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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Landasan Teori 

Bagian ini membahas lebih mendalam mengenai teori-teori dan pendekatan-

pendekatan yang menjelaskan pengertian anggaran, partisipasi dalam 

penganggaran, informasi asimetri, senjangan anggaran, serta teori yang 

menjelaskan hubungan dari beberapa variable tersebut berupa hasil penemuan 

terdahulu yang menjadi landasan teori dan sebagai acuan dalam pemecahan 

masalah yang sedang diteliti. 

2.1.1 Agency Theory 

Agency Theory merupakan konsep teori untuk memulai penjelasan konsep 

senjangan anggaran. Adanya konflik kepentingan antara agen (manajemen) 

dengan principal yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau 

mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya mempengaruhi 

praktik senjangan anggaran dalam perspektif agency theory. Latuheru (2005) telah 

menjelaskan bahwa teori keagenan ini membahas hubungan antara prinsipal 

(pemilik perusahaan dan pemegang saham) dengan agen (manajemen). Dimana 

hubungan tersebut mencakup pula pelimpahan wewenang dalam pembuatan 

keputusan dari prinsipal kepada agen dengan tujuan agar manajemen 

memaksimumkan nilai perusahaan yang berarti menaikkan kesejahteraan para 

pemegang saham. Teori keagenan membahas bahwa suatu pihak tertentu 

(principal) akan melimpahkan pekerjaan kepada pihak lain (agen) sehingga inti 

dari hubungan tersebut merupakan pemisahan antara kepemilikan dan 
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pengendalian. Hal tersebut mampu menimbulkan adanya konflik kepentingan 

dimana pihak-pihak memiliki perbedaan dalam tindakan yang akan dilakukan baik 

oleh prinsiapal ataupun agen.  

Eisenhardt (1989) dalam Darmawati (2005) berpendapat bahwa teori 

keagenan mampu mengatasi dua permasalahan dalam hubungan keagenan. 

Pertama, adalah masalah keagenan yang timbul ketika (a) adanya keinginan dan 

tujuan yang bertolak belakang antara prinsipal dan agen, dan (b) kesulitan 

prinsipal dalam memverifikasi apa yang sesungguhnya sedang dikerjakan 

manajemen. Kedua, permasalahan pembagian resiko akibat perbedaan sikap 

prinsipal dan agen. 

Berkaitan dengan masalah keagenan, partisipasi dan kesenjangan anggaran 

yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa 

berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan bahwa atasan tidak akan 

mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang 

tidak menguntungkan, dan berkaitan dengan bagaimana para bawahan mengontrol 

para manajer (Darmawati, 2005). Konflik kepentingan yang dikarenakan oleh 

kemungkinan bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan 

prinsipal akan memicu terjadinya biaya yang disebut biaya keagenan. Biaya 

keagenan merupakan biaya yang timbul karena perusahaan menggunakan hutang 

dan melibatkan hubungan antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan 

kreditor. 
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2.1.2 Pendekatan Kontijensi 

Pendekatan Kontijensi merupakan sebuah cara berfikir yang komparatif 

(berdasarkan perbandingan) baru diantara teori-teori manajemen yang telah 

dikenal. Menurut Fred Luthans dalam Arimahfuddin (2013), pendekatan 

kontijensi merupakan suatu upaya untuk menentukan, melalui kegiatan riset, 

praktik, dan teknik manajerial mana yang paling cocok dan tepat dalam situasi-

situasi tertentu. 

Menurut Outley (1980) para peneliti telah menerapkan pendekatan 

kontijensi guna menganalisis dan mendesain sistem kontrol, khususnya bidang 

sistem akuntansi manajemen. Outley pun mengatakan bahwa beberapa peneliti 

dalam bidang akuntansi manajemen telah melakukan pengujian untuk melihat 

hubungan variabel-variabel konstektual seperti ketidakpastian lingkungan, 

ketidakpastian tugas, struktur dan kultur organisasional, ketidakpastian strategi 

dengan desain sistem akuntansi manajemen. 

