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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Anggaran 

2.1.1 Pengertian Anggaran 

Anggaran adalah rencana kerja mengenai kegiatan suatu organisasi yang 

dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang, Selain itu anggaran juga dapat dinyatakan 

dalam satuan unit barang/jasa. Sedangkan menurut Garrison dan Noreen (2000) 

anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan  penggunaan sumber daya 

keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu. 

2.1.2 Fungsi dan Manfaat Anggaran 

Fungsi utama anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2002:63-66), 

yaitu: 

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (planning tool). 
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Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang 

akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan 

hasil apa yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. 

2. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (coordination 

andcommunication tool). 

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam 

pemerintahan, sehingga mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi 

suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. 

3. Anggaran sebagai alat pengendalian (control tool). 

Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran 

pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah 

tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. 

4. Anggaran sebagai alat motivasi (motivation tool). 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan 

stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam 

pencapaian target dantujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

5. Anggaran merupakan alat politik (political fiscal). 

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan 

kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, 

anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen 
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eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik untuk 

kepentingan keluarga. 

 

6. Anggaran merupakan alat kebijakan fiskal (fiscal tool). 

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menyetabilkan 

ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi karena melalui anggaran 

tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat 

dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. 

7. Anggaran merupakan alat penilaian kinerja (performance measurement 

tool) 

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) 

kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai 

berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan 

anggaran. Sebagai alat penilai kinerja manajemen, anggaran berfungsi 

sebagai alat pengendali perencanaan. 

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (public sphere) 

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPRD. 

Masyarakat, LSM, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat 

dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang 

terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk 

kepentingan mereka. 
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Manfaat proses penganggaran menurut Garrison dan Noreen (2000 : 343) 

sebagai berikut: 

1. Anggaran merupakan alat komunikasi bagi rencana manajemen 

melalui organisasi. 

2. Anggaran memaksa manajer untuk memikirkan dan merencanakan 

masa depan. 

3. Proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada 

berbagai bagian dari organisasi agar dapat digunakan seefektif 

mungkin. 

4. Proses penganggaran dapat mengungkap adanya masalah potensial   

sebelum terjadinya. 

5. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan cara 

mengintegrasikan rencana dari berbagai bagian. 

6. Anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat berlaku bagi 

benchmark untuk mengevaluasi kinerja pada waktu berikutnya. 

2.1.3 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik 

Menurut Hendri (2008) anggaran sektor publik dapat dibagi menjadi dua 

yaitu: 
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1. Anggaran Operasional 

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan berbagai 

kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran 

pemerintah yang dapat dikategorikan dalam pengeluaran operasional 

adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya dirasakan selama satu 

tahun anggaran dan sifatnya tidak menambah aset atau kekayaan 

pemerintah. 

2. Anggaran Modal 

Anggaran modal merupakan anggaran yang sifatnya jangka panjang. 

Anggaran ini biasanya digunakan untuk pembelian atas aktiva berupa 

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

adalah pengeluaran yang manfaatnya dirasakan lebih dari satu tahun 

anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah. 

2.1.4 Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik 

Menurut Mardiasmo (2004) prinsip-prinsip anggaran sektor publik antara 

lain: 

1. Otorisasi oleh legislatif 

Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu 

sebelum eksekutif membelanjakan anggaran tersebut. 
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2. Komprehensif 

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah.  

Oleh karena itu, adanya dana non anggaran pada dasarnya menyalahi 

prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. 

3. Keutuhan anggaran 

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana 

umum (general fund) 

4. Nondiscretionary appropiation 

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara 

ekonomis, efisien dan efektif 

5. Periodik 

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik dapat bersifat tahunan 

maupun multi tahunan 

6. Akurat 

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang 

tersembunyi yang dapat digunakan sebagai pemborosan dan inefisiensi 

anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate 

pendapatan dan overestimate pengeluaran. 
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7. Jelas, yaitu anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami 

masyarakat dan tidak membingungkan 

8. Diketahui publik dan anggaran harus diinformasikan kepada 

masyarakat luas. 

 

2.2 Pendekatan Teori 

2.2.1  Pendekatan Agency Theory 

Agency Theory merupakan konsep yang menjelaskan hubungan 

kontraktual antara principals dan agents. Pihak principal adalah pihak 

yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent untuk 

melakukan semua kegiatan atas nama principal dalam kapasitasnya 

sebagai pengambil keputusan (Sinkey, 1992:78). 

