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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Kesenjangan Anggaran (Budgetary Slack), Asimetri 

Informasi, Job Relevant Information (JRI), dan Efektivitas Pengendalian 

Anggaran 

2.1.1 Agency Theory 

Pagalung (2008) memaparkan bahwa hubungan keagenan di pemerintahan 

antara eksekutif dan legislatif, eksekutif (pemerintah) adalah agent dan legislatif 

(para wakil rakyat yang duduk di parlemen) adalah principal. Sebelum 

penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif 

dan legislatif tentang arah dan kebijakan umum serta prioritas anggaran, yang 

akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan 

APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas 

bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah atau perda. Dalam 

perspektif keagenan hal ini merupakan bentuk kontrak atau incomplete contract 

yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh 

eksekutif. 

Masalah keagenan yang timbul di kalangan eksekutif adalah cenderung 

memaksimalkan utility (selft-interest) dalam pembuatan atau penyusunan 

anggaran APBD karena memiliki keunggulan informasi atau asimetri informasi. 

Akibatnya eksekutif cenderung melakukan budgetary slack. Hal ini terjadi 

dikarenakan pihak eksekutif akan mengamankan posisinya dalam pemerintahan di 

mata legislatif dan masyarakat (rakyat), bahkan boleh jadi untuk kepentingan 

pilkada berikutnya.  
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Dalam kaitannya dengan masalah keagenan ini, positive accounting theory 

oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam Siswantaya (2007:16) mengajukan tiga 

hipotesis, yaitu bonus plan hypothesis, debt/equity hypothesis dan political cost 

hypothesis. Hipotesis ini secara implisit mengakui tiga bentuk hubungan keagenan 

yaitu antara pemilik dengan manajemen, antara kreditur dengan manajemen dan 

antara pemerintah dengan manajemen. Masalah keagenan (agency problem) 

muncul ketika pemilik kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk 

memaksimumkan kesejahteraan pemilik. 

2.1.2 Kesenjangan Anggaran (Budgetary Slack)  

Menurut Suartana (2010:138) sering kali perusahaan menggunakan 

anggaran sebagai satu-satunya pengukur kinerja manajemen, karena itu yang 

tersedia. Penekanan anggaran seperti ini dapat memungkinkan timbulnya slack. 

Penilaian kinerja berdasarkan tercapai atau tidaknya target anggaran akan 

mendorong bawahan untuk menciptakan slack dengan tujuan meningkatkan 

prospek kompensasi kedepannya. Slack anggaran adalah perbedaan antara 

anggaran yang dinyatakan dan estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat 

diprediksikan. Manajer menciptakan slack dengan mengestimasikan pendapatan 

lebih rendah dan biaya lebih tinggi. Yang tahu slack atau tidak adalah si pembuat 

anggaran. 

Menurut Hansen dan Mowen (2009:448) kesenjangan anggaran 

(budgetary slack) muncul ketika seorang manajer memperkirakan pendapatan 

rendah atau meninggikan biaya dengan sengaja. Senjangan anggaran atau yang 
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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 Candra Sari (2018:238) mengapa bawahan 

menciptakan senjangan anggaran (budgetary slack): pertama, senjangan anggaran 

akan membuat target kinerja lebih mudah dicapai. Sehingga bawahan terlihat 

lebih baik kinerjanya dimata pimpinan. Kedua, senjangan anggaran sering 

digunakan mengatasi ketidakpastian dalam memprediksi masa yang akan datang. 

Ketiga, senjangan membuat anggaran lebih fleksibel. 

Dari sekian uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa budgetary slack 

dapat dipahami sebagai langkah pembuat anggaran untuk mencapai target yang 

lebih mudah dicapai dengan menganggarkan pendapatan yang lebih rendah dan 

biaya yang lebih tinggi dari estimasi terbaik mereka mengenai jumlah tersebut. 

Oleh karena itu, anggaran yang dihasilkan adalah target yang lebih mudah bagi 

mereka untuk dicapai.  

2.1.3 Asimetri Informasi  

Penentuan anggaran yang tepat memang tidak mudah dan akan menjadi 

masalah apabila bawahan mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan 

informasi yang dipunyai atasan. Perbedaan informasi yang dimiliki antara atasan 

dan bawahan inilah yang dinamakan informasi asimetri. Dibeberapa organisasi, 

bawahan lebih banyak mempunyai informasi yang akurat dibandingkan dengan 
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atasannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajer. 