Latuheru (2005) menyebutkan bahwa teori kontijensi telah memberikan 

kontribusi pada pengembangan akuntansi manajemen khususnya dalam hal 

penjelasan faktor-faktor yang memiliki dampak terhadap prestasi sebuah 

organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan analisa dan desain sistem pengendalian 

yang telah menarik minat banyak peneliti. Sejumlah penelitian pada bidang 

akuntansi manajemen melalui pendekatan kontijensi dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel kontekstual dengan desain sistem akuntansi manajemen. 
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2.2 Pengertian Anggaran 

Pengertian anggaran menurut Mulyadi (2001: 488) meyatakan bahwa:  

 “Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran 

lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun”    

 Munandar (2010: 1) mengungkapkan bahwa: 

“Bussiness budget atau budget anggaran adalah suatu rencana kerja yang 

disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang 

dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu 

(periode) tertentu yang akan datang”. 

Adisaputro (2003: 6) menyatakan bahwa: 

“Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada 

pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan , koordinasi, 

dan pengawasan”. 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian di atas, dapat 

dikatakan bahwa anggaran meliputi aspek perencanaan mengenai aktivitas pada 

masa yang akan datang, yang disusun oleh manajemen secara formal dan tertulis, 

yang dinyatakan dalam satuan moneter atau kuantitas lainnya guna membatu 

manajemen menjalankan fungsinya terutama dalam hal perencanaan, koordinasi, 

dan pengawasan.  

2.2.1 Metode Penyusunan Anggaran 

Menurut Mulyadi (2001) agar anggaran dapat berfungsi sebagai alat 

perencanaan sekaligus pengendalian, maka partisipasi dari pusat 

pertanggungjawaban sangatlah dibutuhkan dalam penyusunan anggaran. Selain itu 

dibutuhkan juga organisasi anggaran dimana terdapat pemisahan fungsi yang jelas 
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antara penyusun anggaran, penelaah (reviewer) dan pengesah (approval). Harahap 

(2001) mengemukakan bahwa penyusunan anggaran dapat dilakukan melalui 

metode top-down approach, bottom-up approach, dan combination top-down. 

Top-Down Approach dilakukan dengan penyusunan anggaran dari manajer 

puncak sebagai pemegang keputusan utama, kemudian rencana anggaran tersebut 

didistribusikan kepada tingkatan manajer dibawahnya yang berperan sebagai 

pelaksana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajer tingkat bawah 

hanya sedikit berperan dalam penyusunan anggaran atau bahkan sama sekali tidak 

berperan. Bottom-Up Aprroach dilakukan dengan cara masing-masing kepala 

bagian membuat perencanaan anggarannya masing-masing, kemudian anggaran 

yang telah disusun disampaikan kepada manajer yang lebih tinggi tingkatannya 

untuk disetujui dan disahkan. Combination Top-Down dilakukan dengan cara 

mengkombinasikan antara top down dan bottom up, dimana keduanya ikut terlibat 

dan saling mempengaruhi dalam penyusunan anggaran perusahaan. 

2.2.2 Manfaat Anggaran 

Menurut Hansen dan Mowen (2009:424) manfaat dari program 

penganggaran adalah sebagai berikut : 

“Anggaran memaksa manajer untuk memikirkan dan merencanakan masa depan, 

menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, 

menentukan tujuan dan sasaran, memperbaiki komunikasi dan koordinasi, dan 

dapat mengkoordinasikan  aktivitas seluruh organisasi dengan cara 

mengintegrasikan rencana dari berbagai bagian dalam organisasi.” 

Manfaat-manfaat di atas menggambarkan bahwa anggaran menjadi motivasi, 

informasi, tolak ukur, dan alat komunikasi yang sangat penting dalam mencapai 

tujuan organisasi. 
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2.2.3 Keterbatasan Anggaran 

Anggaran memiliki manfaat yang diperoleh dari penggunaan anggaran 

seperti yang telah dikemukakan, juga mempunyai beberapa keterbatasan. Hal 

tersebut harus diperhatikan agar penerapan anggaran dapat berjalan dengan baik. 