Dalam penelitian ini, pendekatan agency akan diadopsi untuk 

mengevaluasi job relevant information dengan partisipasi anggaran dan 

asimetri informasi untuk mengetahui ada tidaknya senjangan anggaran 

di dalam penyusunan anggaran. Rektor atau Direktur dan Pembantu 

Rektor atau Pembantu Direktur dan Dekan beserta Pembantu Dekan 

Universitas Lampung selaku pejabat yang terlibat dalam penyusunan 

anggaran dapat mendorong Kepala Unit, Kepala Bagian, Ketua Jurusan 

dan  Ketua Program Studi di lingkungan di Institusi pendidikan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini untuk memberikan informasi yang 
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dimilikinya sehingga tercipta adanya informasi yang relevan yang akan 

berpengaruh dalam penyusunan anggaran yang lebih akurat. 

2.3.Variabel Penelitian 

2.3.1. Anggaran Partisipatif 

Menurut Garrison dan Noreen (2000 : 346) anggaran partisipatif atau 

self impose budget adalah anggaran yang dibuat dengan kerjasama dan 

partisipasi penuh dari manajer pada semua tingkatan dalam pembuatan 

estimasi anggaran. Sedangkan menurut Kenis (1979) partisiasi anggaran 

adalah proses keikut sertaan manajer pusat pertanggungjawaban dalam 

menyusun anggaran. 

Dengan menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja para 

manajer di bawahnya akan meningkat. Hal ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara 

partisipatif disetujui, maka karyawan akan bersungguh-sungguh dalam 

tujuan atau standar yang ditetapkan, dan karyawan juga memiliki rasa 

tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat 

dalam penyusunannya (Milani, 1975); (Darlis, 2002). Anggaran 

partisipatif merupakan suatu proses dalam organisasi yang melibatkan 

para manajer tingkat bawah dalam penentuan tujuan anggaran yang 

menjadi tanggungjawab mereka. Anggaran partisipatif memiliki arti 

penting dalam pengelolaan perusahaan salah satunya yaitu dapat 

meningkatkan rasa kesatuan dengan para manajer yang pada akhirnya 

akan meningkatkan kerjasama dalam mencapai tujuan perusahaan. 
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Menurut Muhammad (2001) salah satu arti penting anggaran partisipatif 

yaitu dapat meningkatkan perasaan menjadi satu kesatuan dalam 

kelompok (sense of group cohesiveness) yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kerjasama di antara anggota kelompok. 

Partisipasi dalam penganggaran memberikan banyak dampak positif 

dalam sebuah organisasi diantaranya : 

1. Meningkatkan kebersamaan manajemen dalam hal pencapaian tujuan 

anggaran karena anggaran yang ada merupakan anggaran yang 

ditetapkan bersama. 

2. Meningkatkan kinerja karena merasa bertanggungjawab dalam 

pencapaian rencana anggaran yang telah disusun bersama. 

3. Menambah informasi bagi atasan mengenai lingkungan yang 

dihadapi yang diperoleh dari bawahan. 

4. Mengurangi tekanan terhadap bawahan, karena tujuan yang 

ditetapkan merupakan tujuan yang relevan dengan kemampuannya. 

5. Meningkatkan komunikasi yang positif antara bawahan dengan 

atasan. 

Anggaran partisipatif Menurut Garrison dan Noreen (2000 : 347) 

mempunyai keunggulan diantaranya: 
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1. Setiap orang pada semua tingkatan organisasi diakui sebagai anggota 

tim yang pandangan dan penilaiannya dihargai oleh manajemen 

puncak. 

2. Orang yang berkaitan langsung dengan suatu aktivitas mempunyai 

kedudukan terpenting dalam pembuatan estimasi anggaran. Dengan 

demikian, estimasi anggaran yang dibuat oleh orang semacam itu 

cenderung lebih akurat dan andal. 

3. Orang lebih cenderung berusaha untuk mencapai anggaran yang 

melibatkan orang tersebut dalam penyusunannya. Sebaliknya, orang 

kurang terdorong untuk mencapai anggaran yang dibuat dan 

diberikan oleh atasan tanpa melibatkan dirinya. 

4. Suatu anggaran partisipatif mempunyai sistem kendali sendiri yang 

unik, sehingga jika mereka tidak dapat mencapai anggaran, maka 

yang harus mereka salahkan adalah diri mereka sendiri. Di sisi lain 

jika anggaran dibuat dari atas, maka mereka akan selalu berdalih 

bahwa anggarannya tidak masuk akal atau tidak realisitis untuk 

diterapkan dan dicapai. 

