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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini merupakan hasil peneilitian terkait dengan deskripsi tingkat

pengembalian kuesioner, karakteristik responden, statistik deskriptif, hasil uji

kualitas data, hasil uji validitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil pengujian

hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

4.1.1  Deskriptif Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu OPD Kabupaten Kampar. Sampel

yang di ambil hanya Badan dan Dinas yang berjumlah 27 dan yang dijadikan

responden adalah Kepala OPD dan Sekretaris. Peneliti mengasumsikan setiap

OPD menyerahkan 2 kuesioner pada masing-masing OPD, maka jumlah

responden pada penelitian ini adalah 54 orang. Data penelitian ini dikumpulkan

dengan menyebar kuesioner dan dibagikan secara langsung ke bagian umum atau

bagian staff yang ditunjuk. Penyebaran kuesioner di mulai pada tanggal 23 Mei

2019 sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 17 Juni 2019.

Jumlah kuesioner yang terkumpul kembali 54 kuesioner. Tingkat pengembalian

dapat dilihat pada tabel 4.1
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Tabel 4.1

Sampel dan Tingkat Penyebaran

Keterangan Jumlah Persentase (%)
Kuesioner yang dikirim
Kuesioner yang kembali
Kuesioner yang tidak kembali
Persentase pengembalian
Kuesioner yang dapat diolah

54
54
0
0
54

100
100
0
0
100

Sumber : Data Kuesioner Penelitian 2019

4.1.2 Demografi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah terdiri dari Kepala SKPD, dan

Sekretaris yang ada di Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 54 kuesioner yang dapat diolah, diperoleh

dari informasi mengenai identitas responden yaitu meliputi Jenis Kelamin,

Pendidikan Terakhir, Umur, Lama Bekerja. Demografi responden bertujuan untuk

memberikan informasi tambahan untuk memahami hasil penelitian . Data

demografi responden dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini

Tabel 4.2

Data Demografi Responden

Keterangan Jumlah Persentase
Jenis Kelamin
- Laki-laki
- Perempuan

39
15

72,22 %
27,77 %

Jumlah 54 100%
Pendidikan
- S1
- S2

22
32

40,74%
59,25%

Jumlah 54 100%
Usia
- 30-40
- 41-50
- >50

14
30
10

25,92%
55.55%
18,51%
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Jumlah 54 100%

Masa Jabatan
- 1-5 Tahun
- 6-10 Tahun
- >10 Tahun

32
15
7

59,25 %
27,77%
12,96%

Jumlah 54 100%

4.1.3 Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai

karakteristik dari variabel-variabel penelitian, seperti rata-rata, nilai maksimum,

nilai minimum dan standart deviasi. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif

digunakan untuk menginterpretasikan

Tabel 4.3

Hasil Statitik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

KESENJANGAN

ANGGARAN

54 16 30 23,81 3,192

PEGANGGARAN

PARTISIPATIF

54 18 30 24,56 3,057

SELF ESTEEM 54 26 50 39,59 4,924

LOCUS OF

CONTROL

54 13 25 19,94 3,074

KAPASITAS

INDIVIDU

54 13 25 21,06 2,491

KOMITMEN

ORGANISASI

54 24 44 33,11 4,513

Valid N (listwise) 54

Dari tabel diatas diihat, dalam penelitian ini diketahui jumlah responden (n)

variabel (Y) sebanyak 54, nilai minimum adalah 16, nilai maximum adalah 30 dan

nilai rata-rata adalah 23,81 dengan standar deviasi 3,192. (X1) mempunyai jumlah
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responden (n) sebanyak 54, minimum adalah 18, nilai maximum adalah 30 dan

nilai rata-rata adalah 24,56 dengan standar deviasi 3,057. (X2) mempunyai jumlah

responden (n) sebanyak 54, minimum adalah 26, nilai maximum  adalah 50 dan

nilai rata-rata adalah 39,59 dengan standar deviasi 4,924. (X3) mempunyai jumlah

responden (n) sebanyak 54, minimum adalah 13, nilai maximum adalah 25 dan

nilai rata-rata adalah 19,94 dengan standar deviasi 3,074. (X4) mempunyai jumlah

responden (n) sebanyak 54, minimum adalah 13, nilai maximum adalah 25 dan

nilai rata-rata adalah 21,06 dengan standar deviasi 2,491. (X5) mempunyai jumlah

responden (n) sebanyak 54, minimum adalah 24, nilai maximum adalah 44 dan

nilai rata-rata adalah 33,11 dengan standar deviasi 4,513.