Menurut Supriyono (2000:45) meskipun anggaran mempunyai banyak 

manfaat, tetapi terdapat pula beberapa keterbatasannya yaitu:  

“Estimasi atau proyeksi tidak tepat dimana perencanaan dan anggaran didasarkan 

pada estimasi atau proyeksi yang ketepatannya tergantung kepada kemampuan 

pengestimasi atau pemroyeksi. Ketidaktepatan estimasi mengakibatkan manfaat 

perencanaan tidak dapat dicapa. Kondisi dan asumsi berubah, dimana perencanaan 

dan anggaran didasarkan kondisi dan asumsi tertentu. Jika kondisi dan asumsi 

yang mendasarinya berubah maka perencanaan dan anggaran harus dikoreksi. 

Tidak ada kerjasama dan koordinasi, dimana anggaran berfungsi sebagai alat 

manajemen hanya jika semua pihak, terutama para manajer terus bekerjasama 

secara terkoordinasi dan berusaha mencapai tujuan. Dipandang sebagai pengganti 

pertimbangan manajemen dimana perencanaan dan anggaran tidak dapat dan tidak 

dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajemen dan pertimbangan 

manajemen.” 

 

Keterbatasan yang telah dikemukakan harus menjadi perhatian organisasi 

sehingga mampu memberikan dampak terhadap adanya ketepatan angaran yang 

dibuat melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua pihak. 

 

2.3 Anggaran Partisipatif 

2.3.1 Pengertian Anggaran Partisipatif 

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

selfimposed budget adalah: 

“anggaran yang dibuat dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari manajer 

pada semua tingkatan dalam pembuatan estimasi anggaran.” 
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Sedangkan menurut Kenis (1979) dalam Anissarahma (2008) partisipasi anggaran 

adalah proseskeikutsertaan manajer pusat pertanggungjawaban dalam menyusun 

anggaran.Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi anggaran merupakan 

keterlibatan dari setiap tingkatan dalam perusahaan dalam menyusun anggaran.  

Anggaran partisipatif merupakan suatu proses dalam organisasi yang 

melibatkan para manajer tingkat bawah dalam penentuan tujuan anggaran 

yangmenjadi tanggungjawab mereka, sementara Anggraeni (2008) memandang 

anggaran partisipatif sebagai proses memberikan kesempatan kepada bawahan 

/pelaksana anggaran untuk terlibat dalam proses penyusunan anggaran. 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. 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. Aspirasi atau pendapat bawahan (MPP) di dalam anggaran 

partisipatif sangat diperhatikan sehingga target anggaran yang ditetapkan lebih 

realisitis untuk dicapai. 

2.3.2 Manfaat Anggaran Partisipatif  

Anggaran partisipatif Menurut Garrison dan Noreen (2000 : 347) 

mempunyai manfaat, dimana setiap orang pada semua tingkatan organisasi diakui 

sebagai anggota tim, estimasi angggaran yang dibuat cenderung lebih akurat dan 

andal, setiap orang yang berpartisipasi cenderung berusaha mencapai anggaran 
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yang disusunnya, timbulnya sistem kendali sehingga saat anggaran tidak tercapai, 

orang yang berpartisipasi dalam anggaran yang akan disalahkan.  

Meskipun partisipasi mempunyai banyak manfaat, bukan berarti partisipasi 

tidak memiliki keterbatasan dan masalah yang berkaitan dengan partisipasi. 

Sebagaimana yang diungkapkan Siegel dan Marconi (1989), jika partisipasi tidak 

diterapkan dengan benar, partisipasi dapat merusak motivasi dan menurunkan 

kemampuan untuk mencapai sasaran organisasi. 

2.3.3 Kelemahan Anggaran Partisipatif 

Salah satu kelemahan anggaran partisipatif yaitu timbulnya senjangan 

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

(2001) 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 yan 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. 

Penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh (Kenis, 1979). 

Indikator penelitian ini meliputi, (a) besarnya pengaruh dalam menentukan 

sasaran anggaran, (b) kecilnya pengaruh dalam merumuskan sasaran anggaran, (c) 

besarnya pengendalian manajer dalam penetapan anggaran, (d) frekuensi atasan 
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dalam meminta pendapat bawahan saat menentukan sasaran anggaran, dan (e) 

keputusan menetapkan anggaran saat keyakinan didapat. 