Selain itu anggaran partisipatif dapat mengurangi tekanan dan 

kegelisahan para bawahan, karena mereka dapat mengetahui suatu 

tujuan yang relevan, dapat diterima dan dapat dicapai. Artinya dengan 

adanya anggaran partisipatif  keselarasan tujuan setiap pusat 

pertanggungjawaban dapat tercipta (Asriningati, 2006) 
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Salah satu kelemahan anggaran partisipatif yaitu timbulnya senjangan 

anggaran (Fitri, 2007). Menurut Becker dan Green (1962) anggaran 

partisipatif dapat merusak motivasi bawahan dan menurunkan usaha 

pencapaian tujuan organisasi jika terdapat kecacatan dalam goal setting. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu siapa yang seharusnya 

dilibatkan dalam penyusunan anggaran dan keputusan-keputusan apa 

saja yang memerluakan partisipasi. Kelemahan yang lain yaitu dapat 

menciptakan partisipasi semu yaitu karyawan atau manajer bawah 

seakan-akan berpartisipasi tapi kenyataannya tidak, karyawan atau 

manajer bawah biasanya hanya dikumpulkan dan diminta 

menandatangani anggaran yang telah disusun. Hal ini dapat 

menurunkan motivasi dan semangat kerja manajer bawah. 

Anggaran yang telah disusun secara partisipatif perlu direview oleh 

manajer level yang lebih tinggi, hal ini untuk menghindari terjadinya 

estimasi anggaran yang mengandung kelonggaran anggaran (budgetary 

slack) oleh manajer level lebih rendah. Jika anggaran yang telah 

disusun dianggap memerlukan perubahan, maka perubahan tersebut 

harus didiskusikan dan dimodifikasi berdasarkan kesepakatan bersama. 

Pada penganggaran partisipasi, semua tingkatan organisasi harus 

dilibatkan dalam penyusunan anggaran karena manajer puncak biasanya 

kurang mengetahui kegiatan sehari-hari pada tingkatan bawah sehingga 

informasi dari bawahan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran. 

Namun, manajer puncak mempunyai perspektif atau pandangan yang 
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lebih luas atas perusahaan secara keseluruhan yang sangat vital 

terhadap pembuatan kebijakan anggaran secara umum. 

Arah aliran data anggaran dalam suatu sistem partisipatif berawal dari 

level tanggung jawab yang lebih rendah kepada level tanggung jawab 

yang lebih tinggi. Setiap orang yang mempunyai tanggungjawab atas 

pengendalian biaya harus menyusun estimasi anggarannya sendiri dan 

kemudian menyerahkannya kepada level manajemen yang lebih tinggi. 

Estimasi tersebut kemudian direview dan dikonsolidasikan dalam 

gerakannya ke arah level manajemen yang lebih tinggi. 

2.3.2 Informasi Asimetri 

Menurut Dunk (1993) Information asymmetry exists only when 

subordinates information exceeds that of their superiors. Artinya 

informasi asimetri terjadi ketika bawahan memliki informasi lebih 

dibanding atasan mengenai suatu unit organisasi atau pusat 

pertanggungjawaban bawahan. 

Informasi asimetri timbul dalam teori keagenan (agency theory) yaitu 

teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen yang 

diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Dalam teori keagenan 

salah satu pihak yang bertindak sebagai prinsipal membuat suatu 

kontrak dengan pihak lain yang bertindak sebagai agen dengan harapan 

bahwa agen akan melaksanakan pekerjaan seperti yang diinginkan 

prinsipal. Menurut teori keagenan, agen mempunyai lebih banyak 
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informasi tentang kinerja aktual, motivasi, dan tujuan yang ingin 

dicapai. 

Manajamen tingkat atas harus menggunakan informasi yang akurat baik 

dalam hal waktu dan kondisi yang ada pada saat itu. Para manajemen 

tingkat bawah lebih mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai 

aktivitas perusahaan di lapangan dibanding atasan (Abdul, 2008). Jika 

atasan dapat memperoleh semua informasi yang dimiliki oleh bawahan 

maka atasan akan lebih mudah membuat keputusan. Informasi asimetri 

yaitu kondisi di mana atasan (principal) tidak memiliki cukup informasi 

dibanding dengan bawahan (agent) atau sebaliknya. Bila atasan atau 

manajemen puncak memiliki lebih banyak informasi dibanding 

bawahan atau manajer pusat pertanggungjawaban (MPP), maka akan 

muncul tuntutan yang lebih besar dari atasan kepada bawahan/MPP 

tentang pencapaian target anggaran yang kemungkinan sangat sulit 

dicapai oleh MPP. Bila bawahan/MPP memiliki lebih banyak informasi 

dibanding manajemen puncak/atasan maka bawahan/MPP cenderung 

membuat target yang lebih rendah dari target tertinggi yang bisa 

dicapai. Perbedaan informasi inilah yang disebut sebagai informasi 

asimetri. Shields dan Young (1993) mengemukakan beberapa kondisi 

perusahaan yang memungkinkan terjadinya informasi asimetri, yaitu: 