Berdasarkan data diatas, nilai rata-rata (mean) lebih besar dari pada

standar deviasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang akan

digunakan adalah layak dan valid.

4.2 Hasil Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner.

Suatu kuesioner akan dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, Imam Ghozali

(2011:52).

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi Pearson

Product Moment dengan ketentuan nilai rhitung> nilai rtabel maka item pertanyaan

dikatakan valid. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung
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dengan rtabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah

sampel, Imam Ghozali (2011:53).

Dalam penelitian ini terdapat jumlah sampel sebanyak 54 responden,

sehingga diperoleh nilai (df) = 54-2 dengan nilai df dari 52 adalah 0,2681.Uji

validitas ini menggunakan peket program spss 21 for windows dengan hasil

sebagai berikut:

4.2.1.1 Uji Validitas Kesenjangan Anggaran (Y)

Tabel 4.4

Rekapitulasi Uji Validitas Kesenjangan Anggaran

Butir Pernyataan
Corrected Item

Total
Correlation

Kriteria r tabel
Keterangan

1 0,678 0,2681 Valid
2 0,661 0,2681 Valid
3 0,701 0,2681 Valid
4 0,725 0,2681 Valid
5 0,718 0,2681 Valid
6 0,571 0,2681 Valid

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel 4.4 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan untuk

variabel kesenjangan anggaran diatas kriteria 0.2681. Jadi dapat disimpulkan

bahwa secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel

kesenjangan anggaran adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data

penelitian.
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4.2.1.2 Uji Validitas Penganggaran Partisipatif (X1)

Tabel 4.5

Rekapitulasi Uji Validitas Penganggaran Partisipatif

Butir Pernyataan
Corrected Item

Total
Correlation

Kriteria r tabel
Keterangan

1 0,551 0,2681 Valid
2 0,660 0,2681 Valid
3 0,681 0,2681 Valid
4 0,648 0,2681 Valid
5 0,798 0,2681 Valid
6 0,604 0,2681 Valid

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel 4.5 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan untuk

variabel penganggaran partisipatif diatas kriteria 0,2681. jadi dapat disimpulkan

bahwa secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel

penganggaran partisipatif adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data

penelitian.

4.2.1.3 Uji Validitas Self Esteem (X2)

Tabel 4.6

Rekapitulasi Uji Validitas Self Esteem

Butir Pernyataan
Corrected Item

Total
Correlation

Kriteria r tabel
Keterangan

1 0,494 0,2681 Valid
2 0,626 0,2681 Valid
3 0,675 0,2681 Valid
4 0,547 0,2681 Valid
5 0,518 0,2681 Valid
6 0,673 0,2681 Valid
7 0,564 0,2681 Valid
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8 0,616 0,2681 Valid
9 0,677 0,2681 Valid
10 0,616 0,2681 Valid

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel 4.6 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan untuk

variabel self esteem diatas kriteria 0,2681. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara

statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel self esteem adalah

valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

4.2.1.4 Uji Validitas Locus Of Control (X3)

Tabel 4.7

Rekapitulasi Uji Validitas Locus Of Control

Butir Pernyataan
Corrected Item

Total
Correlation

Kriteria r tabel
Keterangan

1 0,714 0,2681 Valid
2 0,590 0,2681 Valid
3 0,775 0,2681 Valid
4 0,769 0,2681 Valid
5 0,610 0,2681 Valid

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel 4.7 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan untuk

variabel locus of control diatas kriteria 0,2681. Jadi dapat disimpulkan bahwa

secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel locus of

control adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.
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4.2.1.5 Uji Validitas Kapasitas Individu (X4)

