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ABSTRACT 

 
The research was conducted on PT.PISMATEX Pekalongan. The research 

objective was to determine the effect of budget clarity and participation in the 
budget targets for the budget gap with organizational commitment as a moderating 
variable. 

This study used a survey method using primary data obtained from 
questionnaires. Sampling technique is done by purposive sampling, while the 
criterion is of middle managers and first-line managers and have served at least 
one year. The samples in this study were 40 respondents. Testing research 
instrument consisting of validity and reliability of the results shows all the 
variables in the study was able to reveal what will be measured or valid and 
reliable or fit for use. And testing of classical assumption of this study using a test 
for normality, multicollinearity, and heteroscedasticity. The method of data 
analysis using multiple linear regression analysis. 

Based on the results of data analysis using the computer program SPSS 18.0 
for windows tcount obtained at 4.633 and p-value of 0.000, then H1 is accepted 
with a significance level of 5% (p <0.05), it can be concluded that the clarity of 
the target variables significantly influence the budget gap budget. Furthermore 
tcount obtained at 2.511 and p-value of 0.016. Since the value of p <0.05, H2 
accepted, it means the participation of a significant budget to the budget gap. 
Likewise, the calculation results obtained tcount of -2.174 and a p-value of 0.036. 
Since p <0.05, H3 acceptable means to moderate the effect of organizational 
commitment clarity budgetary targets for budgetary slack. And last tcount 
obtained at -2.853 and p-value of 0.007. Since p <0.05, H4 acceptable means to 
moderate the effect of organizational commitment budgetary participation on 
budgetary slack 
 
Keywords: Clarity budget targets, budgetary participation, organizational 

commitment, and a budgetary slack. 
 

PENDAHULUAN 

Dunia  bisnis  makin  berkembang  dan  persaingan  antar perusahaan  pun  

semakin  ketat, agar  dapat  bertahan  hidup  dan berkembang  dengan  baik dalam 

menghadapi pesaing-pesaing, maka perusahaan harus mengelola dengan cermat 

dan tepat akan strategi serta kebijakan yang diambil. Suatu perusahaan  harus 

bekerja  secara  efektif  dan  efisien untuk mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang 

lebih baik. Anggaran merupakan bagian terpenting untuk perencanaan efektif 
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jangka pendek dan kontrol dalam suatu organisasi (Anthony & Govindarajan, 

2003). Perencanaan dan pengendalian mempunyai hubungan yang sangat erat. 

Perencanaan adalah melihat ke masa depan, menentukan kegiatan apa yang harus 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Pengendalian adalah melihat ke masa 

lalu, melihat apa yang senyatanya terjadi dan membandingkannya dengan hasil 

yang direncanakan sebelumnya. Sebuah organisasi membutuhkan anggaran untuk 

menerjemahkan keseluruhan strategi ke dalam rencana dan tujuan jangka pendek 

dan jangka panjang. Dalam perusahaan, proses penyusunan anggaran merupakan 

proses penyusunan rencana kerja jangka pendek yang berorientasi pada laba 

(Mulyadi, 1997). 

Suatu anggaran adalah suatu rencana manajemen, dengan asumi emplisit 

bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran-manajer 

yang menyusun anggaran-guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana 

(Anthony & Govindarajan, 2005). Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik 

bilamana taksiran-taksiran (forecast) yang termuat didalamnya cukup akurat, 

sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Untuk bisa melakukan 

penaksiran secara akurat, diperlukan berbagai data, informasi, pengalaman, yang 

merupakan faktor- faktor yang harus dipertimbangkan didalam menyusun 

anggaran (Munandar, 1997). Karakteristik anggaran yang baik menurut Mulyadi 

(1997) yaitu anggaran disusun berdasarkan program, anggaran disusun 

berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam 

organisasi perusahaan, anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat 

pengendalian. 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian maka pada proses 

penyusunan anggarannya harus mampu menanamkan “sense of commitment” 

dalam diri penyusunnya. Jika tidak berhasil menanamkan “sense of commitment” 

