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PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN 

ANGGARAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI DAN 

KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING 

Abstrak 

Senjangan Anggaran merupakan perbedaan antara anggaran yang dilaporkan 

dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi yang sesungguhnya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

senjangan anggaran dengan komitmen organisasi dan kepercayaan sebagai 

variabel moderating. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah RS 

PKU Muhammadiyah di Solo Raya. Metode pengambilan sampel dengan cara 

purposive sampling sesuai kriteria yang ditentukan dengan menggunakan 

kuesioner yang diserahkan kepada responden. Jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebnayak 59 kuesioner. Data yang telah dikumpulkan 

dianalisi dengan menggunakan analisis data yang terlebih dahulu dilakukan 

pengujian validitas, reliabilitas, dan pengujian asumsi klasik sebelum melakukam 

pengujian hipotesis menggunakan alalisis regresi linier berganda.Hasil pengujian 

ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan 

anggaran, komitmen organisasi tidak berpengaruh dalam memoderasi partisipasi 

anggaran terhadap senjangan anggaran, dan kepercayaan berpengaruh dalam 

memoderasi partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. 

Kata Kunci : Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi. 

Abstract 

Kepercayaan.Budgetary slack is the under-estimation measured of budgeted 

revenue and over-estimation of budgeted expenditure. this study aims to examine 

the influence of budget participation on budgetary slack by using organizational 

commitment and trust as moderating variables. This study used PKU 

Muhammadiyah Hospital’ financial staffs in Solo Raya as populatian and 59 

samples were collected for analysis by using purposive sampling method. Test of 

validity, reliability, and classical assumptions were also used before hypotheses 

testing which use multiple linear regression analysis. The result shows that 

budgetary participation has an influence on budgetary slack, while organizational 

commitment has no effect in moderating the relationship of budget participation 

on budgetary slack. However, trust has proved as moderating variable in the 

effect of budgetary participation on budgetary slack. 

Keywords: Budgetary slack, participation influences, organizational commitment, 

trust.  

1. PENDAHULUAN 

Mengingat persaingan di bidang usaha sekarang yang semakin ketat, untuk 

dapat berkembang dengan baik  maka suatu perusahaan harus bekerja   secara 
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efektif dan efisien. Pada zaman sekarang ini rumah sakit yang dulunya 

merupakan organisasi yang bukan bisnis kini menjadi organisasi bisnis karena 

sekarang telah terjadi pergeseran paradigma. 

Dalam mengelola sumber daya agar dapat memberikan pelayanan yang 

baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan, sekarang 

rumah sakit sudah diberi kewenangan dan otonomi yang luas. Perubahan 

lingkungan dapat mendorong rumah sakit menjadi suatu organisasi yang 

multi produk sehingga membutuhkan perencanaan dan manajemen yang tepat 

agar mampu bersaing karena rumah sakit belakangan ini mengalami 

persaingan yang semakin besar. 

Dalam mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi maka 

diperlukan suatu anggaran yang tepat sehingga penting bagi perusahaan 

membuat suatu anggaran yang sebaik mungkin. Anggaran merupakan sebuah 

rencana tentang kegiatan di masa yang akan datang untuk mengidentifikasi 

kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Hansen dan Mowen (2007) dalam 

Usman dkk, (2012: 393)  menjelaskan bahwa sebuah organisasi 

membutuhkan anggaran untuk menerjemahkan keseluruhan strategi ke dalam 

rencana tujuan jangka pendek dan jangka panjang.  

Schief dan Levin (1970) dalam Marito (2015) berpendapat bahwa 

anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi 

sebagai alat perencanaan agar manajer dapat melaksanakan kegiatan 

organisasi secara efektif dan efisien. Semakin tinggi tingkat keterlibatan 

individu maka dalam hal ini manajer tingkat bawah juga semakin tinggi pula 

rasa tanggung jawabnya untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan 

bersama.  