Tabel 4.8

Rekapitulasi Uji Validitas Kapasitas Individu

Butir Pernyataan
Corrected Item

Total
Correlation

Kriteria r tabel
Keterangan

1 0,498 0,2681 Valid
2 0,420 0,2681 Valid
3 0,777 0,2681 Valid
4 0,829 0,2681 Valid
5 0,644 0,2681 Valid

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel 4.8 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan untuk

variabel kapasitas individu diatas kriteria 0,2681. Jadi dapat disimpulkan bahwa

secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel kapasitas

individu adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

4.2.1.6 Uji Validitas Komitmen Organisasi (X5)

Tabel 4.9

Rekapitulasi Uji Validitas Komitmen Organisasi

Butir Pernyataan
Corrected Item

Total
Correlation

Kriteria r tabel
Keterangan

1 0,766 0,2681 Valid
2 0,570 0,2681 Valid
3 0,678 0,2681 Valid
4 0,578 0,2681 Valid
5 0,553 0,2681 Valid
6 0,638 0,2681 Valid
7 0,790 0,2681 Valid
8 0,741 0,2681 Valid
9 0,671 0,2681 Valid

Sumber : Data Olahan 2019
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Dari tabel 4.9 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan untuk

variabel komitmen organisasi diatas kriteria 0,2681. Jadi dapat disimpulkan

bahwa secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel

komitmen organisasi adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data

penelitian.

4.2.2 Uji Realibilitas

Uji Realibilitas merupakan pengukuran dalam penelitian ini dilakukan

dengan menghitung cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan handal (reliabel)

jika memiliki koefisien cronbach alpha lebih dari 0,60 (Sunyoto, 2011:70). Hasil

uji realibilitas disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.10

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

Variabel
Jumlah

Item
Kriteri

a
Cronbac
h Alpha

Keteranga
n

Kesenjangan Anggaran 6 0,60 0,756 Reliabel
Penganggaran Partisipatif 6 0,60 0,741 Reliabel
Self Esteem 10 0,60 0,804 Reliabel
Locus Of Control 5 0,60 0,727 Reliabel
Kapasitas Individu 5 0,60 0,617 Reliabel

Komitmen Organisasi 9 0,60 0,834 Reliabel

Sumber : Data Olahan 2019

Pada tabel 4.10 terlihat bahwa variabel kesenjangan anggaran mempunyai

nilai Cronbach’s alpha sebesar 0,756 atau 75,60 %, variabel peganggaran

partisipatif mempunyai nilai Cronbach’s alpha sebesar 0,741 atau 74,10%,

variabel self esteem mempunyai nilai Cronbach’s alpha sebesar 0,804 atau

80,40%, variabel locus of control mempunyai Cronbach’s alpha sebesar 0,727

atau 72,70%. variabel kapasitas individu mempunyai Cronbach’s alpha sebesar
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0,617 atau 61,70%. Dan variabel komitmen organisasi mempunyai Cronbach’s

alpha sebesar 0,834 atau 83,40%. Nilai batas yaitu > 0,60 maka dapat dikatakan

semua variabel reliabel dan layak digunakan sebagai data penelitian.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah analisis dalam model regresi

variabel penganggu atau residual memiliki distribusinormal. Normalitas dapat

dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.

Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal maka menunjukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data (titik) menyebar menjauh

dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka tidak

menunjukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa model regresi

tidak memenuhi asumsi normalitas. Berikut ini hasil uji normalitas :
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Gambar 4.1

Uji Normalitas

Sumber : Data Olahan 2019

Normal Probability Plot pada penelitian ini tampak pada grafik.

Berdasarkan gambar diatas dapat dillihat bahwa sebaran data tersebar disekitar

garis diagonal atau tidak terpencar jauh dari garis diagonal maka dikatakan bahwa

persyaratan normalitas bisa terpenuhi. Dengan demikian pengujian statistik dapat

dilakukan pada penelitian untuk menguji hipotesis. Persyaratan normalitas bisa

terpenuhi, dengan demikian pengujian statistik dapat dilakukan pada penelitian

untuk menguji hipotesis.