- perusahaan yang sangat besar 

- mempunyai penyebaran secara geografis 

- memiliki produk yang beragam 
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- membutuhkan tekhnologi 

Informasi yang akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja manajer di beberapa organisasi ternyata lebih banyak dimiliki 

oleh bawahan. Perbedaan informasi antara bawahan dengan atasan 

sebenarnya dapat dimanfaatkan dengan cara melakukan anggaran 

partisipatif, tujuannya agar informasi yang dimiliki bawahan bisa 

dikomunikasikan dengan atasan sehingga dapat menghasilkan anggaran 

yang lebih realistis untuk organisasi. Tetapi, anggaran partisipatif juga 

dapat menimbulkan permasalahan lain yang disebut dengan senjangan 

anggaran. 

2.3.4 Job Relevant Information 

Kren (1992) menyatakan bahwa Job Relevant Information merupakan 

informasi yang dapat membantu atasan dalam memilih tindakan yang 

terbaik melalui upaya yang diinformasi yang (informed effort) secara 

lebih baik, dimana Job Relevant Information meliputi:  

1. Informasi internal dan eksternal yang diperoleh membantu dalam 

proses pengambilan keputusan dan tindakan.  

2. Job relevant Information mendorong untuk lebih bersemangat 

mengerjakan tugas-tugas pekerjaan.  

3. Pemahaman, ketersediaan informasi serta kemampuan dalam 

mengakses informasi yang strategik. 
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Dalam penelitian ini ketiga Institusi yang menjadi sampel penelitian 

menerapkan metode kombinasi dalam penyusunan anggaran, yaitu 

gabungan dari metode top down dan bottom up. Top down merupakan 

proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan Sebelumnya dan 

tidak berlandaskan teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran dari 

atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang 

dari pihak atasan kepada karyawannya agar menggunakan uang yang 

diberikan tersebut untuk menjalankan sebuah program. Sementara 

bottom up merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan 

setelah tujuan selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah 

ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran. 

Kombinasi dari keduanya diterapkan di Institusi tersebut dengan cara 

manajemen tingkat bawah membuat rancangan kebutuhan selama satu 

periode yang akan didiskusikan dengan manajemen menengah. Dari 

hasil diskusi tersebut manajemen menengah melakukan usulan kepada 

manajemen puncak dan manajemen puncak mengambil keputusan 

apakah anggaran yang diajukan tersebut mampu dipenuhi atau tidak.  

Omposunggu dan Bawono (2006) menjelaskan job relevant information 

membantu bawahan atau pelaksana anggaran dalam meningkatkan 

pilihan tindakannya melalui informasi usaha yang berhasil dengan baik. 

Kondisi ini memberikan pemahaman yang lebih baik pada bawahan 

mengenai alternatif keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam 

mencapai tujuan. Job relevant information dapat meningkatkan kinerja 
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karena memberikan prediksi yang lebih akurat mengenai kondisi 

lingkungan yang lebih efektif (Campbell dan Gingrich, 1986 dalam 

Kren, 1992). 

2.3.5.  Senjangan Anggaran 

Menurut Young (1985) budgetary slack is the amount by which 

subordinate understate his productive capability when given chance to 

select work standard against which his performance will be evaluated. 

Artinya ketika bawahan di beri kesempatan untuk menentukan standar 

kerjanya, bawahan cenderung mengecilkan kapabilitas produktifnya. 

Sedangkan, menurut Anthony dan Govindarajan, (2005:85) senjangan 

anggaran adalah perbedaan jumlah anggaran yang diajukan oleh 

bawahan dengan jumlah estimasi yang terbaik dari organisasi. 

Kesenjangan anggaran atau yang lebih dikenal dengan budgetary slack 

dilakukan oleh bawahan yaitu dengan menyajikan anggaran dengan 

tingkat kesulitan yang rendah agar mudah dicapai dan kesenjangan ini 

cenderung dilakukan oleh bawahan karena mengetahui bahwa kinerja 

mereka diukur berdasarkan tingkat pencapaian anggaran yang telah 

ditetapkan bersama. Menurut Dunk (1993) budgetary slack Is defined 

as the expressincorporation of budget amounts that make it easier to 

attain. Artinya bawahan lebih cenderung mengungkapkan atau 

menyusun anggaran yang mudah untuk dicapai. 