maka anggaran yang disusun tidak lebih hanya sebagai alat perencaan belaka, 

yang akhirnya tiap manajer tidak memiliki komitmen untuk mencapai sasaran 

anggaran. Hal ini menjadikan manajer mudah untuk melakukan slack anggaran 

lebih besar, jika manajer berada dalam faktor keadaaan, seperti; tekanan untuk 

mencapai target keuntungan produknya yang oleh perusahaan dijadikan sebagai 
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kriteria evaluasi untuk penyesuaian gaji & pemberian bonus para manajer produk, 

manajer bawah tidak diikutsertakan dalam penetapan sasaran anggaran, atau 

pemotongan atas usulan anggaran oleh manajer atas terhadap manajer menengah 

dan bawah tanpa alasan yang masuk akal (Mulyadi, 1997). 

Budgetary slack biasanya dilakukan dengan meninggikan biaya atau 

menurunkan pendapatan dari yang seharusnya, supaya anggaran mudah dicapai. 

Anthony & Govindarajan (2005) mendefinisikan senjangan anggaran sebagai 

perbedaan antara jumlah anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai 

dengan estimasi terbaik dari organisasi. Dengan adanya senjangan akan 

meningkatkan kesempatan bagi kinerja manajer akan tampak lebih baik dari 

anggaran dan memberikan kesan evaluasi yang baik bagi manajer. Menambah 

slack kedalam anggaran juga  akan membuat anggaran tersebut menjadi kurang 

akurat dan kurang bermanfaat bagi perencanaan dan pengendalian (Horngren 

Harrison, 2007). 

Senjangan anggaran dalam proses peyusunan anggaran dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor, yang pertama adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran. 

Sasaran adalah target tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Kejelasan 

sasaran anggaran merupakan tujuan anggaran ditetapkan secara jelas  dan spesifik 

agar anggaran tersebut dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas 

pencapaian sasaran anggaran tersebut. Beberapa perusahaan membuat sasarannya 

secara jelas, sasaran keuangan dimana manajer bertanggung jawab untuk 

pencapaian selama anggaran tahunan dan kelengkapan dalam jumlah anggaran 

sebagai sasaran yang khusus (Anthony & Govindarajan, 2003). Menurut Kenis 

(1979) dalam Suhartono (2006), adanya sasaran anggaran yang jelas akan 

memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran dan sebaliknya 

apabila ada sasaran anggaran yang tidak jelas atau membingungkan akan 

menyulitkan penyusunan target-target anggaran, sehingga menyebabkan 

timbulnya senjangan anggaran.  

Kedua, partisipasi anggaran adalah proses dimana pembuat anggaran 

(bawahan) terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan anggaran yang 

mempunyai dampak positif terhadap motivasi manajerial (Anthony & 
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Govindarajan, 2005). Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan 

operating manajers dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran 

mengenai rangkaian kegiatan dimasa yang akan ditempuh oleh operating 

manajers tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran. Tingkat partisipasi ini 

akan mendorong moral kerja yang tinggi dan inisitif para manajer, dimana moral 

kerja yang tinggi merupakan kepuasan seseorang terhadap pekerjaan, atasan, dan 

rekan sekerjanya. Moral kerja ditentukan oleh seberapa besar seseorang 

mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari organisasi (Mulyadi, 1997). 

Selanjutnya yang ketiga adalah komitmen organisasi, merupakan keyakinan 

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

organisasi. Dalam proses yang sejajar dengan tujuan, manusia diarahkan untuk 

mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri, yang 

sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan  (Anthony & Govindarajan, 