Menurut Arfan (2010) dalam Marito (2015) senjangan anggaran 

merupakan selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan untuk 

secara efisien menyelesaikan suatu tugas dan jumlah sumber daya yang lebih 

besar dan diperuntukkan bagi tugas tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

senjangan anggaran merupakan perbedaan atau selisih antara sumber daya 
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yang sebenarnya di butuhkan untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan 

dengan sumber daya yang diajukan dalam anggaran.  

Falikhatun (20017) dalam Marito (2015) berpendapat bahwa senjangan 

anggaran disebabkan oleh beberapa faktor. salah satu faktor penyebab 

terjadinya  senjangan anggaran adalah adanya anggaran partisipatif, yaitu 

proses yang menggambarkan dimana individu – individu yang terlibat dalam 

penyusunan anggaran yang mempunyai pengaruh terhadap target anggaran, 

dan perlunya penghargaan atas pencapaian anggaran tersebut.  

Menurut Arfan dan Ishak (2005) dalam Basyir (2016) partisipasi yaitu 

pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana 

keputusan tersebut akan berdampak di masa depan terhadap mereka yang 

membuatnya. Partisipasi anggaran juga diperlukan karena bawahan lebih 

mengetahui kondisi langsung unit perusahaanya. Dengan demikian untuk 

mencapai tujuan perusahaan seluruh anggota organisasi harus dapat 

berpartisipasi dalam menentukan langkah – langkah guna mencapai tujuan 

perusahaan. Akan tetapi jika bawahan tidak ditinjau oleh atasan maka 

bawahan dapat membuat anggaran yang mudah dicapai untuk kepentingan 

pribadi dengan tujuan untuk menghindari risiko (Basyir, 2016). Anggaran 

yang berbasis partisipatif akan secara terbuka menggunakan keterlibatan 

maupun pendapat dari berbagai pihak. Penyusunan suatu anggaran tidak 

hanya berdasarkan pendapat dari atasan saja, namun juga mempertimbangkan 

pendapat maupun anggaran yang telah diajukan oleh bawahan. 

Menurut Sophiah (2008) dalam Irfan dkk (2016) komitmen organisasi 

adalah dimensi perilaku yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan 

karyawan untuk bertahan sebagai anggota suatu organisasi, indentifikasi dan 

keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi, keinginan 

anggota untuk mempertahankan keanggotaanya dalam organisasi dan 

bersedia berusaha keras dalam pencapaian tujuan organisai. Komitmen 

organisasi dapat sebagai motivasi seseorang dalam menjalankan organisasi 

tertentu. Oleh karena itu, komitmen organisasi sangat diperlukan dalam 

penyusunan anggaran untuk mencapai hasil yang optimal. 
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Menurut Robbins (2007) dalam Marito (2015) kepercayaan merupakan 

suatu kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita 

memiliki keyakinan padanya. Menurut Maria (2010) dalam Marito (2015) 

kehadiran kepercayaan diatara atasan dan bawahan dapat mengurangi 

munculnya senjangan anggaran. Namun, dalam penyusunan anggaran tidak 

seluruhnya berdasar kepercayaan karena dalam penyusunan anggaran 

memungkinkan terjadi situasi dimana manajer tingkat atas dan bawah tidak 

memiliki rasa saling percaya satu sama lain. Sehingga dalam partisipasi 

anggaran, kepercayaan memiliki peran yang penting dalam memoderasi 

proses partisipasi anggaran karena dengan adanya rasa kepercayaan yang 

tinggi antara manajer satu dengan lainya dalam penyusunan anggaran 

berpotensi meminimalisir senjangan anggaran. 

Berdasar hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dan mengambil judul dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh Partisipasi 

Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi dan 

Kepercayaan sebagai Variabel Moderating”. 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Objek dan Subjek Penelitian 

Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah RS PKU Muhammadiyah di 

Solo Raya. Subjek dalam penelitian ini adalah manajer, kepala bagian/bidang, 

kepala unit dan kepala sub unit karena dianggap sebagai pihak yang sudah 

cukup tahu didalam peganggaran yang ada di rumah sakit dan diasumsikan 

telah bekerja dalam jangka waktu yang lama dan memiliki pengalaman dalam 

proses penyusunan anggaran. 

