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ABSTRAKSI 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran, 

gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi secara simultan dan secara parsial 

terhadap kesenjangan anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan PDAM Kota Salatiga, sampel yang diambil adalah karyawan yang 

terlibat dalam penyusunan anggaran di PDAM Kota Salatiga sebanyak 40 orang. 

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda (multiplelinear 

regression). 

Hasil analisis data bahwa secara keseluruhan menunjukkan bahwa 

partisipasi anggaran, gaya kepemimpinan, dan komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap kesenjangan anggaran (p = 0,000). Nilai adjusted R
2
 = 0,600 berarti 

sebesar 60% variabel kinerja dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi anggaran, 

gaya kepemimpinan, dan komitmen organisasi. 

Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh partisipasi anggaran 

mempunyai pengaruh negatif terhadap kesenjangan anggaran dengan tingkat 

signifikansi probabilitasnya (p = 0,040) dan nilai p<0,05 yang berarti semakin 

tinggi tingkat partisipasi anggaran maka akan mengurangi kesenjangan anggaran. 

Pengujian hipotesis kedua diperoleh hasil gaya kepemimpinan berpengaruh 

negatif terhadap kesenjangan anggaran dengan tingkat signifikansi 

probabilitasnya (p = 0,040) dan nilai p<0,05 yang berarti semakin baik gaya 

kepemimpinan maka akan mengurangi kesenjangan anggaran. Adapun pengujian 

hipotesis ketiga komitmen organisasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap kesenjangan anggaran dengan nilai probabilitas (p = 0,533) dan nilai 

p<0,05 setiap terjadinya peningkatan komitmen organiasi maka akan tidak 

mengurangi kesenjangan anggaran. 

 

kata kunci: partisipasi, kepemimpinan, komitmen, kesenjangan anggaran, PDAM 

 



A. PENDAHULUAN 

Salah satu elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen 

adalah anggaran. Pada dasarnya, pengendalian manajemen merupakan sebuah 

proses yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi bawahannya agar 

mau melaksanakan strategi perusahaan. Anggaran merupakan alat bantu 

manajemen dalam mengalokasikan keterbatasan sumber daya alam dan 

sumber daya dana yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan 

(Falikhatun, 2007). Anggaran dapat didefinisikan sebagai rencana dari seluruh 

kegiatan perusahaan dalam jangka pendek yang dinyatakan dalam unit 

kuantitatif. Kenis (1979) menyatakan anggaran bukan hanya rencana finansial 

mengenai biaya dan pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban, tetapi juga 

sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja serta 

motivasi (Falikhatun, 2007). Sebagai alat perencanaan anggaran, 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 (Arfan, 2007). 

Menurut Munandar (1991) dalam Anissarahma (2008), anggaran didefinisikan 

sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh 

kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku 

untuk jangka periode waktu tertentu. Dilihat dari definisinya, anggaran 

memiliki beberapa karakteristik, yaitu: 

a. Anggaran merupakan rencana kegiatan perusahaan terutama yang 

menyangkut rencana keuangan perusahaan. 

b. Anggaran meliputi kurun waktu tertentu. Pada umumnya, anggaran 

meliputi kurun waktu yang berjangka pendek, misalnya 1 tahun. 

Dalam sistem pengendalian manajemen, anggaran memiliki beberapa 

fungsi yang secara garis besar dapat diringkas menjadi 4 fungsi pokok yaitu 

pertama, anggaran berfungsi sebagai arahan dan patokan bagi manajer dalam 

melakukan berbagai aktivitas perusahaan agar dapat selalu sesuai dengan 

strategi perusahaan; kedua, anggaran dapat digunakan sebagai alat atau media 



komunikasi dan koordinasi antara bagian dalam organisasi; ketiga, anggaran 

merupakan alat pendelegasian tanggung jawab dan pengalokasian sumber 

daya bagi manajer, sekaligus sebagai pemberitahuan mengenai kinerja yang 

diharapkan dari mereka, dan keempat, anggaran berfungsi sebagai dasar untuk 

mengevaluasi dan mengukur prestasi dan kinerja manajer. 

Proses penyusunan anggaran sendiri meliputi tiga tahap utama. 

Ketiga tahap tersebut adalah: 

a. Tahap penentuan tujuan dan pengalokasian sumber daya. Dalam tahap ini, 

para manajer menentukan tujuan jangka pendek dan strategi yang dapat 

digunakan untuk mencapainya. 

b. Tahap implementasi. Dalam tahap ini, rencana kegiatan yang sudah berupa 

anggaran dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

c. Tahap pengawasan dan evaluasi kinerja. Tahap ini pada dasarnya   

dilaksanakan selama implementasi anggaran. 