Adapun, normalitas suatu data juga dapat di tunjukkan dengan perhitungan

statistik kolmogorov-smirnov yang dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini :
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Tabel 4.11

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 54

Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 2,34525525

Most Extreme Differences

Absolute ,059

Positive ,058

Negative -,059

Kolmogorov-Smirnov Z ,431

Asymp. Sig. (2-tailed) ,992

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Olahan 2019

Hasil uji normalitas dengan uji statistik one sample Kolmogorov-Smirnov

dapat dilihat pada tabel 4.11 diatas. Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah

sebesar 0,431 dan signifikan pada 0,992. Residual data berdistribusi normal jika

signifikansi > 0,05, dari pengujian diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel

dependen dan variabel independen memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05, jadi

dapat dikatakan residual data berdistribusi normal.

Untuk memperkuat hasil uji statistik one sample Kolmogorov-Smirnov ini,

maka dilakukan juga uji normalitas dengan grafik histogram. Grafik histogram

dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 4.2

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil yang terlihat dari gambar 4.2 (hasil uji normalitas

dengan histogram) menunjukkan bahwa tabulasi yang tercipta mengikuti garis

diagonal. Selain itu garis melengkung dengan sisi yang sama pada bagian kiri dan

kanan. Hal ini menunjukkan data berdistribusi normal. Sehinggan dari seluruh uji

normalitas ini dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi

normalitas.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam

sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas.



74

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya

pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, yang

diperlihatkan pada gambar berikut :

Gambar 4.3

Uji Heterokedastisitas Grafik Scatterplot

Sumber : Data Olahan 2019

Pada gambar 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga

berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan di atas dapat diambil suatu

kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Heterokedastisitas bertujuan

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
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4.3.3 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Salah satu cara

untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah

dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai

tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat

multikolinearitas pada penelitian tersebut. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat

dari tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.12

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1

(Constant)

PENGANGGARAN

PARTISIPATIF

,748 1,337

SELF ESTEEM ,825 1,212

LOCUS OF

CONTROL

,792 1,262

KAPASITAS

INDIVIDU

,841 1,190

KOMITMEN

ORGANISASI

,917 1,091

a. Dependent Variable: KESENJANGAN ANGGARAN
Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel 4.13 berdasarkan hasil uji multikolonieritas, maka dapat

disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolonieritas. Hal ini

dapat nilai VIF X1 (1,337), X2 (1,212), X3 (1,262), X4 (1,190), X5 (1,091).

Artinya semua variabel nilai VIF nya <10. Sedangkan nilai Tolerance X1 (0,748),
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X2 (0,825), X3 (0,792), X4 (0,841), X5 (0,917). Artinya semua variabel memiliki

niai Tolerance >0,1.

4.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji coefficients berdasarkan

ouput SPSS versi 21 terhadap ke 5 variabel independen yaitu penganggaran

partisipatif (X1), self esteem (X2), locus of control (X3), kapasitas individu (X4),

dan komitmen organisasi (X5) terhadap kesenjangan anggaran ditunjukkan pada

tabel berikut ini :

Tabel 4.13

Hasil Perhitungan Regresi

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

B Std. Error Beta

1

(Constant) 9,535 4,827

PENGANGGARAN

PARTISIPATIF

,356 ,128 ,341

SELF ESTEEM ,190 ,076 ,294

LOCUS OF CONTROL ,349 ,124 ,336

KAPASITAS INDIVIDU -,357 ,148 -,279

KOMITMEN ORGANISASI -,043 ,078 -,061

a. Dependent Variable: KESENJANGAN ANGGARAN
Sumber : Data Olahan 2019

Pada tabel 4.13 di interprestasikan adalah nilai dalam kolom B, baris pertama

menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan variabel

independen. Dengan melihat tabel diatas dapat disusun persamaan regresi linear

berganda sebagai berikut :