“Komunikasi yang tidak efektif merupakan akar penyebab dari berbagai perilaku 

negatif” Welsch, Hiltong, dan Gordon (2000:50) dalam Armaeni (2012:39). 

Adanya asimetri informasi merupakan salah satu faktor yang menimbulkan 

perilaku negatif dalam hal ini adalah budgetary slack, dijelaskan oleh Suartana 

(2010:139) bahwa konsep informasi asimetris yaitu atasan mungkin mempunyai 

pengetahuan dan wawasan yang lebih dari pada bawahan, ataupun sebaliknya. 

Bila kemungkinan yang pertama terjadi, akan muncul tuntutan atau motivasi yang 

lebih besar dari atasan kepada bawahan mengenai pencapaian target anggaran 

yang menurut bawahan terlalu tinggi. Namun bila kemungkinan yang kedua 

terjadi, bawahan akan menyatakan target lebih rendah daripada yang 

dimungkinkan untuk dicapai. Keadaan dimana salah satu pihak mempunyai 

pengetahuan dan informasi lebih daripada yang lainnya terhadap sesuatu hal 

disebut asimetri informasi.  

Herman (2006:28) dalam Armaeni (2012:40) juga menjelaskan tentang 

asimetri informasi yang memicu terjadinya budgetary slack, bahwa:  

“Masukan dari level bawah harus dievaluasi secara hati-hati karena ada 

tendensi untuk memasukkan kepentingan pribadi atau divisi dalam 

penyiapan anggaran. Proyeksi biaya cenderung diperbesar karena mereka 

berasumsi bahwa pada level atas juga akan dipangkas dan target yang 

akan dicapai tidak akan sulit. Professor Carland menyebutnya sebagai 

slack dalam proses penyiapan anggaran”.  

Bagi tujuan perencanaan, anggaran yang dilaporkan seharusnya sama 

dengan kinerja yang diharapkan. Tetapi para bawahan mungkin salah menafsirkan 

beberapa informasi pribadi mereka, yang mungkin dapat mengarahkan pada 

budgetaty slack. Ketika informasi bawahan lebih baik daripada atasan (terdapat 
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asimetri informasi), maka bawahan mengambil kesempatan dari partisipasi 

penganggaran. Bawahan cenderung memberikan informasi yang bias dari 

informasi pribadi mereka, dengan membuat budget yang relatif lebih mudah 

dicapai, sehingga terjadilah budgetary slack (yaitu dengan melaporkan anggaran 

dibawah kinerja yang diharapkan).  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi 

merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki bawahan dengan 

informasi yang dimiliki atasan mengenai suatu unit tanggung jawab pada sebuah 

organisasi. Adanya asimetri informasi akan mendorong bawahan untuk 

menyajikan informasi yang tidak akurat dan mengesampingkan keadaan aktual 

yang sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran 

kinerja. 

2.1.4 Job Relevant Information (JRI) 

Basri (2010:72) dalam Nurrasyid (2015:45) mengatakan job relevant 

information dapat diidentifikasikan sebagai salah satu informasi yang membantu 

manajer untuk memperbaiki pemilihan tindakannya melalui upaya yang 

dinformasikan dengan baik, baik yang bersumber dari lingkungan eksternal 

maupun internal orgnaisasi. 

Kren (1992:511) dalam Nurrasyid (2015:45) mengidentifikasi informasi 

utama dalam organisasi yaitu job relevant information (JRI), yakni informasi yang 

memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. Pelaksana 

anggaran (subordinate) dalam pengambilan keputusan atau tindakannya 
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ditentukan oleh job relevant information dalam menyusun dan melaksanakan 

tugas kegiatan yang membutuhkan dana apakah sesuai atau tidak dengan dana 

yang dicadangkan oleh superior (pemberi dana). Karena itu tinggi rendahnya job 

relevant information ini mempengaruhi tinggi rendahnya budget slack yang 

terjadi. Dengan semakin tingginya job relevant information akan meminimalisir 

budget slack atau selisih nilai rupiah dana akan tidak ada atau minimal akibat 

ketidaksesuaian yang terjadi antara dana yang akan digunakan oleh pelaksana 

anggaran dan cadangan dana yang diberikan. Kren (1992) dalam Bulan (2011:4) 

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:  

a. Informasi internal dan eksternal yang diperoleh membantu dalam proses 

pengambilan keputusan dan tindakan.  

b. Job relevant information mendorong untuk lebih bersemangat 

mengerjakan tugas-tugas pekerjaan.  

c. Pemahaman, ketersediaan informasi serta kemampuan dalam mengakses 

informasi yang strategik. 