2005). Manajer dalam jenjang organisasi diberi peran tertentu untuk 

melaksanakan kegiatan dalam perencanaan sasaran yang ditetapkan dalam 

anggaran. Dengan persepsi yang jelas tentang sasaran anggaran yang harus 

dicapai dan dengan alokasi sumber daya yang memadai untuk pencapaian sasaran 

tersebut, manajer akan memiliki komitmen, suatu kesanggupan untuk mencapai 

sasaran anggaran. Proses penyusunan anggaran yang tidak baik, menghasilkan 

anggaran yang memiliki karakteristik tidak lebih dari sekedar perkiraan, yang 

setiap manajer tidak memiliki komitmen untuk mencapai sasaran anggaran 

(Mulyadi, 1997). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dilakukan 

penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran 

terhadap senjangan anggaran, mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

senjangan anggaran, mengetahui pengaruh komitmen organisasi dalam 

memoderasi kejelasan sasaran anggaran dan senjangan anggaran dan mengetahui 

pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi partisipasi anggaran dan 

senjangan anggaran. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan-

masukan bagi perusahaan untuk mengetahui adanya senjangan anggaran dan 

faktor-faktor penyebabnya. Dan  sebagai salah satu bahan untuk evaluasi dalam 
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usaha meningkatkan efektivitas anggaran organisasi, terutama dalam aktivitas 

perencanaan dan pengendalian. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anggaran 

1. Pengertian Anggaran 

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik 

yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget ) 

merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang 

dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan 

barang/jasa (Nafarin, 2007). 

2. Tujuan Anggaran 

Penyusunan anggaran operasi mempunyai empat tujuan utama 

(Anthony dan Govindarajan, 2005) , yaitu: 

a. Untuk menyesuaikan rencana strategis 

b. Untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian 

organisasi 

c. Untuk menugaskan tanggungjawab kepada manajer, untuk mengotorisasi 

jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, dan untuk 

menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan 

dari mereka 

d. Untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk 

mengevaluasi kinerja aktual manajer 

3. Manfaat dan Kelemahan Anggaran 

Menurut Nafarin (2007), anggaran mempunyai banyak manfaat, antara 

lain : 

a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama 

b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai 

c. Dapat memotivasi pegawai 
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d. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai 

e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu 

f. Sumber daya, seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat 

dimanfaatkan seefisien mungkin 

g. Alat pendidikan bagi para manajer. 

 

B. Senjangan Anggaran 

Senjangan anggaran (budgentary slack) adalah perbedaan jumlah 

anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan jumlah estimasi yang terbaik 

dari organisasi (Anthony dan Govindarajan, 2005). Banyak pembuat anggaran 

cenderung untuk menganggarkan pendapatan agak lebih rendah dan 

pengeluaran agak lebih tinggi, dari estimasi terbaik mereka mengenai jumlah-

jumlah tersebut. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya 

senjangan anggaran, yaitu : 

1. Kejelasan Sasaran Anggaran  

Sasaran adalah target tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan. 

Menurut Kenis (1979) dalam Suhartono (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. Untuk dapat 

memerankan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam penyusunan 

anggaran, manajer yang bertanggung jawab memerlukan sumber daya 

(seperti uang, sumber daya manusia, barang modal) (Mulyadi, 1997). 

Beberapa perusahaan membuat sasarannya secara jelas, sasaran keuangan 

dimana manajer bertanggung jawab untuk pencapaian selama anggaran 

tahunan dan kelengkapan dalam jumlah anggaran sebagai sasaran yang 

khusus (Anthony dan Govindarajan, 2003). 

Pada dasarnya proses penyusunan anggaran merupakan proses 

penetapan peran manajer dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah 

dirumuskan. Untuk dapat melaksanakan perannya masing-masing, proses 

penyusunan anggaran mengalokasikan sumber daya kepada manajer yang 
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diberi peran, agar tiap-tiap manajer jelas peran yang dipikulnya dalam 

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Karena alokasi sumber 

daya menggunakan ukuran akuntansi, maka informasi akuntansi manajemen 

dalam tahap penetapan sasaran berperan sebagai alat pengirim peran yang 

sekaligus merupakan alat untuk mempertegas peran yang disandang oleh 

para manajer dalam mencapai sasaran anggaran (Mulyadi, 1997). 