2.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang memiliki wewenang 

atau keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran, namun tidak seluruh 

populasi digunakan oleh peneliti, beberapa pihak yang terkait dalam 

penyusunan anggaran di rumah Sakit diantara lain ; manajer, kepala 

bagian/bidang, kepala unit dan kepala sub unit. 

2.3 Devinisi Operasional Variabel 
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2.3.1 Variabel Dependen 

2.3.1.2 Senjangan Anggaran 

Menurut Ikhsan dan Ishak (2005) dalam Basyir (2016) budgetary slack  

sebagai slack yaitu selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan 

untuk secara efisien menyelesaikan suatu tugas dan jumlah sumber daya yang 

lebih besar yang diperuntukkan bagi tugas tersebut. 

2.3.2 Variabel Independen 

2.3.2.1 Partisipasi Anggaran 

Menurut Arifin W (2012) dalam Usman dkk (2016) partisipasi seluruh tingkat 

manajemen mulai dari proses penyusunan anggaran sampai dengan 

pelaksanaan anggaran mampu memberikan pengaruh yang positif dalam  

mencapai tujuan organisasi. 

2.3.2.2 Komitmen Organisasi 

Menurut Robbin (2008) dalam Irfan dkk (2016) komitmen organisasi 

merupakan keyakinan serta dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran 

yang ingin dicapai orga-nisasi untuk menggambarkan sejauh mana seorang 

karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya 

untuk mempertahankan keanggotaannya. 

2.3.2.3 Kepercayaan 

Maria dan Nahartyo (2014) dalam Noviawarti dan Intiyas (2014) 

mendefinisikan kepecayaan adalah pondasi penting untuk kesuksesan antara 

atasan dan bawahan, kepercayan juga digunakan sebagai arah menentukan 

pilihan yang tersedia. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang 

didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosial seseorang. 

2.4 Metode Analisis Data 

2.4.1 Regresi Linier Sederhana  

Penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana dalam melakukan 

analisis mengenai pengaruh atau hubungan antara variabel dependen dan 

independen yang digunakan dalam penelitian, yaitu partisipasi anggaran 

dengan senjangan anggaran. Model persamaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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SA = α + β1PA + e                         (1) 

 

 2.4.2 Regresi Linier Berganda 

Selain menggunakan analisis regresi linier sederhana, peneliti juga 

menggunakan regresi linier berganda sebagai salah satu alat analisis yang 

menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel 

moderasi. Berikut adalah persamaanya: 

SA = α + β1PA + β2KO + β3KP + β4[{PA* KO}] + β5[{PA*KP}] + e    (2) 

Keterangan:  

SA = Senjangan Anggaran  

 Α   = Konstanta 

PA  = Partisipasi Anggaran 

KO = Komitmen Organisasi 

KP = Kepercayaan 

β1  = Koefisien dari Partisipasi Anggaran 

β2` = Koefisien dari Komitmen Organisasi 

β3  = Koefisien dari Kepercayaan  

 β4` = Koefisien dari Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi 

β5  = Koefisien dari Partisipasi Anggaran dan Kepercayaan 

e  = Error 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Data dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa kuesioner yang 

ditujukan kepada manajer, kepala unit/kepala bagian, dan kepala sub unit di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang berada di Solo Raya. Peneliti 

mengajukan surat izin penelitian kepada 8 rumah sakit, namun hanya 6 rumah 

sakit yang menerima peneliti. 

Kuisioner yang disebar sebanyak 100 eksemplar namun kuesioner 

yang kembali hanya 86 eksemplar, 14 eksemplar tidak kembali, dan 27 

eksemplar tidak dapat digunakan. Hal ini dikarenakan responden tidak 
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memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh penliti (minimal menjabat 

sebagai manajer sub unit). Dengan demikian jumlah kuesioner yang dapat 

diolah sebanyak 59 eksemplar. 

