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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan menguji dan mengetahui pengaruh Asimetri 

Informasi, Partisipasi Anggaran, dan Komitmen Organisasi Terhadap Senjangan 

Anggaran pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara 

Internasional Ahmad Yani Semarang.  

Penelitian ini menggunakan metode survey untuk mendapatkan gambaran 

tentang pengaruh asimetri informasi, partisipasi anggaran, dan komitmen 

organisasi terhadap senjangan anggaran pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Kacab 

Bandara Inter’ Ahmad Yani Semarang dengan menggunakan data primer yang 

diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 

pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Kacab Bandara Inter’ Ahmad Yani Semarang. 

Sampel yang diambil adalah  manajer tingkat bawah sampai menengah dan staf 

yang terkait dengan penyusunan anggaran dengan jumlah 74 responden yang 

diambil dengan metode purposive sampling. Teknik pengujian instrument dengan 

uji validitas (korelasi product moment) dan uji reliabilitas (cronbach alpha) dan 

data dianalisis dengan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien 

determinasi, uji F, dan uji t (pengujian hipotesis). 

Hasil analisis menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap senjangan anggaran, partisipasi anggaran, dan komitmen 

organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap senjangan anggaran.  

 

Kata Kunci : asimetri informasi, partisipasi anggaran, komitmen organisasi, 

senjangan anggaran  
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen 

adalah anggaran. Falikhatun (2007) 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. 

Salah satu manfaat penggunaan anggaran adalah sebagai alat 

pengawasan dan pengendalian kinerja. Senjangan anggaran didefinisikan 

sebagai suatu penyimpangan yang terjadi karena adanya suatu perbedaan 

antara pencatatan anggaran yang seharusnya dengan biaya yang 

sesungguhnya (Dunk&Perera, (1997) dalam Veronica, 2007). 

Senjangan anggaran dalam proses penyusunan anggaran dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yakni adanya asimetri informasi 

yang artinya adanya perbedaan informasi antara karyawan (bawahan) dengan 

atasan mereka. Partisipasi dari bawahan dalam menyusun anggaran dapat 

memberikan kesempatan untuk memasukkan informasi lokal. Partisipasi 

anggaran merupakan suatu proses dari individu - individu, mulai dari 

karyawan atas sampai bawah yang terlibat dalam penyusunan dan target 

anggaran. Pendukung partisipasi akan menciptakan senjangan menyatakan, 

bahwa semakin tinggi partisipasi yang diberikan pada bawahan dalam 

penganggaran cenderung mendorong bawahan menciptakan senjangan. 

Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam individu guna berbuat 

sesuatu untuk dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan 

dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Komitmen organisasi 

mempengaruhi motivasi individu untuk melakukan suatu hal. Porter, (1974) 

dalam Darlis (2001), menyatakan bahwa individu yang memiliki komitmen 

organisasi yang tinggi akan berpandangan positif dan berusaha berbuat yang 

terbaik bagi organisasi sehingga akan mengurangi atau menghindari 

terjadinya senjangan anggaran (Veronica, 2007). Namun sebaliknya individu 

yang mempuyai komitmen organisasi yang rendah atau yang berpandangan 
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negatif akan lebih mementingkan kepentingan pribadi sehingga kemungkinan 

terjadinya senjangan anggaran akan lebih tinggi (La Ane Ikhsan, 2007). 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh asimetri informasi terhadap senjangan anggaran. 

2. Untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap  senjangan 

angaran. 

3. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap senjangan 

anggaran. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Anggaran 

Setiap aktivitas perusahaan dalam menjalankan usahanya mempunyai 

suatu rencana yang pasti untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 

Menurut Mowen, (2009) anggaran diartikan sebagai suatu perencanaan 

keuangan yang digunakan untuk masa depan, rencana tersebut 

mengidentifikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk dicapai.   