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. Dengan kata lain, kejelasan sasaran 

anggaran diharapkan dapat membantu manajer untuk mencapai tujuan 

perusahaan sebagaimana tercantum dalam perencanaan anggaran yang juga 

akan mempengaruhi motivasi sehingga secara logis kinerja dapat 

meningkat. Keterlibatan manajer dalam penyusunan anggaran akan 

membuatnya memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, 

serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumberdaya yang 

ada pada perusahaan. Selanjutnya target-target anggaran yang akan disusun 

akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Adapun karakteristik sasaran 

yang terancang dengan baik menurut Robins dan Coulter (2004), yaitu: 

a. Ditulis berdasarkan hasil bukannya tindakan 

b. Dapat diukur dan dihitung 

c. Jelas kerangka waktunya 

d. Menantang sekaligus dapat dicapai 

e. Tertulis 

f. Dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi yang wajib 

2. Partisipasi Anggaran 

Menurut Robert N. Anthony dan Govindarajan (2005), partisipasi 

anggaran adalah proses dimana pembuat anggaran (bawahan) terlibat dan 

mempunyai pengaruh dalam penentuan anggaran. Partisipasi manajer dalam 

proses penganggaran mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan 
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manajer dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai 

target anggaran (Kennis, 1979 dalam Suhartono & Solichin, 2006). 

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh 

dua orang pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi 

pembuat keputusan tersebut. Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti 

keikutsertaan operating manajers dalam memutuskan bersama dengan 

komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan dimasa yang akan ditempuh 

oleh operating manajers tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran. 

Tingkat partisipasi ini akan mendorong moral kerja yang tinggi dan inisitif 

para manajer, dimana moral kerja yang tinggi merupakan kepuasan 

seseorang terhadap pekerjaan, atasan, dan rekan sekerjanya. Moral kerja 

ditentukan oleh seberapa besar seseorang mengidentifikasikan dirinya 

sebagai bagian dari organisasi (Mulyadi, 1997). 

Partisipasi anggaran mempunyai dampak yang positif terhadap 

motivasi manajerial menurut Robert N. Anthony dan Govindarajan (2005), 

karena dua alasan ; 

1. Kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar atas cita-cita anggaran 

jika anggaran dipandang berada dalam kendali pribadi manajer, 

dibandingkan bila dipaksakan secara eksternal. Hal ini mengarah kepada 

komitmen pribadi yang lebih besar untuk mencapai cita-cita tersebut. 

2. Hasil penyusunan anggaran partisipatif adalah pertukaran informasi yang 

efektif. Besar anggaran yang telah disetujui merupakan hasil dari 

keahlian dan pengetahuan pribadi dari pembuat anggaran, yang paling 

dekat dengan lingkungan produk/pasar. Lebih lanjut lagi, pembuat 

anggaran mempunyai pemahaman yang lebih jelas mengenai pekerjaan 

mereka melalui interaksi dengan atasan selama fase peninjauan dan 

persetujuan. 

3. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi menunjukkan keyakinan dan dukungan yang 

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

(Mowday, 1997 dalam Ikhsan & Ane, 2007). Komitmen organisasi bisa 
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tumbuh disebabkan karena individu memiliki ikatan emosional terhadap 

organisasi yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai yang ada serta 

tekad dari dalam diri untuk mengabdi pada organisasi (Porter, 1974 dalam 

Latuheru, 2005). Dalam proses yang sejajar dengan tujuan, manusia 

diarahkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan 

pribadi mereka sendiri, yang sekaligus juga merupakan kepentingan 

perusahaan  (Anthony dan Govindarajan, 2005). 

Manajer dalam jenjang organisasi diberi peran tertentu untuk 

melaksanakan kegiatan dalam perencanaan sasaran yang ditetapkan dalam 

anggaran. Dengan persepsi yang jelas tentang sasaran anggaran yang harus 

dicapai dan dengan alokasi sumber daya yang memadai untuk pencapaian 

sasaran tersebut, manajer akan memiliki komitmen, suatu kesanggupan 

untuk mencapai sasaran anggaran. Proses penyusunan anggaran yang tidak 

baik, menghasilkan anggaran yang memiliki karakteristik tidak lebih dari 

sekedar prakiraan, yang setiap manajer tidak memiliki komitmen untuk 

mencapai sasaran anggaran (Mulyadi, 1997). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menurut analisis datanya termasuk penelitian kuantitatif, yaitu 

penelitian yang menganalisis data yang berbentuk angka. Sedangkan menurut 

kegunaanya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independent) tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel 

yang lain (Siregar, 2010). 