 3.2 Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif menujukkan bahwa variabel partisipasi 

anggaran (PA) memiliki nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum sebesai 

30, dan nilai standar deviasi variabel partipasi anggaran adalah sebesar 2,666.  

dengan nilai rata-rata 24,694, jikaika dibagi dengan 6 pertanyaan akan 

mengahsilkan nilai sebesar 4,115 yang artinya rata-rata responden 

memberikan nilai 4 untuk item pertanyaan partisipasi anggaran.  

Variabel Komitmen Organisasi (KO) memiliki nilai minimum sebesar 

29, nilai maksimum sebesai 44, dan nilai standar deviasi variabel partipasi 

anggaran adalah sebesar 3,316, dengan nilai rata-rata 37,610, jika dibagi 

dengan 9 pertanyaan akan mengahsilkan nilai sebesar 4,178 yang artinya rata-

rata responden memberikan nilai 4 untuk item pertanyaan partisipasi 

anggaran.  

Variabel Kepercayaan (KC) memiliki nilai minimum sebesar 12 dan 

nilai maksimum sebesai 18, nilai standar deviasi variabel partipasi anggaran 

adalah sebesar 1,291.  dengan nilai rata-rata 15,762, jika rata-rata dibagi 

dengan 4 pertanyaan akan mengahsilkan nilai sebesar 3,940 yang artinya rata-

rata responden memberikan nilai 3 untuk item pertanyaan partisipasi 

anggaran.  

Variabel Senjangan Anggaran (SA) memiliki nilai minimum sebesar, 

nilai maksimum sebesai 20, nilai standar deviasi variabel partipasi anggaran 

adalah sebesar 6,675. dengan nilai rata-rata 15,389, jikaika dibagi dengan 4 

pertanyaan akan mengahsilkan nilai sebesar 3,847 yang artinya rata-rata 

responden memberikan nilai 3 untuk item pertanyaan partisipasi anggaran. 

3.3 Pembahasan 

3.3.1 Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran. 

Hasil pengujian menunjukkan nilai sig 0,001 dengan tingkat signifikansi α = 

5%, maka koefisien regresi pada penelitian ini signifikan karenaa nilai sig 
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partisipasi anggaran 0,001 < 0,05. Dengan kata lain, data dari penelitian ini 

memiliki hasil yang signifikan dan bertanda positif, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan 

anggaran. Maka H1 diterima. 

Hasil dari penelitian ini  menunjukkan adanya hubungan antara 

partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. Nilai koefisien partisipasi 

anggaran bernilai positif artinya semakin tinggi tingkat partisipasi anggaran 

maka senjangan anggaran akan semakin meningkat. Senjangan anggaran 

cenderung dilakukan oleh manajer yang berpartisipasi dalam penyusunan 

anggaran. Semakin berpartisipasi manajer maka semakin meningkat 

senjangan anggaran, ini berimplikasi bahwa manajer dalam berpartisipasi 

anggaran sesuai dengan kebutuhan dan berorientasi pada keinginan untuk 

mencapai target 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Akhmad Azmi 

Basyir (2016) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap budgetary slack, ketika partisipasi anggaran 

yang dilakukan bawahan semakin besar, maka akan menimbulkan budgetary 

slack yang semakin besar pula. 

3.3.2 Komitmen organisasi tidak berpengaruh (tidak memoderasi) partisipasi 

anggaran terhadap senjangan anggaran. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien regresi antara partisipasi 

anggaran dan komitmen organisasi adalah 0,672 dengan tingkat signifikan α 

= 5%, maka koefisien regresi pada penelitian ini tidak signifikan, karena nilai 

sig partisipasi anggaran terhadap komitmen organisasi sebesar 0,672 > 0,05. 