Kesenjangan anggaran dapat dengan mudah terjadi jika informasi yang 

dimiliki bawahan/MPP (agent) lebih banyak daripada informasi yang 
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dimiliki atasan (principal) mengenai suatu pusat pertanggungjawaban. 

Kesenjangan anggaran biasanya dilakukan dengan menetapkan 

pendapatan lebih rendah daripada estimasi terbaik yang bisa dicapai dan 

menetapkan biaya yang terlalu tinggi dari estimasi yang seharusnya bisa 

lebih rendah, sedangkan menurut Young (1985) senjangan anggaran 

adalah jumlah yang sengaja dibuat oleh manajer dengan melebihkan 

sumber yang diperlukan ke dalam anggaran atau sengaja merendahkan 

kemampuan produktivitas perusahaan. 

Menurut Rahayu (1997) perilaku menyimpang dengan menciptakan 

kesenjangan anggaran disebabkan karena fokus utama anggaran adalah 

sumber daya (input) bukan pada keuntungan (output). Faktor yang 

mendorong seorang manajer (pimpinan) melakukan senjangan 

anggaran, yaitu: 

Seringnya atasan atau manajamen tingkat atas mengubah atau 

memotong anggaran yang diusulkan. Biasanya seorang manajer 

menetapkan anggaran untuk divisinya dengan mempertimbangkan 

berbagai faktor baik dalam segi volume maupun keuntungan, tetapi 

setelah diajukan ke manajer puncak ternyata anggaran tersebut diubah 

tanpa mendiskusikan dengan bawahan. Oleh karena itu, para manajer 

mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan senjangan anggaran. 

Selain itu ada empat kondisi penting yang dapat menyebabkan 

terjadinya senjangan anggaran yaitu: 
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1) Terdapat informasi asimetri antara manajemen tingkat bawah dengan 

atasan.  

2) Kinerja manajer tidak pasti 

3) Manajer mempunyai kepentingan pribadi 

4) Konflik kepentingan antara manajemen tingkat bawah dengan atasan 

2.4 Penelitian sebelumnya 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Tahun 

Penelitian 

Peneliti Judul Hasil 

1992 Leslie Kren 
 

Budgetary 

Participation and 

Managerial 

Performance ; The 

Impact of 

Information and 

Enviromental 

Volatility 

 

Partisipasi 

anggaran tidak 

berhubungan 

secara langsung 

dengan kinerja 

manajerian, tetapi 

melalui  JRI, 

partisipasi 

anggaran 

berhubungan 

positif dengan JRI, 

sehingga dengan 

diperolehnya JRI 

kinerja ankan 

meningkat. 

1993 Alan S. Dunk 
 

The Effect of 

Budget Emphasis 

and Information 

Asymetry on the 

Relation Between 

Budgetary 

Participation and 

1. Terdapat 

pengaruh positif 

antara partisipasi 

anggaran dan 

informasi asimetri, 

tetapi pengaruh 

tersebut tidak 

signifikan. 
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Slack 2. Terdapat 

pengaruh positif 

antara partisipasi 

anggaran dan 

budget emphasis 

tetapi tidak 

signifikan. 

3. Informasi 

asimetri 

berpengaruh 

positif terhadap 

budget emphasis 

dan signifikan. 

4. terdapat 

pengaruh antara 

partisipasi angaran 

terhadap informasi 

asimestris melalu 

budget emphasis.  

2008 Yogi Andrianto 
 

Analisis Pengaruh 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran 

Terhadap Kinerja 

Manajerial 

Dengan Kepuasan 

Kerja, Job 

Relevant 

Information 

Sebagai Variabel 

Moderating 

1.  Keterlibatan 

manajer dan 

kepala bagian di 

rumah sakit swasta 

di wilayah kota 

Semarang dalam 

penyusunan 

anggaran 

mempengaruhi 

kinerja manajerial. 

2.  Kepuasan kerja 

mampu bertindak 

sebagai variabel 

moderating 

terhadap pengaruh 

partisipasi 

penyusunan 

anggaran dan 

kinerja manajerial. 

3.  Job relevant 

information 

mampu bertindak 

sebagai variabel 

moderating 

terhadap pengaruh 

partisipasi 

penyusunan 

anggaran dan 

kinerja manajerial. 
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4.  Job relevant 

information 

mampu bertindak 

sebagai variabel 

moderating 

terhadap pengaruh 

partisipasi 

penyusunan 

anggaran dan 

kinerja manajerial. 