Apabila diperhatikan dari ketiga langkah penyusunan anggaran 

diatas, maka semua langkah tersebut melibatkan interaksi manusia. Begitu 

juga jika dilihat dari fungsinya, anggaran sangat mempengaruhi manusia. Oleh 

karena anggaran melibatkan hubungan antar manusia, maka terdapat perilaku-

perilaku manusia yang mungkin timbul sebagai akibat dari anggaran, baik 

yang bersifat perilaku positif maupun perilaku yang negatif. Perilaku yang 

positif dapat berupa peningkatan kinerja manajer karena termotivasi oleh 

anggaran yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja mereka. Perilaku 

negatif yang mungkin timbul adalah kecenderungan manajer untuk 

menciptakan kesenjangan dalam anggaran. 

Slack/senjangan anggaran didefinisikan sebagai selisih sumber daya 

yang diperlukan dengan sumber daya yang disediakan untuk suatu pekerjaan 

(Siegel, 1989 dalam Anissarahma, 2008). Banyak penelitian yang dilakukan 

untuk menganalisa faktor-faktor yang dapat menimbulkan kecenderungan 



menciptakan kesenjangan anggaran  tersebut. Salah satu faktor yang banyak 

diteliti dan dianggap memilki pengaruh signifikan pada timbulnya 

kesenjangan anggaran adalah partisipasi anggaran. 

Partisipasi penganggaran adalah proses yang menggambarkan 

individu-individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai 

pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian 

target anggaran tersebut (Brownell, 1982 dalam Falikhatun, 2007). Partisipasi 

anggaran dinilai dapat mengurangi senjangan anggaran apabila bawahan 

membantu memberikan informasi pribadi tentang prospek masa depan 

sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih akurat, meskipun tidak 

menutup kemungkinan bahwa semakin besar partisipasi anggaran dari para 

manajer akan dapat meningkatkan senjangan anggaran (Venusita, 2009). 

Proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari manajemen 

tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah.  

Keberhasilan dalam mengelola suatu organisasi tidak lepas dari 

faktor kepimpinan dan sikap bawahan dalam melaksanakan tugas mencapai 

tujuan organisasi. Menurut Decoster dan Fertakis (1968) kepemimpinan yang 

efektif harus memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha dalam mencapai 

tujuan organisasi (Nor, 2007). Manager yang memiliki tingkat komitmen 

tinggi akan memilki pandangan positif dan lebih berusaha berbuat yang 

terbaik demi kepentingan organisasi (Porter et al dalam Ikhsan, 2007). 

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 dalam Ikhsan, 2007). 

Banyak penelitian telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesenjangan anggaran tersebut. Penelitian Venusita yang 

mendukung bahwa partisipasi anggaran dan keterlibatan kerja manajer tidak 



berpengaruh langsung. Berbeda dengan penelitian Ikhsan dan Ane yang 

membuktikan bahwa partisipasi anggaran berpengruh positif terhadap 

kesenjangan anggaran dan variabel lain hanya dianggap sebagai quasi 

moderator. 

Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Ikhsan dan Ane (2007) 

tentang “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran 

Dengan Menggunakan Lima Variabel Pemoderasi”. Dimana berdasarkan 

output yang dihasilkan menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh 

positif terhadap senjangan anggaran, sedangkan variabel kecukupan anggaran 

berlaku sebagai pure moderator dan variabel lain sebagai quasi moderator. 

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali pada obyek lain. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul: 

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, GAYA 

KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP 

KESENJANGAN ANGGARAN. (Studi Kasus Pada PDAM Kota Salatiga). 

B. ANGGARAN 

Anggaran merupakan alat manajemen yang memegang peranan 

penting dalam sistem pengendalian manajemen sebuah perusahaan, terutama 

dalam proses perencanaan (planning) dan pengawasan (controlling). 

Anggaran sendiri merupakan rencana keuangan periodik yang disusun 

berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis 

mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan 

umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. 