Populasi yang digunakan yaitu karyawan pada PT. PISMATEX. Teknik 

pengambilan sample dilakukan dengan cara purposive sampling, yakni metode 

penetapan responden untuk dijadikan sampel penelitian berdasarkan pada kriteria-

kriteria tertentu (Siregar, 2010).Adapun kriterianya adalah : 

1. Manajer tingkat menengah dan manajer lini pertama  

2. Minimal telah menjabat 1 tahun dari posisi manajer 
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Manajer menengah adalah orang yang mengawasi para penyelia dan 

menjadi mediator antara manajer lini pertama atau penyelia dengan eksekutif atau 

manajer puncak. Mananjer lini pertama merupakan manajemen tingkatan paling 

rendah dan mengelola pekerjaan individu non-manajerial yang terlibat dalam  

produksi atau penciptaan produk organisasi. Mereka sering disebut penyelia 

(supervisors) ,dapat juga disebut manajer lini, manajer kantor, atau bahkan 

mandor (foremen). Manajer lini yaitu orang yang secara langsung bertanggung 

jawab untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi atau menghasilkan keluaran 

(Silalahi, 2011). 

Analisis data dalam penelitian menggunakan alat analisis regresi linier 

sederhana dan analisis regresi linier berganda: 

1. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh satu 

atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Adapun rumus 

persamaannya sebagai berikut: 

a. Pengujian hipotesis 1  

SA =  + 1KA+ e………….(1)   

Dimana:   SA =  Senjangan Anggaran 

 =  Konstanta 

1 =  Koefisien Regresi 

KA =  Kejelasan Sasaran Anggaran 

b. Pengujian hipotesis 2 

SA =  + 2PA+ e………….(1)   

Dimana:   SA =  Senjangan Anggaran 

 =  Konstanta  

2 =  Koefisien Regresi 

PA =  Partisipasi Anggaran 

2. Uji regresi Linier Berganda 

Untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan metode statistik regresi 

berganda (multiple regression). Regresi berganda digunakan untuk 

memprediksi bagaimana keadaan (naik turunya) variabel dependen, bila dua 
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atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik 

turunkan nilainya). Model persamaan dalam penelitian ini adalah : 

a. Pengujian hipotesis 3 

SA =  + 3KA + 4 KO + 5KA*KO+ e………….(3)   

Dimana:   SA = Senjangan Anggaran 

  = Konstanta   

 KA = Kejelasan Sasaran Anggaran 

 KO  = Komitmen Organisasi   

 KA*KO = Interaksi antara KA dan KO  

 3,4,5  = Koefisien Regresi 

b. Pengujian hipotesis 4 

SA =  + 6PA + 7 KO + 8PA*KO+ e………….(4)   

Dimana:   SA = Senjangan Anggaran 

  = Konstanta   

 PA = Partisipasi Anggaran 

 KO  = Komitmen Organisasi   

 PA*KO  = Interaksi antara PA dan KO  

 6,7,8  = Koefisien Regresi 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian maka pada proses 

penyusunan anggarannya harus mampu menanamkan “sense of commitment” 

dalam diri penyusunnya. Jika tidak berhasil menanamkan “sense of commitment” 

maka anggaran yang disusun tidak lebih hanya sebagai alat perencaan belaka, 

yang akhirnya tiap manajer tidak memiliki komitmen untuk mencapai sasaran 

anggaran. Hal ini menjadikan manajer mudah untuk melakukan slack anggaran 

lebih besar, jika manajer berada dalam faktor keadaaan, seperti; tekanan untuk 

mencapai target keuntungan produknya yang oleh perusahaan dijadikan sebagai 

kriteria evaluasi untuk penyesuaian gaji & pemberian bonus para manajer produk, 

manajer bawah tidak diikutsertakan dalam penetapan sasaran anggaran, atau 
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pemotongan atas usulan anggaran oleh manajer atas terhadap manajer menengah 

dan bawah tanpa alasan yang masuk akal (Mulyadi, 1997). 