2.1.5 Efektivitas Pengendalian Anggaran  

Untuk menjamin agar strategi dalam mencapai tujuan organisasi dapat 

berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan suatu sistem 

pengendalian yang efektif. Pola pengendalian organisasi berbeda-beda tergantung 
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pada jenis dan karakteristik organisasi. Pada organisasi sektor publik karena 

sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka 

alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi.  

Dunk (1993) dan Merchant (1985) dalam Novitasari dan Wirama (2016:5) 

menyatakan ketatnya pengendalian anggaran merupakan penyebab penyimpangan 

perilaku yang berhubungan dengan manipulasi target anggaran.  

Timbulnya kesenjangan anggaran tergantung pada sejauh mana individu 

lebih mementingkan diri sendiri atau bekerja demi kepentingan organisasinya. Ini 

merupakan aktualisasi dari tingkat komitmen yang dimilikinya. Beberapa 

penelitian menunjukkan hubungan antara efektivitas pengendalian anggaran 

dengan senjangan anggaran, bahwa semakin efektif sistem pengendalian 

anggaran, kecenderungan untuk menciptakan kesenjangan anggaran semakin 

berkurang.  

Revrisond (2006:118) dalam Mutiara (2016:5) pengendalian terhadap 

anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang 

spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan 

anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan 

negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari 

rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara. 
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2.1.5.1 Pengertian anggaran 

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2010:69) anggaran 

dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan 

anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah 

proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. 

Berbeda dengan penyusunan anggaran diperusahaan swasta yang muatan 

politisnya relatif lebih kecil. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, 

anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan 

akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. 

Dalam pengertian lain, anggaran dapat diartikan sebagai sebuah rencana 

finansial yang menyatakan hal-hal berikut. 

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas 

lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan 

2. Estimasi besarnya biaya harus dikeluarkan dalam merealisasikan 

rencana tersebut 

3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta 

besarnya pemasukan tersebut 

Menurut Carter (2009:13) anggaran memainkan peranan penting dalam 

memengaruhi perilaku individu dan kelompok disetiap tingkatan proses 

manajemen, termasuk: 

 



20 
 

 
 

1) Menetapkan cita-cita 

2) Menginformasikan kepada individu mengenai apa yang harus mereka 

berikan untuk pencapaian cita-cita tersebut 

3) Memotivasi kinerja yang diinginkan  

4) Mengevaluasi kinerja dan 

5) memberikan saran kapan tindakan korektif sebaiknya diambil 

2.1.5.2  Manfaat dan fungsi  anggaran 

Terdapat beberapa manfaat disusunnya anggaran menurut Nafarin 

(2013:19), antara lain: 

1) Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama 

2) Dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kelebihan atau kekurangan 

karyawan 

 3) Dapat memotivasi karyawan 

 4) Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan 

 5) Menghindari pemborosan dan pembayaran kurang perlu 

 6) Sumber daya dapat dimanfaatkan seefisien mungkin 

 7) Alat pendidikan bagi para manajer 
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Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2010:70) dalam 

ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen. 

Berikut beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik. 

1. Anggaran sebagai alat perencanaan 

Dengan anggaran, organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan 

kearah mana kebijakan yang dibuat. 

2. Anggaran sebagai alat pengendalian  

Anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang 

terlalu besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya 

(misspending). 

3. Anggaran sebagai alat kebijakan 

Arah atas kebijakan tertentu dapat ditentukan melalui anggaran organisasi 

publik. Contohnya, apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, 

apakah melakukan kebijkan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya 

pengeluaran yang direncanakan. 

4. Anggaran sebagai alat politik 

Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan 

program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran. 
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5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi 

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit 

kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang 

harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya. 

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja 

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu 

bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas 

maupun terpenuhinya efisiensi biaya. 

7. Anggaran sebagai alat motivasi 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan 

nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan 

anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat „‟menantang, 

tetapi masih mungkin dicapai‟‟ (challenging but attainable atau demanding but 

achiveable). Maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya jangan terlalu 

tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, dan jangan terlalu rendah sehingga terlalu 

mudah dicapai. 

2.1.5.3 Jenis-jenis anggaran 

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2010:71) secara 

garis besar, anggaran dapat diklasifikasikan menjadi berikut: 

1. Anggaran operasional dan anggaran modal (current vs capital budgets) 

Berdasarkan jenis aktivitasnya, anggaran dibagi menjadi anggaran 

operasional dan anggaran modal. 
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Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam 

menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran 

operasional ini juga sering dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan 

(revenue expenditure), yaitu jenis pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya 

kecil serta tidak menambah fungsi suatu aset. 