 

2.4 Budgetary Slack 

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.” 

Ketika bawahan diberi kesempatan untuk menentukan standar kerjanya, bawahan 

cenderung mengecilkan kapabilitas produktifnya. Sedangkan, menurut Anthony 

dan Govindarajan, (2005:85)  

“Budgetary slack 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 express incorporation of budget amounts 

that make it easier to attain”. 

Bawahan lebih cenderung mengungkapkan atau menyusun anggaran yang mudah 

untuk dicapai. Kesenjangan anggaran dapat dengan mudah terjadi jika informasi 
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yang dimiliki bawahan (agent) lebih banyak daripada informasi yang 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) dalam Anggraeni (2008) budgetary slack adalah : 

“Jumlah yang sengaja dibuat oleh manajer dengan melebihkan sumber yang 

diperlukan ke dalam anggaran atau sengaja merendahkan kemampuan 

produktivitas perusahaan”. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa senjangan anggaran yaitu suatu tindakan bagian 

dalam menyusun anggaran cenderung menurunkan tingkat penjualan dari biaya 

yang seharusnya dicapai, sehingga anggaran yang dihasilkan lebih mudah dicapai. 

Menurut Rahayu (1997) dalam Hafsah (2005) perilaku menyimpang dengan 

menciptakan kesenjangan anggaran disebabkan karena fokus utama anggaran 

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

mendorong seorang manajer melakukan budgetary slack, yaitu: 

1. 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 budgetary slack. 
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2. Adanya ketidakpastian pasar, biasanya perkiraan volume produksi 

menjadi tidak tepat pada saat adanya persaingan yang tiba-tiba 

meningkat, dan jika tidak tersedia dana untuk mengatasi kondisi 

tersebut maka manajer akan cenderung menggunakan budgetary slack 

untuk memenuhi target keuntungannya.  

Peneltian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh (Dunk, 1993). 

Indikator variabel ini meliputi (a) ada tidaknya dorongan peningkatan 

produktivitas yang disebabkan oleh standar yang diterapkan dalam anggaran, (b) 

ada keyakinan bahwa anggaran untuk departemen dapat terlaksana, (c) ada 

pengawasan terhadap pengeluaran dikarenakan keterbatasan jumlah anggaran, (d) 

ada anggapan bahwa anggaran yang menjadi tanggungjawabnya tidak terlalu 

tinggi tuntutannya, (e) besarnya tingkat kesulitan dalam pencapaian target 

anggaran membuat dijalankannya efisiensi, (f) ada anggapan bahwa sasaran yang 

dijabarkan dalam anggaran sulit untuk dicapai. 

 

2.5 Informasi Asimetri 

Informasi Asimetri merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki 

oleh manajer atas dan manajer bawah.Hal ini terjadi karena manajer bawah 

berkaitan langsung dengan kegiatan operasional sehari-hari. 

Menurut Dunk (1993) : 

“information asymmetry exists only when subordinates information exceeds 

that of their superiors.” 
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Informasi Asimetri terjadi ketika bawahan memliki informasi lebih dibandingkan 

atasan mengenai suatu unit organisasi. Atau dengan kata lain terdapatnya 

ketidakseimbangan informasi yang dimiliki bawahan dengan informasi yang 

dimiliki atasan karena adanya perbedaan pandangan dan kepentingan. 

Kondisi ketidakpastian lingkungan dapat menyebabkan informasi bawahan 

terhadap bidang teknisnya melebihi informasi yang dimiliki atasannya. Dunk 

dalam Fitri (2004) mendefinisikan asimetri informasi sebagai suatu keadaan 

apabila informasi yang dimiliki bawahan melebihi informasi yang dimiliki 

atasannya, termasuk lokal maupun informasi pribadi. Oleh karena informasi 

bawahan lebih baik dari pada atasan (terdapat asimetri informasi), maka bawahan 

mengambil kesempatan dari partisipasi anggaran. 

Shields dan Young (1993) dalam Fitri (2004) mengemukakan beberapa 

kondisi perusahaan yang memungkinkan terjadinya asimetri informasi, yaitu: 

a. perusahaan yang sangat besar, 

b. mempunyai penyebaran secara geografis, 

c. memiliki produk yang beragam, dan 

d. membutuhkan teknologi. 