B.  Klasifikasi Anggaran dan Fungsi Anggaran 

1. Klasifikasi anggaran terdiri dari (Nafarin, 2004): 

a) Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari : 

1)  Anggaran variabel 

2)  Anggaran tetap 

b) Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari: 

1) Anggaran periodik  

2) Anggaran kontinu 

c) Menurut jangka waktu, anggaran terdiri dari: 

1) Anggaran jangka pendek (anggaran taktis)  

2) Anggaran jangka panjang (anggaran strategis)  

d) Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari: 
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1) Anggaran operasional 

2) Anggaran keuangan  

e) Menurut kemampuan menyusun, anggaran terdiri dari: 

1) Anggaran komprehensif  

2) Anggaran parsial  

2. Fungsi Anggaran 

Anggaran memiliki beberapa fungsi yaitu (Saputro,2004): 

a)  Sebagai perencanaan terpadu 

b) Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan 

c) Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

d) Sebagai alat pengawasan kerja 

e) Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan 

C. Proses Penyusunan Anggaran 

Secara garis besar proses penyusunan anggaran terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Dari atas ke bawah (Top-down) : Merupakan proses  penyusunan  anggaran 

tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak didasari dengan teori yang 

jelas. (Nafarin, 2004). 

2. Dari bawah ke atas (Bottom-up) : Merupakan proses penyusunan anggaran 

berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran 

ditentukan  setelah tujuan selesai disusun (Nafarin, 2004). 

D. Senjangan Anggaran 

Senjangan dapat juga diartikan sebagai perbedaan antara anggaran yang 

dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi terbaik perusahaan 

yaitu ketika membuat anggaran penerimaan lebih rendah dan menganggarkan 

pengeluaran lebih tinggi daripada estimasi sesungguhnya (Govindarajan, 

(1998) dalam Wiryawan 2012).  

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Senjangan Anggaran 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

senjangan anggaran telah banyak dilakukan oleh ahli ekonomi, diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Asimetri informasi 
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Asimetri informasi merupakan perbedaan informasi yang dimiliki 

karyawan tingkat atas dengan karyawan tingkat bawah karena adanya 

perbedaan sumber dan akses atas informasi tersebut (Sujana, 2007).  

2. Partisipasi Anggaran 

 Partisipasi anggaran 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) dalam Falikhatun 2007). 

3. Komitmen Organisasi 

Menurut (Wienser dalam Darlis 2002) komitmen organisasi adalah 

dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang 

keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan 

kepentingan organisasi.  

F. Hubungan Antar Variabel 

Secara skematis kedudukan variabel dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Kerangka pikir penelitian : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 1 Hubungan Antar Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen, yaitu asimetri 

informasi, partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan satu variabel 

dependent yaitu senjangan anggaran. 

G. Hipotesis 

H1: Asimetri informasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran 

 Asimetri Informasi  

Partisipasi Anggaran  

Komitmen Organisasi 

Senjangan Anggaran     
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H2: Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran 

H3: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran 

 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada PT. 

Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Ahmad Yani 

Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran, penulisan 

serta laporan pertanggung jawaban juga menganalisa pengaruh asimetri 

informasi, partisipasi anggaran, dan komitmen organisasi terhadap senjangan 

anggaran.  

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan 

pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional 

Ahmad Yani Semarang  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap 

dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam pegambilan sampel ini 

dilakukan dengan metode  purposive sampling atau  judgement sampling 

yang merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria 

yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah : 

1. Manajer tingkat menengah dan manajer tingkat bawah  

2. Mempunyai jabatan (terlibat dalam penyusunan anggaran) 

3. Minimal telah menjabat satu tahun 

4. Karyawan yang mengembalikan kuesioner 

C. Definisi Operasinal dan Pengukuran Variabel 

Varibel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

asimetri informasi, variabel partisipasi 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. 
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1. Asimetri Informasi (X1)  

 Asimetri informasi adalah perbedaan informasi yang dimiliki 

karyawan tingkat atas dengan karyawan tingkat bawah karena adanya 

perbedaan sumber dan akses atas informasi tersebut (Sujana, 2007). 