Anggaran modal (capital budget) menunjukkan rencana jangka panjang 

dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot 

dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan 

organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional 

untuk biaya pemeliharaannya. 

2. Anggaran berdasarkan pengesahan (tentative enacted budgets) 

Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentatif 

dan anggaran enacted. Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan 

pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-

hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, anggaran enacted adalah 

anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga 

legislatif. 

3. Anggaran dana umum vs anggaran dana khusus (general vs special 

budgets) 

Dalam pemerintahan, kekayaan negara (dana) dibagi menjadi dana umum 

dan dana khusus. Dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan 

yang bersifat umum dan sehari-hari, sedangkan dana khusus 
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dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu, misalnya debt service 

fund yang digunakan khusus untuk pembayaran utang. Anggaran untuk dana 

umum disebut anggaran dana umum (general budget) dan anggaran untuk dana 

khusus disebut anggaran dana khusus (special budget). 

4. Anggaran tetap vs anggaran fleksibel (fixed vs flexible budget) 

Dalam anggaran tetap, apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya 

diawal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada 

peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel, harga 

barang/jasa perunit telah ditetapkan. Namun, jumlah anggaran secara keseluruhan 

akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan. 

5. anggaran eksekutif vs anggaran legislatif (executive vs legislative 

budget) 

Berdasarkan penyusunannya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran 

eksekutif, yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini 

pemerintah, serta anggaran legislatif, yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga 

legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Selain itu, ada juga yang disebut 

anggaran bersama (joint budget), yaitu anggaran yang disusun secara bersama-

sama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sementara itu, sebuah anggaran 

yang disusun oleh suatu komite khusus disebut anggaran komite (committee 

budget).  
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2.1.5.4 Siklus anggaran 

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2010:72) 

pembuatan anggaran adalah suatu proses yang berkelanjutan. Pada organisasi 

sektor publik pembuatan anggaran umumnya melewati lima tahapan. 

1. Persiapan (preparation) 

Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang 

akan dipakai. Kemudian, setiap unit dipemerintahan mengajukan anggaran yang 

selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah direview dan 

diadakan dengar pendapat kesemua unit, angggaran ini akan disetujui oleh kepala 

pemerintahan. 

2. Persetujuan lembaga legislatif (legislative enactment) 

 Anggaran diajukan kelembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. 

Dalam hal ini, lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan 

pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui 

atau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengar pendapat 

(public hearing) sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau 

menolaknya. 

3. Administrasi (administration) 

Setelah anggaran disahkan, pelaksana anggaran dimulai, baik 

pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang 

telah direncanakan. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan ini, dilakukan pula 

proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan belanja yang 

terjadi. 
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4. Pelaporan (reporting) 

Pelaporan dilakukan pada akhir periode atau waktu-waktu tertentu yang 

ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah 

berlangsung selama proses pelaksanaan. 

5. Pemeriksaan (post-audit) 

Kemudian, laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa 

(diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan 

menjadi masukan atau umpan balik (feedback) untuk proses penyusunan pada 

periode berikutnya. 

2.2 Perspektif Islam  

 Pandangan islam yang berkenaan dengan anggaran dapat kita lihat dalam 

Kitab Suci Al-Quran yaitu pada surat Al-Maidah ayat 8. 

ْىًُْىا َقَىاِهْيَي ِّلّلِٰه ُشَهَداَۤء ِباّْلِقْسِطۖ َوَّلا َيْجِرَهٌَُكْن َشٌَاُٰى َقْىٍم َعلًٰٓ يَٰٓاُيَها اّلِذْيَي اَٰهٌُْىا ُك

 َاّلا َتْعِدّلْىا ِۗاْعِدّلْىاۗ ُهَى َاْقَرُب ِّللَّتْقىٰيۖ َواَتُقىا اّلّلَٰه ِۗاَى اّلّلَٰه َخِبْيٌرۢ ِبَوا َتْعَوُلْىَى

Artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan 

karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu 

terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. 

Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.  
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Ayat tersebut mengajarkan kepada kita agar selalu menegakan kebenaran 

karena Allah dan selalu konsisten berpihak pada keadilan kepada siapapun, bahkan 

kepada musuh yang kita benci sekalipun. Ketahuilah bahwa keadilan itu adalah 

jalan paling dekat menuju ketakwaan kepada Allah swt dan menjauhkan 

kemurkaan-Nya. Termasuk adil dalam penyusunan dan pengajuan anggaran agar 

sesuai dengan porsi anggaran yang seharusnya dan dapat dipertanggungjawabkan 

sehingga tidak menimbulkan terjadinya kesenjangan anggaran. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No. Nama  Judul Penelitian Variabel Hasil  

1. Latif (2013) pengaruh informasi 
asimetri terhadap 

senjangan anggaran 
pada Pemerintah 

Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara 

x = informasi asimetri 
y = senjangan 

anggaran 

Menunjukan bahwa 
informasi asimetri 

berpengaruh positif 
dan signifikan 

terhadap budgetary 
slack pada pemerintah 
daerah Kabupaten 

Bolang Mongondow 
Utara. 
 

2.  Rukmana 

Paingga (2013) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran dan 
Asimetri Informasi 
terhadap timbulnya 

Budget Slack pada 
pemerintah Kota 
Padang 

x1= partisipasi 

anggaran 
x2= asimetri informasi 
y= budget slack 

Partisipasi anggaran 

tidak berpengaruh 
signifikan positif 
terhadap senjangan 

anggaran, dan 
Asimetri informasi 
berpengaruh 

signifikan positif 
terhadap senjangan 

anggaran pada 
pemerintah Kota 
Padang 

 

3.  Dewi dan 
Erawati (2014) 

pengaruh partisipasi 
anggaran, informasi 
asimetris, penekanan 

anggaran dan 
komitmen organisasi 
terhadap senjangan 

anggaran  

x1= patisipasi 
anggaran 
x2=  informasi 

asimetris 
x3= penekanan 
anggaran 

x4= komitmen 

Variabel partisipasi 
anggaran dan Variabel 
komitmen organisasi 

berpengaruh negatif 
pada senjangan 
anggaran. 
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organisasi  

y= senjangan 
anggaran 

Variabel informasi 

asimetris dan Variabel 
penekanan anggaran 

berpengaruh positif 
pada senjangan 
anggaran. 

 

4. Ni Luh 
Srimuliani, dkk 
(2014) 

pengaruh partisipasi 
anggaran, komitmen 
organisasi, dan job 

relevant information 
terhadap senjangan 
anggaran pada 

SKPD di Kabupaten 
Buleleng 

x1= partisipasi 
anggaran 
x2= komitmen 

organisasi 
x3= job relevant 
information 

y= senjangan 
anggaran 

Partisipasi anggaran 
berpengaruh 
signifikan negatif 

terhadap senjangan 
anggaran. 
 

Komitmen organisasi 
berpengaruh 

signifikan negatif 
terhadap senjangan 
anggaran. 

 
Job relevant 
information 

berpengaruh 
signifikan negatif 

terhadap senjangan 
anggaran. 
 

Partisipasi anggaran, 
komitmen organisasi, 
dan job relevant 

information 
berpengaruh 
signifikan terhadap 

senjangan anggaran. 
 

 

5. Novitasari dan 

Wirama (2016) 

Pengendalian 

Anggaran 
berpengaruh pada 

Senjangan Anggaran 
dan Orientasi Jangka 
Pendek Manajer 

x= pengendalian 

anggaran  
y1= senjangan 

anggaran 
y2= orientasi jangka 
panjang  

Pengendalian 

anggaran berpengaruh 
negatif pada senjangan 

anggaran. 
 
 

Pengendalian 
anggaran berpengaruh 
positif pada orientasi 

jangka pendek 
manajer 
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6. Mhd. Bajora 

Nst (2017) 

Pengaruh Asimetri 

Informasi, Job 
Relevant 

Information (JRI) 
dan Efektivitas 
Pengendalian 

Anggaran terhadap 
Budgetary Slack 

x1= asimetri informasi 

x2= job relevant 
information 

x3= efektivitas 
pengendalian 
anggaran 

y= budgetary slack  

Asimetri informasi 

memiliki pengaruh 
signifikan positif 

terhadap budgetary 
slack 
 

Job relevant 
information memiliki 
pengaruh secara 

signifikan positif 
terhadap budgetary 

slack 
 
Efektivitas 

pengendalian 
anggaran memiliki 
pengaruh secara 

signifikan positif 
terhadap budgetary 

slack 

7. Muhammad 
Nazmudin 
Nurrasyid 

(2015) 