2010 
 

Christine Dwi 

KS dan 

Lidya Agustina 

Pengaruh 

Participation 

Budgeting, 

Information 

Asimetry dan Job 

Relevant 

Information 

terhadap Budget 

Slack di 

Universitas 

Kristen 

Maranatha. 

 1. Ada Pengaruh 

Partisipasi 

Anngaran dan 

Informasi 

Asimetris 

terhadap Budget 

Slack yang 

dimediasi oleh 

Job Relevant 

Information 

secara signifikan 

dengan tingkat 

signifikansi 

0.029 dengan 

besarnya 

pengaruh 15%.  

2. Besar koefiesien 

pengaruh adalah 

negatif yaitu -

0.021 artinya 

pengaruhnya 

negatif. Jadi 

semakin besar 

Partisipasi 

Anggaran dan 

Informasi 

Asimetris akan 

menyebabkan 

semakin kecil 

Budget Slack 

yang dimediasi 

dengan adanya 

Job Relevant 

Information 

2011 Rida Fani Bulan 
 

Pengaruh 

Partisipasi 

1.Partisipasi 

Anggaran 

berpengaruh 
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Anggaran dan 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran 

Terhadap Job 

Relevant 

Information serta 

Implikasinya 

Pada Senjangan 

Anggaran  

(studi pada 

pemerintah 

daerah kabupaten 

bireuen)  

terhadap 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran 

sebesar 36,84%.  

2. a.  Partisipasi 

Anggaran dan 

Kejelasan 

Sasaran anggaran 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap Job 

Relevant 

Information 

sebesar 65,6%.  

b.  Partisipasi 

Anggaran 

berpengaruh 

terhadap Job 

Relevant 

Information dan 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran 

berpengaruh 

dalam memediasi 

hubungan antara 

Partisipasi 

Anggaran dan 

Job Relevant 

Information yaitu 

sebesar 7,37%.  

3. a.  Partisipasi 

Anggaran, 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran dan 

Job Relevan 

Information 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap 

Senjangan 

Anggaran sebesar 

5,8%.  

b.Partisipasi 

Anggaran 
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berpengaruh 

terhadap 

Senjangan 

Anggaran dan 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran 

berpengaruh 

dalam memediasi 

hubungan antara 

Partisipasi 

Anggaran dan 

Senjangan 

Anggaran, yaitu 

sebesar 0,069%. 

 

 

2.5. Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Penulis mencoba menguraikan kerangka piker diatas menjadi tiga bagian 

yang akan membentuk hipotesis pada penelitian ini, sebagai berikut: 

Partisipasi 

Anggaran 

Informasi 

Asimetri 

Job Relevant 

Information 
Senjangan 

Anggaran 
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   Gambar 2.2 Kerangka Pikir Hubungan Antara Partisi Anggaran 

dengan Informasi Asimetri dan Pengaruh Partisipasi 

Anggaran dan Informasi Asimetri dengan Job Relevant 

Information. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap 

Senjangan Anggaran Baik Secara Langsung Maupun 

Melalui Job Relevant Information Sebagai Variabel 

Intervening. 

 

 

Job Relevant 

Information 

Senjangan 

Anggaran 
Partisipasi 

Anggaran 

Partisipasi 

Anggaran 

Informasi 

Asimetri 

Job Relevant 

Information 
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Gambar 2.4 Kerangka Pikir Pengaruh Informasi Asimetri Terhadap 

Senjangan Anggaran Baik Secara Langsung Maupun 

Melalui Job Relevant Information Sebagai Variabel 

Intervening. 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

2.6.1. Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri dan Job Relevant 

Information 

Partisipasi anggaran yaitu tingkat pengaruh dan keterlibatan yang 

dirasakan oleh individu dalam proses perancangan anggaran 

(Milani,1975). Keterlibatan manajemen tingkat bawah dalam 

penyusunan anggaran ini akan memperkecil informasi yang asimetri. 

Keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan lebih 

daripada yang lainnya terhadap sesuatu hal disebut Information 

Asimetry (Utomo, 2006). Dengan memiliki informasi yang sesuai 

antara bawahan dan atasan, maka bawahan dapat mencapai tujuan dari 

tugas-tugasnya dengan baik atau dengan kata lain job relevant 

Informasi 

Asimetri 

Job Relevant 

Information 

Senjangan 

Anggaran 
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information dapat ditingkatkan. Dwi KS dan Agustina (2010) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa pengaruhnya variabel Partisipasi 

Anggaran terhadap Job Relevant Information yang dimoderasi oleh 

Informasi Asimetris signifikan. 