Dalam pengukuran variabel ini mengunakan kuesioner yang 

dikembangkan oleh Dunk (1993) diadopsi dari Fitri (2004) .  

2. Partisipasi Anggaran (X2) 

 Partisipasi anggaran yaitu proses yang menggambarkan individu-

individu, baik atasan maupun bawahan, yang terlibat dan mempunyai 

pengaruh dalam menentukan target anggaran. Untuk pengukuran varibel 

partisipasi anggaran mengunakan kuesioner yang dikembangkan oleh 

Millani (1975) dalam Fitri, (2004).  

3. Komitmen Organisasi (X3) 

 Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam individu 

untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi 

sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. 

Dalam penelitian ini variabel komitmen organisasi diukur dengan 

menggunakan tujuh pertanyaan yang dikembangkan oleh Mowday dkk 

(1979) dan digunakan dalam penelitian Wiryawan (2012). 

4. Senjangan Anggaran (Y) 

 Senjangan anggaran dalam penelitian ini diartikan sebagai 

perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai 

dengan perkiraan terbaik perusahaan yaitu ketika membuat anggaran 

penerimaan lebih rendah dan menganggarkan pengeluaran lebih tinggi 

dibandingkan perkiraan sesungguhnya Govindarajan (1998) dalam 

Wiryawan 2012). Dalam penelitian ini variabel senjangan anggaran 

diukur dengan mengunakan instrument yang dikembangkan oleh Dunk 

(1993) dalam Fitri (2004).  

D. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data primer dari responden 

dilakukan melalui survey, yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok dari 
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suatu sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan cara 

memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Operasional 

penyebaran dan pengambilan kuesioner didistribusikan langsung oleh peneliti 

atau kurir kepada karyawan PT angkasa pura I (persero) kantor cabang 

bandara internasional ahmad yani semarang. 

Kuesioner yang dibagikan  pada PT angkasa pura I (persero) kacab 

bandara internasional ahmad yani semarang sejumlah 80 responden 

berdasarkan jumlah karakteristik sampel yang ditentukan. Data yang diolah 

sejumlah 74 sampel, karena dari jumlah kuesioner yang dibagikan terdapat 6 

kuesioner yang tidak direspon. Agar data mampu mengungkapkan sesuatu, 

maka kuesioner tersebut mengunakan alat ukur berupa uji validitas dan uji 

reliabilitas agar handal. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan 

pengujian yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas.  

Pengujian hipotesis menggunakan model analisis yang digunakan 

adalah regresi linear berganda dengan rincian sebagai berikut: 

SA = b0 + b1AI + b2PA + b3KO + e   (Makridakis, 2010)  

 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS versi 16 

didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: 

Variabel Thitug ttabel Sig. Kesimpulan 
Asimetri informasi 2,100 2,000 0,039 H1 diterima 
Partisipasi anggaran -0,734 2,000 0,465  H2 ditolak 

Komitmen organisasi 1,221 2,000 0,226  H3 ditolak 

    Sumber : Data diolah 2013 

Adapun pembahasan hasil analisa data dari uraian diatas adalah sebagai 

berikut: 

  Variabel asimetri informasi diketahui nilai thitung = 2,100 dan ttabel 

> 2,000 dengan nilai signifikansi 0,039 < α = 0,05. Sehingga H1 yang 
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menyatakan asimetri informasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran 

diterima. Hal ini berarti semakin meningkat asimetri informasi, maka dapat 

meningkatkan senjangan anggaran. 

  Variabel partisipasi anggaran diketahui nilai thitung =  -0,734 dan 

ttabel < 2,000 dengan nilai signifikansi 0,465 > α = 0,05. Sehingga H2 yang 

menyatakan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran 

ditolak. Hal ini berarti senjangan anggaran yang terjadi tidak dipengaruhi 

oleh partisipasi anggaran. 

  Variabel komitmen organisasi diketahui nilai thitung = 1,221 dan 

ttabel < 2,000 dengan nilai signifikansi 0,226 > α = 0,05. Sehingga H3 yang 

menyatakan komitmen organisasi berpengaruh terhadap senjangan 

anggaran ditolak. Hal ini berarti senjangan yang terjadi tidak dipengaruhi 

oleh komitmen organisasi. 