Pengaruh Budgetary 
Participation, 
Information 

Asymmetry, Budget 
Emphasis, dan Job 

Relevant 
Information 
terhadap budgetary 

Slack (Studi Empiris 
pada Sekolah 
Menengah Atas di 

Tangerang Selatan) 

x1= budgetary 
participation 
x2= information 

asymmetry 
x3= budget emphasis 

x4=job relevant 
information 
anggaran 

y= budgetary slack 

Budgetary 
participation memiliki 
pengaruh yang 

signifikan terhadap 
budgetary slack 

 
Information 
asymmetry, Budget 

emphasis, Job 
Relevant Information 
tidak memiliki 

pengaruh yang 
signifikan terhadap 

budgetary slack 
 
Budgetary 

Participation, 
Information 
Asymmetry, Budget 

Emphasis, dan Job 
Relevant Information 

secara simultan 
memiliki berpengaruh 
yang signifikan 

terhadap budgetary 
slack 

Sumber: data olahan 2018 
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2.4 Kerangka Penelitian 

 Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, 

mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti 

yaitu kesenjangan anggaran (budgetary slack) sebagai variabel dependen. 

Asimetri informasi, job relevant information dan efektivitas pengendalian 

anggaran sebagai variabel independen. Untuk lebih menyederhanakan kerangka 

konseptual tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat 

pada gambar disamping: 

 

 Variabel Independen   Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Uji secara parsial 

 : Uji secara simultan 

Gambar 2.1 Kerangka konseptual 

 

Asimetri  Informasi (X1) 

Job Relevan Information 

(X2) 

Efektivitas Pengendalian 

Angaran (X3) 

Budgetary Slack 

(Y) 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  perumusan  masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini rumusan hipotesis penelitian 

yang diajukan penulis adalah sebagai berikut: 

 2.5.1 Pengaruh asimetri informasi terhadap kesenjangan anggaran 

Hasil penelitian Armaeni (2012:81) menunjukkan bahwa informasi 

asimetri berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan anggaran (budgetary 

slack). Dimana ketika informasi asimetri meningkat dalam proses penyusunan 

anggaran, maka akan memicu meningkatnya kesenjangan anggaran (budgetary) 

slack pula. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Rukmana (2013:14) 

menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap 

kesenjangan anggaran, hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi asimetri 

informasi maka kesenjangan anggaran akan semakin tinggi. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa asimetri informasi dapat mempengaruhi dan menaikkan 

kesenjangan anggaran. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Asimetri Informasi berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran (budgetary 

slack). 

 

2.5.2 Pengaruh job relevant information terhadap kesenjangan anggaran 

Kren (1992) dalam Nugroho (2010:6) mendefinisikan job relevant 

information sebagai informasi utama dalam organisasi, yaitu informasi yang 

memfasilitasi pembuatan keputusan seorang manajer yang berhubungan dengan 
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tugas dan membantu dalam memilih tindakan terbaik. Hasil penelitian Bajora 

(2017:21) menunjukkan bahwa job relevant information memiliki pengaruh 

secara signifikan positif terhadap budgetary slack. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi job relevant information maka akan menurunkan budgetary 

slack. Penelitian ini menunjukkan bahwa job relevant information dapat 

mempengaruhi dan menaikkan budgetary slack. Sehingga hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

H2 : Job Relevant Information (JRI) berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran 

(budgetary slack). 

 

2.5.3 Pengaruh efektivitas pengendalian anggaran terhadap kesenjangan 

anggaran 

 Revrisond (2006:118) dalam (Mutiara 2016:5) menyatakan bahwa 

pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran 

sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian 

terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar 

pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara 

tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara. 

Hasil penelitian Mutiara (2016:11) efektivitas pengendalian anggaran 

berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran. Hasil penelitian Bajora (2017:22) 

menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian anggaran memiliki pengaruh secara 

signifikan positif terhadap kesenjangan anggaran (budgetary slack). Sehingga 

hipotesis dalam penelitian ini adalah:  
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H3 : Efektivitas Pengendalian Anggaran berpengaruh terhadap kesenjangan 

anggaran (budgetary slack). 

 2.5.4 Pengaruh asimetri infromasi, job relevant infromation dan efektivitas 

pengendalian anggaran terhadap kesenjangan anggaran 

  Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendukung hipotesis-hipotesis 

parsial dan teori-teori yang memperkuatnya maka hipotesis keempat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H4 : Asimetri informasi, job relevant information (JRI) dan efektivitas 

pengendalian anggaran berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran (budgetary 

slack). 