Berdasarkan hubungan tersebut, maka hipotesis yang dibuat adalah 

sebagai berikut : 

H1 : Terdapat pengaruh positif antara hubungan partisipasi anggaran 

dan infromasi asimetri dalam memediasi job relevant information. 

2.6.2. Partisipasi Anggaran dan Job Relevant Information 

Kren (1992) mengungkapkan bahwa job relevant information 

memediasi hubungan positif antara partisipasi anggaran terhadap 

kinerja individu, dengan kata lain partisipasi anggaran ini juga 

mempunyai hubungan positif dengan job relevant information. 

Sementara Dwi Ks dan Agustina (2010) mengungkapkan bahwa 

partisipasi anggaran mengarahkan pada pendiskusian tugas dengan 

orang yang lebih ahli (biasanya pemegang kuasa anggaran/ atasan. 

Namun ketika tugasnya sederhana, pendekatan yang lebih efektif 

menjadi sangat jelas sehingga diskusi dengan atasan menjadi tidak 

terlalu penting karena bawahan dapat memutuskannya sendiri. Dalam 

penelitiannya, Andrianto (2008) menjelaskan partisipasi anggaran 

pada dasarnya merupakan perwujudan dari bentuk keterlibatan para 

manajer dalam penyusunan anggaran secara keseluruhan dan 
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diharapkan cepat meningkatkan kinerja manajerial. Keterlibatan 

bawahan dalam penyusunan   anggaran   akan   sangat   

memungkinkan   mereka   untuk   memberikan informasi yang 

diketahui. Dalam hal ini, bawahan mungkin saja mengungkapkan 

beberapa informasi pribadinya yang dapat dimasukkan dalam 

penetapan anggaran. Campbell  dan  Gingrich  (1986)  menemukan  

bahwa  job relevant information berperan sebagai variabel 

moderating terhadap pengaruh positif antara Partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial. Hasil penelitian tersebut 

didukung oleh Mock et all (1999)  dengan  menemukan  hasil  

yang  sama  yaitu  j o b  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n   berperan  

sebagai  variabel moderating  terhadap  pengaruh  positif  antara  

Partisipasi  penyusunan  anggaran  dan kinerja manajerial. 

Dari penjelasan-penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan diatas, maka hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini 

adalah : 

H2 : Partisipasi anggaran berpengaruh positf dalam menghasilkan 

Job relevant information. 

2.6.3. Informasi Asimetri dan Job Relevant Information 

Kren (1992) mengidentifikasi dua jenis informasi utama dalam 

organisasi yaitu decision influencing dan job relevant information, 

yakni informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang 

berhubungan dengan tugas. Job relevant information meningkatkan 
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kinerja melalui pemberian perkiraan yang lebih akurat mengenai 

lingkungan sehingga dapat dipilih rangkaian tindakan efektif yang 

terbaik.  

Kren (1992) dalam penelitiannya tentang Job relevant information 

memahami job relevant information sebagai informasi yang 

memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. 

Omposunggu dan Bawono (2006) menambahkan bahwa job relevant 

information membantu bawahan atau pelaksana anggaran dalam 

meningkatkan pilihan tindakannya melalui informasi usaha yang 

berhasil dengan baik. Kondisi ini memberikan pemahaman yang lebih 

baik pada bawahan mengenai alternatif keputusan dan tindakan yang 

perlu dilakukan dalam mencapai tujuan.  

Bila bawahan atau pelaksana anggaran diberi kesempatan untuk 

memberikan masukan berupa informasi yang dimilikinya kepada 

atasan sehingga atasan akan memperoleh pemahaman yang lebih baik 

tentang pengetahuan yang relevan dengan tugas (Omposunggu dan 

Bawono, 2006). Hal ini dapat mengurangi terjadinya informasi 

asimetri. 

Dari penjelasan diatas maka dalam penelitian ini dibuat hipotesis yang 

kedua, yaitu: 

H3 : Informasi Asimetri memiliki pengaruh positif terhadap Job 

Relevan Information 
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3.6.4. Job Relevant Information dan Senjangan Anggaran 

Ketidaksesuaian antara penggunaan dana yang lebih besar dari 

anggaran dana yang telah direncanakan sebelumnya bisa terjadi, hal 

ini disebut senjangan anggaran (budget slack) (Dunk, 1993). Dalam 

penelitiannya, Dwi Ks dan Agustina (2010) mengungkapkan bahwa 

institusi pendidikan tentunya menginginkan agar tidak terjadi budget 

slack, kalaupun sampai terjadi seminimal mungkin. Dengan tingginya 

budget slack akan mengakibatkan dua hal yaitu penambahan dana di 

luar rencana anggaran semula atau tetap sesuai dengan rencana 

anggaran dana yang ditetapkan tapi menurunkan kinerja pelaksana 

anggaran dana tersebut. 