 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa: 

1.  H1 diterima karena variabel asimetri informasi berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran. Berdasarkan hasil olah data diketahui nilai asimetri 

informasi thitung = 2,100 dan ttabel > 2,000 dengan nilai signifikansi 0,039 < α = 

0,05. Hasil penelitian ini telah mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Sujana (2007) terkait dengan  asimetri informasi berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran. 

2.  H2 ditolak karena variabel partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran. Berdasarkan hasil olah data  diketahui nilai partisipasi 

anggaran thitung = -0,734 dan ttabel < 2,000 dengan nilai signifikansi 0,465 > α 

= 0,05. Hasil penelitian ini telah mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Sujana (2007) terkait dengan  partisipasi anggaran tidak berpengaruh 

terhadap senjangan anggaran. 



9 
 

3.  H3 ditolak karena variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran. Berdasarkan hasil olah data diketahui nilai komitmen 

organisasi thitung = 1,221 dan ttabel < 2,000 dengan nilai signifikansi 0,226 > α 

= 0,05. Hasil penelitian ini telah mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Sujana (2007) terkait dengan komitmen organisasi tidak berpengaruh 

terhadap senjangan anggaran. 

B. Keterbatasan 

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada PT. angkasa pura I (persero) 

kantor cabang bandara internasional ahmad yani semarang, sehingga hasil 

penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan.  

2. Penellitian ini hanya memasukan variabel asimetri informasi, partisipasi 

anggaran dan komitmen organisasi, sehingga masih banyak faktor-faktor 

lain yang harus diperhatikan  

3. Metode pengumpulan data hanya dengan kuesioner sehingga diperlukan 

metode pengumpulan data lain untuk mendapatkan data yang lebih   

mencerminkan jawaban yang sebenarnya, 

C. Saran 

1. Peneliti selanjutnya hendaknya meneliti lebih dari satu kantor cabang atau 

seluruh kantor cabang sehingga hasilnya lebih dapat digeneralisasikan  

2. Bagi peneliti berikutnya, hendaknya dapat menambah faktor-faktor lain 

atau variabel independen lain yang belum digunakan dalam penelitian ini. 

3. Bagi peneliti berikutnya hendaknya menggunakan metode wawancara 

secara langsung dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih 

mencerminkan jawaban yang sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Adisaputro, Gunawan. 2010.”Anggaran Perusahaan”. Edisi 2. Yogyakarta: 

BPFE 
 
Dunk, AS. 1993.”The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on 

the Relation Beetwen Budgetary Participation and Slack.” The 
Accounting Review, vol.68, 400-410. 

 
Darlis, Edfan. 2002. “Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi dan 

Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi 
Anggaran dengan Senjangan Anggaran”. Jurnal Riset Akuntansi 
Indonesia. Vol.5 (1). 

 
Falikhatun. 2007. “Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Budgetary 

Slack Dengan Variabel Pemoderasi Ketidakpastian Lingkungan Dan 
Kohesivitas Kelompok”. Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas 
Makasar. 

 
Fitri, Yulia. 2004.“Pengaruh Informasi Asimetri, Partisipasi Penganggaran dan 

Komitmen Organisasi Terhadap Timbulnya Senjangan Anggaran”. 
Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar Bali. 

 
Garrison, Noreen. 2007 “Akuntansi Manajerial”. Edisi 11. McGraw-Hill. 

Salemba Empat. 
 
Ghozali, I. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 

19”. (BP-UNDIP). 
 
Govindarajan, Vijay. 1998. “Sistem Pengendalian Manajemen”. Edisi 11. 

McGraw-Hill. Salemba Empat. 
 
Gujarati, N Damodar. 2006. “ Dasar – dasar Ekonommetrika”. Edisi 3. Jakarta: 

Erlangga. 
 