Menurut Dunk (1993) dalam Widiastuti (2006) asimetri informasi diukur 

dengan beberapa indikator yaitu: 

a. Informasi yang dimiliki bawahan dibandingkan dengan atasan 

b. Hubungan input-output yang ada dalam operasi internal 

c. Kinerja potensial 

d. Teknis pekerjaan 
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e. Mampu menilai dampak potensial 

f. Pencapaian bidang kegiatan 

Menurut Scott (2000) terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:  

1. Adverse selection, 

yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya 

mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan 

dibandingkan investor pihak luar. Fakta yang mungkin dapat  

mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham 

tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.  

2. Moral hazard, 

yaitu jenis asimetri informasi di mana ada pihak yang terkait dengan 

transaksi perusahaan yang dapat mengamati secara langsung berjalannya 

transaksi tersebut, sedangkan pihak lain tidak dapat melakukan yang sama. 

Hal ini dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan 

pengendalian terhadap perusahaan. Pemilik dan kreditor tidak mungkin 

dapat secara langsung mengamati berjalannya transaksi perusahaan. 

Kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui 

oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat 

melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar 

kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma yang mungkin tidak layak 

dilakukan. 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

2.6.1 Pengaruh anggaran partisipatif dengan budgetary slack 

Penelitian tentang hubungan antara anggaran partisipatif dengan budgetary 

slack telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti di antaranya : hasil penelitian 

Hafsah (2005) menunjukkan anggaran partisipatif berpengaruh secara signifikan 

terhadap senjangan anggaran. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Supanto (2010) 

yang mengatakan bahwa anggaran partisipatif mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap budgetary slack. Penelitian lain yang juga menunjukkan hasil yang 

samayaitu penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2008), hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa anggaran partisipatif mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap budgetary slack. Indikator yang tercantum dalam kuesioner yang 

dikembangkan oleh (Kenis,1993), yaitu (a) besarnya pengaruh dalam menentukan 

sasaran anggaran, menunjukan bahwa manajer mempunyai kekuatan untuk 

menentukan anggaran yang dapat dengan mudah menentukan budgetary slack, (b) 

kecilnya pengaruh dalam merumuskan sasaran anggaran, menunjukan semakin kecil 

manajer mempunyai wewenang dalam menentukan anggaran maka semakin kecil 

pengaruhnya dalam penyusunan anggaran sehingga tidak dapat menentukan 

budgetary slack, (c) besarnya pengendalian manajer dalam penetapan anggaran, 

menunjukan bahwa manajer menguasai penuh dalam penetapan anggaran sehingga 

para karyawan tidak mempunyai wewenang dalam menentukan anggaran sehingga 

dapat menimbulkan budgetary slack, (d) frekuensi atasan dalam meminta pendapat 

bawahan saat menentukan anggaran, menunjukan jika atasan mempunyai wewenang 

untuk menentukan anggaran jika frekuensi dalam meminta pendapat bawahan sangat 

rendah, hal ini dapat menimbulkan budgetary slack, dan (e) keputusan menentapkan 
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anggaran saat keyakinan didapat, menunjukan bahwa suatu keputusan baik oleh 

atasan ataupun bawahan saat keyakinan didapat akan mengakibatkan tinggi atau 

rendahnya budgetary slack. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti di atas 

maka penulis dapat menarik sebuah hipotesis yaitu : 

Ho1 : Anggaran partisipatif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap budgetary 

slack. 

Ha1 : Anggaran partisipatif berpengaruh secara signifikan terhadap budgetary slack. 

2.6.2 Pengaruh informasi asimetri dengan budgetary slack 

Penelitian tentang hubungan antara informasi asimetri dengan budgetary 

slack telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti diantaranya : hasil penelitian 

Dunk (1993) menunjukan bahwa informasi asimetri berpengaruh signifikan positif 

terhadap budgetary slack. Hal ini dikuatkan lagi oleh penelitian Christensen 

(1982) dan Baiman dan Lewis (1989) dalam Remdeeem, et.al(2006) yang 

berasumsi bahwa jika pada suatu perusahaan informasi asimetri tinggi  maka 

budgetary slack akan cenderung tinggi dan sebaliknya, jika informasi asimetri 

rendah, maka kemungkinan terjadinya budgetary slack akan semakin rendah. 