Kren (1992) mengidentifikasi informasi utama dalam organisasi 

adalah job relevant information (JRI), yaitu informasi yang 

memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. 

Pelaksana anggaran (subordinate) dalam mengambil keputusan atau 

tindakannya ditentukan oleh job relevant information untuk menyusun 

dan melaksanakan tugas kegiatan yang membutuhkan dana sesuai atau 

tidak dengan dana yang dicadangkan oleh superior (pemberi dana). 

Karena itu tinggi rendahnya job relevant information ini 

mempengaruhi tinggi rendahnya senjangan anggaran yang terjadi. 

Dengan semakin tingginya job relevant information akan 

meminimalisir senjangan anggaran . Dengan kata lain selisih nilai 

rupiah dana akan tidak ada atau minimal akibat ketidaksesuaian yang 



39 

 

terjadi antara dana yang akan digunakan oleh pelaksana anggaran dan 

cadangan dana yang diberikan. 

Dari teori-teori yang telah diuraikan diatas maka dapat disusun 

hipotesis penelitian sebagai berikut:  

H4: Job relevant information yang tinggi akan berpengaruh negaitif 

terhadap Senjangan Anggaran. 

2.6.5.   Partisipasi Anggaran dan Senjangan Anggaran 

Partisipasi anggaran dapat menghasilkan peluang yang lebih besar 

pada bawahan untuk menciptakan senjangan anggaran (Dunk, 1993 ; 

Lukka, 1988 ; Young, 1985). Onsi (1973) menyatakan bahwa 

penyebab terjadinya senjangan anggaran adalah akibat dari laporan 

anggaran yang bias karena adanya parisipasi dalam penyusunan 

anggaran. 

Penelitian Yuwono (1999) dan Winaldy (2006) menunjukkan adanya 

pengaruh yang positif antara partisipasi anggaran terhadap senjangan 

anggaran. Hal ini berarti semakin tinggi partisipasi anggaran dapat 

menghasilkan peluang yang lebih besar pada bawahan dalam 

menciptakan senjangan anggaran. Sedangkan penelitian Camman 

(1976), Dunk (1993), dan Onsi (1973) menunjukkan bahwa partisipasi 

anggaran berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran. 

Christina dan Maksum (2009) menyimpulkan bahwa partisipasi 

anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran, ini 
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menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi, maka akan semakin 

tinggi juga senjangan anggaran. Hasil ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan (2007) yang menunjukkan  

bahwa partisipasi anggaran yang tinggi dalam penyusunan anggaran 

dapat menimbulkan senjangan anggaran yang tinggi. Penelitian Bulan 

(2011) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa partisipasi 

anggaran memiliki pengaruh positif terhadap senjangan anggaran. 

Dari uraian penelitian sebelumnya diatas, maka penulis merumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H5 : Partisipasi Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap 

senjangan anggaran. 

2.6.6. Informasi Asimetri dan Senjangan Anggaran 

Dunk (1993) meneliti pengaruh informasi asimetri dan budget 

emphasis terhadap hubungan antara partisipasti anggaran dan 

senjangan anggaran. Dalam hipotesisnya, Dunk (1993) menyatakan 

bahwa tidak ada interaksi antara partisipasi anggaran, informasi 

asimetri dan penekanan anggaran yang berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran. Sedangkan simpulan yang diperoleh dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa hubungan antara partisipasi 

anggaran dengan senjangan anggaran tergantung pada informasi 

asimetri dan penekanan anggaran. 
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Remdeen et.al (2006) meneliti pengaruh partisipasi anggaran, budget 

emphasis dan informasi asimetri terhadap senjangan anggaran, 

hasilnya terjadi hubungan negative diantara variable-variabel tersebut. 

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hipotesis yang dikemukakan 

dalam hipotesisnya yang menyatakan adanya hubungan positif antara 

patisipasi anggaran, penekanan anggaran dan informasi asimetri yang 

dapat mempengaruhi senjangan anggaran.yang diperoleh berdasarkan 

penelitian adalah sebaliknya, yaitu berbanding terbalik dengan 

hipotesis yang dikemukakan. 

Dari penelitian sebelumnya maka penulis membuat hipotesis 

selanjutnya yaitu : 

H6 : Informasi Asimetri memiliki pengaruh positif terhadap senjangan 

anggaran. 

 