Indriantoro, Nur dkk, 1999. “Metode Penelitian Bisnis” Edisi Pertama. BPFE-

Yogyakarta. 
 
James, Fremont. 2002.“Organisasi Dan Manajemen”. Edisi 4, Jilid 1 Jakarta: 

Bumi Aksara 
  
La Ane Ikhsan, Arfan. 2007. “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap 

Senjangan Anggaran Dengan Menggunakan Lima Variabel Pemoderasi”. 
Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar. 

 



11 
 

 
Munandar, M 1995 “Budgeting : Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, 

Pengawasan Kerja”. Edisi 1. BPFE-Yogyakarta. 
 
Makridakis, Spyros. 2010. “Metode Dan Aplikasi Peramalan” Edisi Revisi. 

Binarupa Aksara Publiser-Tangerang. 
 
Mardiasmo. 2004. “Akuntansi Sektor Publik” Penerbit Andi Offset. Yogyakarta. 
 
Millani, K. 1975. “The Ralationship of Participation in Budget-Setting to 

Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Study”. The 
Accounting Review, vol.50, 274-278. 

 
Mowday, Wyliam, and R.Steers. 1979. “Employee-Organization Linkages : The 

Psychology of Commitment”, Absenteeism, and Turnover. New York : 
Academy Press. 

 
Mowen, Hanson. 2009. ”Akuntansi Manajemen”. Edisi 8, Jilid 1 Jakarta: Salemba 

Empat. 
 
Mulyadi. 2001. “Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat, dan Rekayasa”.Edisi 

3.Yogyakarta : Salemba Empat. 
 
Mulyadi. 2005. “Akuntansi Biaya”. Edisi 5. Yogyakarta : Unit Penerbit Dan 

Percetakan-Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 
 
Nafarin, M. 2004. “Penganggaran Perusahaan” Edisi 3. Jakarta : Salemba 

Empat. 
 
Pangestu dan Djarwanto, 2005.”Statistik Induktif” Yogyakarta : BPFE. 
 
Setiawan Budi, Feri. 2012.“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan 

Komitmen Organisasi Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah 
Daerah Eks Karisedenan Surakarta”. Skripsi Universitas Muhammadyah 
Surakarta. Skripsi Tidak Dipubliksikan. 

 
Sari Intan, Liana. 2011.”Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap 

Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Dan Ketidakpastian 
Lingkungan Sebagai Variabel Moderating”. Skripsi Universitas 
Muhammadyah Surakarta. Skripsi Tidak Dipublikasikan. 

 
Sujana, Ketut I. 2007. “Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Penekanan 

Anggaran, Komitmen Organisasi, Asimetri Informasi, dan Ketidakpastian 
Lingkungan Terhadap Budgetary slack Pada Hotel-hotel Berbintang di 
Kota Denpasar” Copyright © 2007-2011 Divinkom Universitas Udayana. 

 



12 
 

Supriyono, 2001. “Akuntansi Manajemen Proses Pengendalian Manajemen”. 
Edisi 1. BPFE-Yogyakarta. 

 
Veronica Amelia, Krisna Ayu Komang. 2007. “Pengaruh Partisipasi 

Penganggaran, Penekanan Anggaran, Komitmen Organisasi, dan 
Kompleksitas Tugas terhadap Slack Anggaran Pada Bank Perkreditan 
Rakyat di Bandung”. Copyright © 2007-2011 Divinkom Universitas 
Udayana. 

 
Widi Dwi, Astuti. 2011. “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, 

dan Budget Emphasis Terhadap Slack Anggaran (Studi pada PT dan Liris 
Sukoharjo)” Skripsi Universitas Muhammadyah Surakarta. Skripsi Tidak 
Dipublikasikan. 

 
Wiryawan Budi, Aditia. 2012.“Pengaruh Partisipasi Anggaran, Gaya 

Kepemimpinan, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kesenjangan 
Anggaran (Studi kasus pada PDAM kota Surakarta). Skripsi Universitas 
Muhammadyah Surakarta.Skripsi Tidak Dipublikasikan. 