Pengertian anggaran menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri 

(1989:6) dari google, adalah sebagai berikut: “Suatu pendekatan yang formal 

dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam 

perencanaan, koordinasi, dan pengawasan”. Menurut Munandar (2001 : 1) 

yang diunduh dari google, mengungkapkan anggaran adalah sebagai berikut: 

“Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan 



perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk 

jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Dari beberapa definisi 

diatas diketahui bahwa anggaran mempunyai fungsi yaitu sebagai alat 

perencanaan dan pengendalian dalam organisasi yang dinyatakan secara 

kuantitatif untuk jangka waktu pendek, biasanya satu tahun kegiatan 

perusahaan. 

Anggaran memiliki beberapa karakteristik tertentu, yaitu:  

1. Anggaran merupakan rencana kegiatan perusahaan terutama yang  

menyangkut rencana keuangan perusahaan.  

2.  Anggaran meliputi kurun waktu tertentu. Pada umumnya anggaran 

meliputi kurun waktu yang berjangka pendek, misalnya: 1 (satu) tahun. 

3. Anggaran merupakan perkiraan keuntungan potensial dan unit bisnis. 

4. Anggaran dinyatakan dalam satuan unit moneter, walaupun didukung 

dengan data-data yang dinyatakan dengan satuan non-moneter, misalnya : 

unit yang dijual atau unit yang diproduksi.  

5. Anggaran merupakan komitmen manajemen. Ketika anggaran telah 

ditetapkan maka diasumsikan manajer telah menyetujui tanggung 

jawabnya untuk mencapai apa yang telah dianggarkan.  

6. Pengajuan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang memiliki 

wewenang yang lebih tinggi daripada manajer yang menyusun anggaran.  

7. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah pada kondisi tertentu. Hal 

ini dikarenakan anggaran yang terlalu sering dan mudah diubah tidak lagi 

dapat digunakan sebagai standar yang baik untuk menilai kinerja 

manajemen.  

8. Secara periodik, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran 

dan varian (variances) yang terjadi dianalisis dan dijelaskan. 

 

 

 



C. KLASIFIKASI ANGGARAN DAN FUNGSI ANGGARAN  

Pada umumnya dokumen anggaran dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu 

operating budget dan capital budget. Namun dalam sebuah anggaran yang 

lengkap, dapat terdiri dari dokumen-dokumen yang meliputi: 

a.  Operating Budget  

Operating budget terdiri dari anggaran penerimaan (revenue budget),  

anggaran biaya produksi dan biaya penjualan (budgeted production cost 

and cost of sales), biaya pemasaran (marketing expenses), biaya logistik, 

biaya administrasi umum (general administration expenses), ditambah 

dengan biaya penelitian dan pengembangan (research and development 

expenses).  

b.  Capital Budget  

Capital budget meliputi anggaran proyek-proyek kapital atau investasi 

dalam jumlah besar yang telah disetujui ditambah dengan jumlah lump-

sum dari proyek-proyek kecil. Anggaran ini pada umumnya disusun 

terpisah dari penyusunan operating budget.  

c.  Budgeted Balance Sheet   

Budgeted Balance Sheet menunjukkan implikasi dalam neraca sebagai 

hasil dari operating budget dan capital budget.  

d. Budgeted Cash Flow Statement  

Budgeted Cash Flow Statement menunjukkan besarnya kas yang 

dibutuhkan dalam tahun anggaran yang dapat dipenuhi oleh laba ditahan 

dan apabila diperlukan kebutuhan dana ditutup dengan pinjaman atau 

sumber-sumber lain. Budgeted cash flow statement menunjukkan 

perkiraan kas masuk (inflows) dan kas keluar (outflows) dalam 1 (satu) 

tahun kedepan. 

 

D. KERANGKA PEMIKIRAN 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variable independen, yaitu partisipasi 

anggaran, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan satu variable 

dependen, yaitu kesenjangan anggaran.  



Partisipasi anggaran 

(X1) 

Kerangka model penelitian : 

Gambar II.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. METODE PENELITIAN 

Untuk mencapai hasil penelitian yang dapat diyakini sebagai suatu 

kebenaran sangat erat berkaitan dengan metode yang digunakan. Dalam 

kaitannya dengan penelitian skripsi ini bahwa metode yang dianggap penting 

secara berturut-turut adalah sampel dan pengambilan sampel, data dan sumber 

data, identifikasi variabel penelitian, pengujian hipotesis dan metode analisis 

data dengan penjelasan sebagai berikut. 

1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PDAM di Kota 

Salatiga, sampel dalam penelitian ini adalah karyawan yang terlibat dalam 

penyusunan anggaran di PDAM Kota Salatiga yang berjumlah 104 orang. 