Budgetary slack biasanya dilakukan dengan meninggikan biaya atau 

menurunkan pendapatan dari yang seharusnya, supaya anggaran mudah dicapai. 

Anthony dan Govindarajan (2005) mendefinisikan senjangan anggaran sebagai 

perbedaan antara jumlah anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai 

dengan estimasi terbaik dari organisasi. Dengan adanya senjangan akan 

meningkatkan kesempatan bagi kinerja manajer akan tampak lebih baik dari 

anggaran dan memberikan kesan evaluasi yang baik bagi manajer. Menambah 

slack kedalam anggaran juga  akan membuat anggaran tersebut menjadi kurang 

akurat dan kurang bermanfaat bagi perencanaan dan pengendalian (Horngren 

Harrison, 2007). 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran 

dan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel moderating diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

Pengujian hipotesis pertama (H1) dengan analisis regresi linier berganda 

untuk pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran. 

Berdasarkan hasil perhitungan tentang kejelasan sasaran anggaran terhadap 

senjangan anggaran diperoleh nilai thitung sebesar 4,633 dan p-value sebesar 

0,000. Karena nilai p < 0,05, maka H1 diterima, artinya kejelasan sasaran 

anggaran berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran pada PT. 

Pismatex Pekalongan.  

Kejelasan sasaran anggaran adalah penetapan tujuan anggaran yang 

spesifik dan jelas dengan tujuan agar anggaran tersebut dimengerti oleh orang 

yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Kennis, 

1979 dalam Suhartono, 2006). Beberapa perusahaan membuat sasarannya 

secara jelas, sasaran keuangan dimana manajer bertanggung jawab untuk 

pencapaian selama anggaran tahunan dan kelengkapan dalam jumlah anggaran 

sebagai sasaran yang khusus (Anthony dan Govindarajan, 2003). 
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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. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan 

menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak 

puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti. 

Menurut Darlis (2000) dalam Suhartono dan Solichin (2006), kondisi 

lingkungan yang tidak pasti, akan membuat individu untuk melakukan 

senjangan anggaran. Hal ini disebabkan karena, individu tersebut tidak 

memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat, 

dan informasi yang diperoleh untuk memprediksi masa datang disembunyikan 

untuk kepentingan pribadi. 

Hasil penelitian sebelumnya yang menguji hubungan kejelasan sasaran 

anggaran dengan senjangan anggaran yaitu ; Suhartono dan Solichin (2006) 

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruh negatif  signifikan terhadap senjangan anggaran instansi 

pemerintah daerah sehingga adanya kejelasan sasaran anggaran akan  

mengurangi terjadinya senjangan anggaran. 

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

Pengujian hipotesis kedua (H2) dengan analisis regresi linier berganda 

untuk pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Berdasarkan 

hasil perhitungan tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan 

anggaran diperoleh nilai thitung sebesar 2,511 dan p-value sebesar 0,016. Karena 

nilai p < 0,05, maka H2 diterima, artinya partisipasi anggaran berpengaruh 

signifikan terhadap senjangan anggaran pada PT. Pismatex Pekalongan.  

Partisipasi anggaran adalah proses dimana pembuat anggaran (bawahan) 

terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan anggaran yang mempunyai 

dampak positif terhadap motivasi manajerial (Anthony dan Govindarajan, 

2005). Senjangan anggaran (budgentary slack) adalah perbedaan jumlah 

anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan jumlah estimasi yang terbaik 

dari organisasi (Anthony dan Govindarajan, 2005). Karena adanya perbedaan 
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karakter dan perilaku manusia pada partisipan anggaran maka dapat 

berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap slack. Manajer dengan slack 

anggaran mengestimasikan pendapatan lebih rendah dan biaya lebih tinggi. 