Dengan kata lain data dari penelitian ini tidak signifikan dan bertanda negatif, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi bukan merupakan 

variabel yang memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dengan 

senjangan anggaran. Maka H2 ditolak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak 

mempengaruhi (tidak memoderasi) partisipasi anggaran terhadap senjangan 

anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien komitmen 
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organisasi dan partisipasi anggaran bernilai negative dan nilai koefisien 

regresi yang tidak signifikan artinya semakin tinggi komitmen organisasi 

pada partisipasi anggaran cenderung tidak berakibat pada naik turunya 

senjangana anggaran. Hal ini dapat terjadi apabila para anggota penyusun 

anggaran yang berada di rumah sakit memiliki tingkat professional yang 

tinggi atau seorang manajer yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi 

tidak mempengaruhi munculnya senjangan anggaran. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fatmawati dan Aristanti (2014) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran 

dalam penyusunan anggaran dengan komitmen organisasi yang tinggi tidak 

akan menghasilkan senjangan anggaran. 

3.3.3 Kepercayaan berpengaruh (memoderasi) partisipasi anggaran terhadap 

senjangan anggaran. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien regresi antara partisipasi 

anggaran dan kepercayaan adalah 0,005 dengan tingkat signifikan α = 5%, 

maka koefisien regresi pada penelitian ini signifikan karenaa nilai sig 

kepercayaan terhadap partisipasi anggaran sebesar 0,05 < 0,005. Dengan kata 

lain data dari penelitian ini signifikan dan bertanda positif, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan variabel yang memoderasi 

hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Maka H3 

diterima. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan mempengaruhi 

(memoderasi) partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Hasil 

penelitian ini menunjukkan nilai koefisien yang bernilai positif, yang artinya 

semakin tinggi tingkat kepercayaan yang diberikan pada partisipasi anggaran 

dapat menambah terjadinya senjangan anggaran.  Semakin tinggi kepercayaan 

seorang manajer  kepada bawahan dalam menyusun suatu anggaran yang 

berpartisipasi dalam penyusunan anggaran di rumah sakit maka akan 

meningkatkan senjangan anggaran.  

Kepercayaan terhadap kemampuan karyawan, percaya bahwa 

karyawan dapat menyusun anggaran, dan melaksanakan tugas dengan baik. 
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Semakin tinggi tingkat kepercayaan manajer kepada bawahan maka akan 

menmunculkan terjadinya senjangan anggaran.  

Hasil penelitiam ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Marito (2015) yang menyatakan bahwa kepercayaan sebagai variabel 

memoderasi mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dan 

senjangan anggaran. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Partisipasi anggaran terbukti berpengaruh terhadap terjadinya 

senjangan anggaran, sehingga H1 diterima. 

2. Komitmen organisasi tidak mempengaruhi partisipasi anggaran 

terhadap senjangan anggaran, sehingga H2 ditolak. 

3. Kepercayaan mempengaruhi partisipasi anggaran terhadap sejangan 

anggaran. Sehingga H3 diterima. 

4.2 Keterbatasan 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan 

diantaranya :  

a. Tidak semua Rumah Sakit PKU Muhammdiyah di Solo Raya bersedia 

menjadi objek penelitian. 

b. Penelitian ini mengumpulkan data hanya melalui kuesioner saja, tidak 

secara langsung mewawancarai dan meminta penjelasan mengenai 

penganggaran yang dilkukan kepada responden. 

c. Kuesioner diberikan pada saat bulan ramadhan sehingga peneliti 

kesulitan dalam pengumpulan dan pengembalian data karena 

mendekati hari raya Idul Fitri.  

4.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu : 
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a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah objek 

penelitian dengan memperluas populasi dan menambah sampel 

penelitian.  

b. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode survey 

dengan wawancara langsung dalam pengisian kuesioner, sehingga 

hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya 

c. Diharapkan peneliti selanjutnya menambah variabel independen yang 

digunakan. 
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