Berdasarkan jumlah populasi tersebut maka sampel yang diperoleh adalah 

100 orang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan 

(X2) 

Gaya kepemimpinan 

Komitmen organisasi 

(X3) 

Kesenjangan anggaran 

(Y) 



yaitu purposive sampling. Teknik sampling ini digunakan karena tidak 

semua anggota populasi dapat dimasukkan ke dalam sampel.  

2. Data dan Sumber Data 

Data adalah informasi yang diperoleh langsung dari PDAM Kota 

Salatiga melalui observasi langsung dan survei dengan cara memberikan 

kuesioner kepada para responden. Kuesioner yang diberikan terdiri dari 

empat  

bagian yaitu kuesioner untuk meneliti partisipasi anggaran, kuesioner 

untuk meneliti gaya kepemimpinan, kuesioner untuk meneliti komitmen 

organisasi, dan kuesioner untuk meneliti kesenjangan anggaran. Skala 

yang digunakan dalam kuesioner adalah skala pengukuran tipe Likert, 

dimana responden diminta untuk memilih jawaban jawaban yang paling 

tepat dengan 5 macam alternatif yang masing-masing berkisar 1 sampai 

dengan 5 (Sangat Tidak Setuju = 1, Tidak Setuju = 2, Netral = 3, Setuju = 

4, Sangat Setuju = 5). 

Karakteristik responden yang dijadikan objek penelitian adalah : 

a. Usia 

Pengelompokkan usia sangat penting karena pada kelompok-

kelompok tersebut akan diketahui bagaimana pola perilaku masing-

masing kelompok dalam bekerja. 

b. Jenis Kelamin 

Merupakan perbedaan jasmani yang mencirikan apakah 

responden pria dan wanita, yang memungkinkan adanya perbedaan 

dalam menetapkan keputusan. 

c. Pendidikan Terakhir 

Perbedaan pendidikan jelas akan sangat berpengaruh pada 

pengambilan keputusan dalam menyusun anggaran, semakin tinggi 



pendidikan seseorang maka akan semakin banyak pertimbangan yang 

digunakan untuk mengambil keputusan anggaran. 

d. Jabatan 

Jabatan merupakan pengelompokkan yang penting karena 

jabatan yang berbeda akan berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan anggaran seseorang. 

e. Lama Bekerja 

Lamanya seorang manajer bekerja pada PDAM Kota Salatiga akan 

mempengaruhi manajer dalam mengambil suatu keputusan anggaran. 

Apabila seorang manajer telah lama bekerja pada perusahaan maka 

tentu saja orang tersebut lebih berp  

3. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

F.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini merupakan analisis yang mengemukakan 

tentang data diri responden, yang diperoleh dari jawaban responden 

melalui kuesioner. Kemudian data yang diperoleh dari jawaban responden 

atas pertanyaan yang diajukan, selanjutnya dihitung presentasenya. 

F.2. Analisis Kuantitatif 

Langkah pertama dalam pengujian hipotesis ini adalah dengan 

melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan 

adalah uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji 

normalitas. 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk membuktikan apakah 

terdapat hubungan linier antar variabel independen (multikolinieritas). 

Multikolinieritas dapat dilihat pada tolerance value atau Variance 



Inflation Factor (VIF). Apabila tolerance value dibawah 0,10 atau 

nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinieritas. Apabila ternyata 

terdapat multikolinieritas, maka salah satu variabel harus dikeluarkan 

dari persamaan. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians sama dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain maka disebut 

homoskedastisitas, jika varians berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. Kebanyakan data crose section mengandung 

situasi heteroskedastisitas, karena data ini menghimpun data yang 

mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Untuk menguji 

ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari hasil uji Glejser. 

Apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.  

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terjadi 

hubungan antara responden satu dengan responden lainnya 

(independensi). Salah satu cara pengujian autokorelasi adalah uji 

Durbin-Watson. 

d. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan sebagai pertimbangan pemilihan alat 

uji statistic yang tepat. Uji normalitas dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan lebih 

besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal, sehingga pengujian 

hipotesis dilakukan dengan statistik parametrik. Sebaliknya jika data 

tidak terdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan 



statistik non-parametrik, karena statistik non-parametrik tidak 

memerlukan asumsi normalitas data. 