Indikator yang tercantum dalam kuesioner yang dikembangkan oleh (Dunk,1993), 

yaitu (a) adanya informasi yang dimiliki bawahan dibandingkan dengan atasan, 

menunjukan bahwa bawahan mempunyai kesempatan lebih besar dalam 

menetapkan sasaran anggaran sehingga dapat menimbulkan budgetary slack, (b) 

hubungan input output yang ada dalam operasi internal, menunjukan bahwa 

adanya hubungan yang baik antara input dengan output dalam operasi internal 

dapat mendeteksi adanya budgetary slack yang terjadi saat menetapkan sasaran 
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anggaran, (c) kinerja potensial, menunjukkan bahwa kinerja potensial dari 

karyawan-karyawan yang menentukan anggaran dapat mengurangi budgetary 

slack. (d) teknis pekerjaan, dengan adanya teknis pekerjaan, para karyawan yang 

mempunyai wewenang dalam menyusun anggaran dapat dengan mudah 

mendeteksi adanya budgetary slack, (e) mampu menilai dampak potensial, 

menunjukkan jika para manajer dapat menentukan adanya budgetary slack yang 

terjadi dengan kemampuan menilai dampak potensial, dan (f) pencapaian bidang, 

menunjukkan bahwa atasan atau bawahan dapat mengetahui apa yang akan 

dicapai unit yang menjadi tanggungjawabnya sehingga dapat mengukur tinggi 

rendahnya budgetary slack.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti di atas, 

maka penulis dapat menarik sebuah hipotesis yaitu : 

Ho2 : Informasi asimetri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap budgetary 

slack. 

Ha2 : Informasi asimetri berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack. 

2.6.3 Pengaruh informasi asimetri terhadap hubungan antara anggaran 

partisipatif dengan budgetary slack 

Penelitian Falikhatun (2007) mengatakan informasi asimetri mempunyai 

pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap hubungan anggaran partisipatif dengan 

budgetary slack. Penelitian lain yang dilakukan oleh supanto (2010) menunjukkan 

hasil bahwa informasi asimetri memoderasi hubungan anggaran partisipatif 

dengan budgetary slack. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama 

dengan penelitian warono (1998) dalam supanto (2010) yang mengatakan bahwa 
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informasi asimetri berpengaruh sebagai variabel yang memoderasi pada hubungan 

anggaran partisipatif dengan budgetary slack.  

Indikator yang tercantum dalam kuesioner yang dikembangkan oleh 

(Dunk,1993), yaitu (a) adanya informasi yang dimiliki bawahan dibandingkan dengan 

atasan, menunjukan semakin banyak informasi yang dimiliki manajer dibandingkan 

atasan maka akan memperkuat hubungan anggaran partisipatif dengan budgetary 

slack, (b) hubungan output input yang ada dalam operasi internal, menunjukan bahwa 

adanya hubungan antara input dengan output dalam operasi internal dapat 

memperkuat hubungan antara anggaran partisipatif dengan budgetary slack, (c) 

kinerja potensial, menunjukan bahwa semakin baik kinerja dari para manajer dalam 

menentukan anggaran maka akan mempengaruhi hubungan anggaran partisipatif 

dengan budgetary slack, (d) teknis pekerjaan, menunjukan bahwa dengan adanya 

teknis pekerjaan para manajer maka akan mempengaruhi hubungan anggaran 

partisipatif dengan budgetary slack, (d) kemampuan menilai dampak potensial, 

menunjukan bahwa para manajer memiliki kemampuan untuk melihat dampak yang 

terjadi dari penyusunan anggaran sehingga mempengaruhi hubungan antara anggaran 

partisipatif dengan budgetary slack, dan (e) pencapaian bidang kegiatan, menunjukan 

bahwa para manajer dapat mengetahui apa yang akan dicapai unit yang menjadi 

pertanggungjawanbannya sehingga dapat mempengaruhi hubungan antara anggaran 

partisipatif dengan budgetary slack.  