Manajer melakukan hal ini agar targetanggaran dapat dicapai sehingga kinerja 

manajer terlihat baik. Penilaian kinerja berdasarkan tercapai atau tidaknya 

target anggaranpun akan mendorong bawahan untuk menciptakan slack dengan 

tujuan meningkatkan prospek kompensasi (Amelia Veronica dan Komang A.K,  

2010). 

 Hasil penelitian sebelumnya yang menguji partisipasi anggaran dengan 

senjangan anggaran yaitu ; Andi Kartika (2010) menjelaskan bahwa Partisipasi  

Anggaran  mempunyai  pengaruh yang  positif  dan  signifikan  terhadap 

senjangan anggaran pada Rumah Sakit Umum Swasta  di  Kota  Semarang.  

Dengan  demikian, terlibatnya  peran  bawahan  dalam  proses penyusunan  

anggaran  meningkatkan  kecenderungan  penciptaan  senjangan anggaran. 

Penelitian ini didukung oleh Amelia Veronica dan Komang A.K (2010) 

partisipasi penganggaran, baik secara simultan maupun parsial, berpengaruh 

signifikan terhadap slack anggaran pada BPR di Kabupaten Badung. Arfan 

Ikhsan dan La Ane (2007) mendukung penelitian tersebut, argument yang 

diajukan adalah semakin tinggi partisipasi yang diberikan kepada bawahan, 

bawahan cenderung berusaha agar anggaran yang mereka susun mudah 

tercapai, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melonggarkan anggaran 

atau menciptakan senjangan anggaran. 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 

Pengujian hipotesis ketiga (H3) dengan analisis regresi moderating untuk 

mengetahui pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi hubungan 

kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar   -2,174 dan p-value sebesar 0,036. 

Karena p < 0,05, maka H3 diterima pada taraf signifikansi 5%; artinya 

komitmen organisasi memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran 

terhadap senjangan anggaran.   
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Riyanto (2003) dalam Suhartono dan Solichin (2006) mengatakan 

hubungan karakteristik anggaran yakni kejelasan sasaran anggaran dengan 

senjangan anggaran, dipengaruhi oleh faktor-faktor individual yang bersifat 

psychological attributes, contohnya adalah komitmen organisasi. Implikasinya, 

faktor-faktor individual tersebut berfungsi sebagai pemoderasi dalam hubungan 

kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran. Komitmen organisasi 

menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran 

(goal) yang ingin dicapai oleh organisasi (Mowday,1997 dalam Arfan Ikhsan 

& La Ane, 2007). Pimpinan atau manajer yang memiliki komitmen organisasi 

yang tinggi, akan menggunakan  informasi yang dimiliki untuk membuat 

anggaran menjadi relatif lebih tepat sehingga senjangan anggaran dapat 

dihindari. Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah dalam menyusun 

anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan.Dengan 

demikian, semakin jelas sasaran anggaran serta didorong oleh komitmen yang 

tinggi, maka akan mengurangi senjangan anggaran (Sumiyati, 2012). 

Hasil penelitian sebelumnya yang menguji kejelasan sasaran anggaran, 

senjangan anggaran dan komitmen organisasi yaitu ; Suhartono dan Solichin 

(2006) yakni kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif signifikan 

terhadap senjangan anggaran instansi pemerintah daerah sehingga adanya 

kejelasan sasaran anggaran akan mengurangi terjadinya senjangan anggaran. 

Selain itu, komitmen organisasi berperan sebagai variabel pemoderasi dalam 

hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran 

instansi pemerintah daerah. 

4. Pengujian Hipotesis Keempat (H4) 

Pengujian hipotesis keempat (H4) dengan analisis regresi moderating 

untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi hubungan 

partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar   -2,853 dan p-value sebesar 0,007. 

Karena p < 0,05, maka H4 diterima pada taraf signifikansi 5%; artinya 

komitmen organisasi memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

senjangan anggaran. 