Langkah kedua adalah melakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas data yang menjadi dasar penelitian. 

a. Uji Validitas 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

besar ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur melakukan 

fungsinya. Alat ukur yang valid berarti alat ukur tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Tinggi 

rendahnya validitas ditentukan oleh angka yang disebut dengan 

koefisien validitas. Uji validitas dilakukan dengan metode korelasi 

product moment dari Pearson dimana pengujian dilakukan dengan 

melihat angka koefisien korelasi (rxy) yang menyatakan hubungan 

antara skor butir pertanyaan dengan skor total (item-total 

correlation). Butir dikatakan valid jika rhitung >  rtabel . 

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kepercayaan atau kesungguhan responden menjawab pertanyaan. 

Tujuan pengujian ini adalah kekonsistensian hasil ukur apabila 

diuji lebih dari satu kali. Pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan teknik Cronbach’s Alpha. Semakin besar koefisien 

nilai alpha (semakin mendekati 1) akan semakin reliable data 

tersebut. Apabila koefisien nilai alpha sama dengan 1 berarti 

adanya konsistensi yang sempurna pada hasil ukur yang 

bersangkutan. Pengujian alpha dilakukan pada tiap bagian variabel 

independen dan dependen. 

 

 



F.3. Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda 

(multiple linear regression) sebagai berikut: 

Y = β + β1 PA + β2 GK + β3 KO + e 

Dengan, 

Y       = kesenjangan anggaran  

            PA        = partisipasi anggaran 

GK = gaya kepemimpinan 

KO = komitmen organisasi 

β = konstanta 

b = koefisien regresi 

e = eror  

 

F. HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh negatif signifikan terhadap senjangan anggaran. Hasil analisis 

regresi memperoleh nilai koefisien b3 adalah sebesar -0,064 dengan nilai t = -

0,063 terbukti signifikan dengan nilai p<0,05 dan H4 diterima. Artinya 

semakin tinggi komitmen organisasi, kesenjangan anggaran akan semakin 

rendah. Sebaliknya semakin rendah komitmen organisasi, kesenjangan 

anggaran akan semakin tinggi. 

Komitmen merupakan intensitas seseorang untuk mengidentifikasi 

dirinya sendiri dan tingkat keterlibatan dalam suatu organisasi/ profesi. 

Sehingga, dengan komitmen yang tinggi maka senjangan anggaran dapat 

dihindari. Sebaliknya manajer yang mempunyai komitmen rendah akan 



mementingkan dirinya sendiri dan memungkinkan membuat senjangan 

anggaran. Penelitian dan studi dalam psikologi dan berperilaku organisasional 

menunjukkan bahwa komitmen organisasi berhubungan dengan peningkatan 

hasil seperti peningkatan hasil kinerja.  

 

G. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang terkumpul dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Bahwa hasil secara keseluruhan menunjukkan bahwa partisipasi 

anggaran, gaya kepemimpinan, dan komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap kesenjangan anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai F 

hitung sebesar 9,539 (p = 0,000) signifikan pada tingkat kepercayaan 0,05. 

Nilai adjusted R
2
 = 0,600 hal ini berarti sebesar 60% variabel kesenjangan 

anggaran dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi anggaran, gaya 

kepemimpinan, dan komitmen organisasi. 

Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh partisipasi anggaran 

mempunyai pengaruh negatif terhadap kesenjangan anggaran dengan tingkat 

signifikansi probabilitasnya (p = 0,040) dibawah 0,05. Pengujian hipotesis 

kedua diperoleh hasil gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap 

kesenjangan anggaran dengan tingkat signifikansi probabilitasnya (p = 0,040) 

dibawah 0,05. Adapun pengujian hipotesis ketiga komitmen organisasi tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kesenjangan anggaran dengan 

nilai probabilitas (p = 0,533) di atas 0,05.  

H. SARAN-SARAN 

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang 

telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:  

1. Bagi penelitian mendatang hendaknya sampel lebih diperluas lagi dari 

beberapa perusahaan, sehingga mencakup manajer menengah pada seluruh 

jenis perusahaan.  



2. Bagi penelitian mendatang hendaknya daerah penelitian lebih diperluas 

lagi, yaitu tidak terbatas di satu perusahaan tetapi seluruh wilayah Kota 

Surakarta, sehingga tingkat generalisasinya lebih baik. 

3. Bagi penelitian mendatang hendaknya menambah variabel lain di luar 

partisipasi, gaya kepemimpinan, dan komitmen organisasi karena pada 

dasarnya masih terdapat banyak faktor yang mempengaruhi senjangan 

anggaran, seperti motivasi, pelimpahan wewenang, dan lain-lain. 
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