Berikut ini disajikan dalam tabel penelitian-penelitian terdahulu yang 

digunakan dalam penelitian ini : 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Studi;Metodologi, 

Sample 
Variabel Hasil 

Senjangan Anggaran dan Faktor-faktor Organisasional 

Onsi (1973) 

Kuesioner 

(107 manajer/divisi 

dari  7 perusahaan 

manufaktur 

multinational  

14 variabel prilaku, 

termasuk : 

Partisipasi. 

- Kecenderungan untuk 

menciptakan senjangan 

anggaran. 

- Budget emphasis dalam 

evaluasi kinerja. 

-Kemampuan atasan untuk 

mendeteksi senjangan. 

 

-  Partisipasi 

menyebabkan 

kebutuhan untuk 

menciptakan 

senjangan berkurang. 

-  Kecenderungan untuk 

menciptakan 

senjangan  anggaran 

lebih besar ketika 

atasan menggunakan 

budget sebagai dasar 

evaluasi kinerja. 

-  Kemampuan atasan 

untuk mendeteksi 

senjangan tidak 

menghalangi 

terjadinya senjangan. 

 

Merchant (1985) 

Kuesioner 

(170 manajer pada 

industri elektronik) 

-Partisipasi 

-Kecenderungan untuk 

menciptakan senjangan 

anggaran 

-Budget emphasis dalam 

evaluasi kinerja 

-Teknologi 

(ketidakpastian tugas) 

-Kemampuan atasan untuk 

mendeteksi senjangan. 

-  Kecenderungan untuk 

penciptaan senjangan 

anggaran lebih rendah 

ketika manajer 

berpartisipasi dalam 

proses penganggaran, 

terutama ketika 

teknologi relatif dapat 

diprediksi. 

-  Kemampuan atasan 

untuk mendeteksi 

senjangan 

berhubungan negatif 

dengan kecenderungan 

manajer untuk 

menciptakan 

senjangan. 

-  Pentingnya rapat 

anggaran 

menyebabkan 

senjangan anggaran. 
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Young (1985) 

Experiment 

(43 pelajar – MBA) 

-Partisipasi 

-Senjangan anggaran 

-Informasi asimetri 

-Tekanan sosial (Social 

pressure) 

-Penghindaran resiko 

(Risk aversion) 

-  Partisipasi 

menyebabkan 

terjadinya senjangan 

anggaran. 

-  Manajer yang 

menghindari resiko 

menciptakan lebih 

banyak senjangan dari 

pada manajer yang 

tidak menghindari 

resiko. 

-  Jika tekanan sosial 

meningkat, jumlah 

senjangan menurun. 

-  Partisipasi dengan 

informasi pribadi 

(khusus) tidak 

menyebabkan lebih 

banyak senjangan 

secara signifikan dari 

pada informasi yang 

terbagi, kecuali ketika 

tekanan sosial tinggi.  

Govindarajan 

(1986) 

Kuesioner 

(77 manajer dari 

berbagai pusat 

pertanggungjawaban 

: produksi, 

penjualan dan lain-

lain). 

-Partisipasi 

-Ketidakpastian 

lingkungan 

-Kinerja managerial 

-Berbagai sikap 

managerial termasuk 

kecenderungan untuk 

melakukan senjangan. 

-  Semakin tinggi 

partisipasi 

penganggaran 

mengurangi 

kecenderungan 

manajer untuk 

melakukan senjangan 

dalam kondisi 

ketidakpastian tinggi, 

tetapi tidak dalam 

kondisi ketidakpastian 

rendah. 

 

Chow, Cooper dan 

Haddad (1991) 

Experiment 

(55 siswa bisnis) 

-Senjangan anggaran 

-Multiperiod dan ratchet 

-Pay scheme 

-Kinerja 

-  Subjek yang 

dimasukkan dengan 

truth-inducing pay 

scheme lebih sedikit 

senjangan pada budget 

meraka dari pada 

meraka yang tanpa 

truth-inducing pay 

scheme. 

-  Pengadaan ratchet 
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efektif dalam 

mengurangi senjangan 

anggaran. 

