untuk mencerminkan tingkat prestasi pegawai. Lebih luas lagi, 

anggaran dapat mencerminkan kesuksesan pegawai pada tugas yang diberikan 

kepadanya. Oleh karena itu, anggaran dapat menjadi suatu pertimbangan, melalui 

perbandingan antara prestasi yang sebenarnya atau yang telah ditetapkan dalam 

anggaran. 
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Menurut peneliti, hipotesis kedua dari penelitian ini juga berhasil dibuktikan 

pada pegawai di lingkungan instansi terlihat adanya senjangan anggaran, komitmen 

organisasi yang dirasakan pegawai dinas Pemerintah daerah sudah memenuhi 

harapan. Hal ini dikarenakan pegawai yang bekerja lebih berat pada organisasi yang 

sama memperoleh penghargaan yang lebih tinggi dari pada pegawai yang tidak 

bekerja lebih berat. 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari kuesioner yang 

diterima, dapat ditarik beberapa kesimpulan, keterbatasan serta saran. 

1. Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Senjangan Anggaran (SA) instansi pemerintah daerah khususnya pada 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) eks 

karesidenan Surakarta, sehingga adanya Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA) 

akan mengurangi terjadinya Senjangan Anggaran (SA).  Berdasarkan hasil 

analisis data diketahui nilai KSA diperoleh thitung = -5,550 dan ttabel -

1,980; nilai thitung > ttabel  dan keduanya ada pengaruh yang signifikan 

dengan arah parameter yang negatif.  

2. Komitmen Organisasi (KO) berpengaruh negatif terhadap Senjangan 

Anggaran (SA) instansi pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) eks Karesidenan 

Surakarta. Hasil perolehan thitung = -6,056 dengan tingkat probabilitasnya 

(Sig) = 0,000.  Nilai ttabel  diketahui = -1,980. Sehingga thitung > ttabel.  

Sehingga komitmen organisasi (KO) berpengaruh terhadap Senjangan 

Anggaran (SA).  

Apabila dikaitkan dengan replikasi penelitian yang dilakukan 

sebelumnya, terdapat kesamaan dari hasil analisis data yang diperoleh 

menunjukkan kesesuaian KSA dengan KO berpengaruh negatif signifikan 

terhadap SA Instansi Pemerintah Daerah di Eks Karesidenan Surakarta.  Hasil 

ini mendukung penelitian Ehrmann Suhartono dan Mochammad Solichin 

(2006) yang menyatakan KSA dan KO berpengaruh negatif signifikan terhadap 
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SA, selain itu komitmen organisasi berperan sebagai variabel pemoderasi 

dalam hubungan antara KSA dengan SA. Sementara perbedaan dengan 

penelitian ini tidak menggunakan KO sebagai variabel pemoderasi.  

B. Saran-Saran 

Implikasi penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Kejelasan sasaran anggaran harus lebih diperjelas dan dibuat spesifik bagi 

pelaksana anggaran dalam mengurangi senjangan anggaran di lingkup 

pemerintah daerah. 

2. Komitmen aparat instansi pemerintah daerah perlu dijaga konsistensinya 

dan perlu ditingkatkan untuk mengurangi senjangan anggaran di lingkup 

pemerintah daerah. 

3. Penelitian mendatang diharapkan dapat menjabarkan desain penelitian yang 

lebih fit dengan variabel pemoderasi dalam kaitannya dengan senjangan 

anggaran instansi pemerintah daerah. 
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