Komitmen organisasi menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat 

terhadap nilai dan sasaran (goal) yang ingin dicapai oleh organisasi (Mowday, 
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1997 dalam Arfan Ikhsan & La Ane, 2007). Dalam proses yang sejajar dengan 

tujuan, manusia diarahkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan 

kepentingan pribadi mereka sendiri, yang sekaligus juga merupakan 

kepentingan perusahaan  (Anthony dan Govindarajan, 2005), hal ini 

berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan senjangan anggaran 

tergantung sejauh mana individu melibatkan diri atau berpartisipasi didalam 

penyusunan anggaran. 

Manajer yang memiliki tingkat komitmen organisasi tinggi akan 

memiliki pandangan positif dan lebih berusaha berbuat yang terbaik demi 

kepentingan perusahaan. Dari hasil penelitian Latuheru (2005) semakin besar 

komitmen organisasi akan menyebabkan semakin menurunnya kecenderungan 

individu yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran untuk melakukan 

senjangan anggaran, dengan kata lain pengaruh interaksi antara komitmen 

organisasi dengan partisipasi anggaran dapat menurunkan kecenderungan 

manajer untuk menciptakan senjangan anggaran. Selaras dengan Arfan Ikhsan 

dan La Ane (2007), dalam penelitiannya menunjukan komitmen yang tinggi 

menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan 

organisasi ke arah yang lebih baik. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran 

dan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel moderating pada PT. Pismatex Pekalongan dapat 

ditarik kesimpulan: 

1. Kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran diperoleh nilai thitung 

sebesar 4,633 dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai p < 0,05, maka H1 

diterima, artinya kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

senjangan anggaran pada PT. Pismatex Pekalongan. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian dari Suhartono dan Solichin (2006) menyatakan bahwa 

kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap senjangan 

anggaran. 

2. Partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran diperoleh nilai thitung sebesar 

2,511 dan p-value sebesar 0,016. Karena nilai p < 0,05, maka H2 diterima, 
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artinya partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap senjangan 

anggaran pada PT. Pismatex Pekalongan. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian dari Andi Kartika (2010), Arfan Ikhsan dan La Ane (2007) dan 

Amelia Veronica dan Komang A.K (2010), Dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap senjangan 

anggaran. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar   -2,174 dan p-

value sebesar 0,036. Karena p < 0,05, maka H3 diterima pada taraf signifikansi 

5%; artinya komitmen organisasi memoderasi pengaruh kejelasan sasaran 

anggaran terhadap senjangan anggaran. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian dari Sumiyati (2012) dan Suhartono dan Solichin (2006) menyatakan 

bahwa komitmen organisasi berperan sebagai variabel pemoderasi pada 

pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap  senjangan anggaran. 

4. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar   -2,853 dan p-

value sebesar 0,007. Karena p < 0,05, maka H4 diterima pada taraf signifikansi 

5%; artinya komitmen organisasi memoderasi pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap senjangan anggaran. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian 

sebelumnya yang diteliti  oleh Belianus Latuheru (2005), Arfan Ikhsan & La 

Ane (2007), dan Siti Pratiwi Husain (2011), penelitian mereka berpendapat 

bahwa komitmen organisasi memoderasi pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap senjangan anggaran, dan menunjukan adanya pengaruh signifikan 

Adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan dari penelitian ini, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian mendatang supaya diarahkan pada pengkajian yang lebih 

mendalam pada industri lain dan hasilnya agar dapat digeneralisasikan.  

2. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya lebih memperluas jangkauan penelitian 

dengan menambahkan variabel penelitian yang dapat mempengaruhi 

senjangan anggaran; seperti motivasi, kepemimpinan dan lain sebagainya. 

3. Penelitian mendatang diharapkan menggunakan metode observasi atau 

wawancara langsung dengan responden, sehingga pertanyaan penelitian tidak 

menimbulkan persepsi yang berbeda dari responden dan dapat menjelaskan 

keadaan yang sesungguhnya. 
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