 

Dunk (1993) 

Kuesioner 

(79 manajer dari 

perusahaan 

manufaktur) 

-Partisipasi 

-Senjangan anggaran 

-Informasi asimetri 

-Budget emphasis dalam 

evaluasi kinerja. 

-  Partisipasi 

menyebabkan 

penurunan dalam 

senjangan anggaran. 

-  Ketika budget 

emphasis tinggi 

(rendah), senjangan 

akan tinggi (rendah). 

-  Ketika informasi 

asimetri tinggi 

(rendah), senjangan 

akan tinggi (rendah). 

 

Young, Fisher dan 

Lindquist (1993) 

Experiment 

(96 siswa akuntansi) 

-Partisipasi 

-Senjangan anggaran 

-Kerjasama antar 

kelompok 

-Persaingan antar 

kelompok 

-Persaingan feed-back 

-Multiperiod experiment 

-Kinerja 

-  Terjadinya senjangan 

tergantung pada 

pengaruh dari kerja 

sama atau persaingan. 

-  Jenis dari persaingan 

feed-back 

mempengaruhi kinerja 

dan senjangan 

anggaran 

-  Feed-back dari kinerja 

terbaik menyebabkan 

terjadinya senjangan 

lebih besar 

-  Ketika individu 

diizinkan untuk 

bekerja sama dari pada 

bekerja sendiri dan 

ketika mereka 

menerima suatu feed-

back yang non-

competitive, mereka 

membuat lebih banyak 

senjangan. 

 

Steven (1998) 

Experiment 

(104 siswa 

akuntansi) 

-Senjangan anggaran 

-Pay scheme 

-Informasi asimetri 

-Ethical concern 

-Reputation concern 

-  Senjangan anggaran 

berkurang dengan 

suatu truth-inducing 

pay scheme dan 

dengan semakin 
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berkurangnya  

informasi asimetri, 

baik sendri maupun 

secara bersama. 

-  Senjangan anggaran 

juga berkurang dengan 

perhatian bawahan 

melebihi pandangan 

manajer terhadap 

kelayakan anggaran, 

dan perhatian 

bawahan terhadap 

ketidaketisan 

senjangan tersebut. 

- Budgetary Slack dan Faktor-faktor Individual 

Ueno dan Sekaran 

(1992) 

Kuesioner 

(219 kontroler dan 

senior manajer pada 

perusahaan 

manufaktur, Jepang 

dan US) 

 

-Individualism/ 

Collectivism dimensi 

kultural 

-Kecenderungan 

penciptaan senjangan 

anggaran 

-  Manajer US, lebih 

individualis dari pada 

manajer Jepang, 

cenderung membuat 

senjangan pada tingkat 

yang lebih besar. 

Nouri (1994) 

Kuesioner 

(139 manajer  

perusahaan 

multinasional dari 

industri kimia dan 

perminyakan) 

-Partisipasi 

-Kecenderungan 

penciptaan senjangan 

anggaran 

-Komitmen organisasi 

-Job involvement 

-  Bagi manajer yang 

berkomitmen tinggi,  

job involvement 

berhubungan dengan 

penurunan 

kecenderungan 

penciptaan senjangan 

anggaran. 

-  Bagi manajer yang 

berkomitmen rendah,  

job involvement 

berhubungan dengan 

kenaikan 

kecenderungan 

penciptaan senjangan. 

 

Sumber : Blanchette et. al. (2002). 
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Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya maka kerangka pikir 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Hubungan Anggaran Partisipatif dengan Budgetary Slack  

 

 

Gambar 2.2 

Hubungan Interaksi Anggaran Partisipatif dengan Informasi Asimetri 

Terhadap Budgetary Slack 

 

 

 

 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut di atas maka hipotesis ketiga dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

Ho3 : Informasi asimetri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan 

antara anggaran partisipatif dengan budgetary slack. 

Ha3 : Informasi asimetri berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan antara 

anggaran partisipatif dengan budgetary slack. 

 

Anggaran 

Partisipatif 

Budgetary 

Slack 

Anggaran 

Partisipatif 

Budgetary 

Slack 

Informasi 

Asimetri 