Y = 9,535 + 0,356X1 + 0,190X2 + 0,349X3 - 0,357X4 - 0,043 + Ɛ
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Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 9,535 artinya menyatakan bahwa jika variabel

independen tetap maka variabel dependen adalah sebesar 9,535.

b. Nilai b1 = 0,356 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel penganggaran

partisipatif (X1) naik 1% maka variabel kesenjangan anggaran akan

mengalami peningkatan sebesar 0,356.

c. Nilai b2 = 0,190 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel self esteem (X2)

naik 1% maka variabel kesenjangan anggaran akan mengalami peningkatan

sebesar 0,190.

d. Nilai b3 = 0,349 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel locus of control

(X3) naik 1% maka variabel kesenjangan anggaran akan mengalami

peningkatan sebesar 0,349.

e. Nilai b4 = -0,357 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel kapasitas

individu (X4) naik 1% maka variabel kesenjangan anggaran akan

mengalami penurunan sebesar -0,357.

f. Nilai b5 = -0,043 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel komitmen

organisasi (X5) naik 1% maka variabel kesenjangan anggaran akan

mengalami penurunan sebesar 0,043.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Pengujian Variabel Secara Parsial (T-Test)

Pengujian variabel secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah

masing-masing variabel independen (Penganggaran Partisipatif, Self Esteem,
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Locus of Control, Kapasitas Individu dan Komitmen Organisasi) mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen (Kesenjangan Anggaran).

Kebenaran hipotesis yang penulis ajukan secara parsial dengan ketentuan

sebagai berikut :

Jika probabilitas > 0,05 maka Ha di tolak

Jika probalilitas < 0,05 maka Ha di terima

1. Apabila thitung > ttabel maka variabel bebas dapat menerangakan variabel

terkaitnya atau dengan bahwa benar terdapat pengaruh antara dua variabel

yang diteliti.

2. Apabila thitung < ttabel maka variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel

terkaitnya dengan kata lain bahwa tidak pengaruh antara dua variabel yang

diteliti.

Tabel 4.14

Hasil Uji Hipotesis Parsial

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 9,535 4,827 1,975 ,054

PENGANGGARAN

PARTISIPATIF

,356 ,128 ,341 2,780 ,008

SELF ESTEEM ,190 ,076 ,294 2,516 ,015

LOCUS OF CONTROL ,349 ,124 ,336 2,818 ,007

KAPASITAS INDIVIDU -,357 ,148 -,279 -2,411 ,020

KOMITMEN ORGANISASI -,043 ,078 -,061 -,549 ,586

a. Dependent Variable: KESENJANGAN ANGGARAN
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Diketahui nilai t tabel pada taraf signifikan 5% = 0,05 dapat diketahui

sebagai berikut :

Nilai t tabel dengan jumlah sampel (n) = 54, jumlah variabel (k) = 6, taraf

signifikan α = 5% atau 0,05, dan degree of freedom (df) = n-k= 54-6=48, adalah

2,011. 0,05 adalah standar signifikan yang digunakan dan 48 adalah df= n-k atau

df=54-6=48 (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah sampel termasuk

(intersept). Berdasarkan output diatas, pengujian hipotesis dalam penelitian ini

dapat dijabarkan sebagai berikut dengan nilai t tabel 2,011.

4.5.1.1 Uji Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji

bagaimana pengaruh penganggaran partisipatif (X1) terhadap senjangan anggaran

(Y). Dari hasil SPSS pada tabel 4.14 diatas diketahui nilai thitung sebesar 2,780,

dimana thitung 2,780 >ttabel 2,011 , dengan tingkat signifikan sebesar 0,008 berada

lebih kecil pada α = 0,05. Maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa

penganggaran partisipatif (X1)  berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan

anggaran (Y) H1 diterima, artinya bahwa penganggaran partisipatif(X1)

berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran (Y).

4.5.1.2 Uji Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji

bagaimana pengaruh self esteem (X2) terhadap senjangan anggaran (Y). Dari

hasil SPSS pada tabel 4.14 diatas diketahui nilai thitung 2,516, dimana thitung

2,516>ttabel 2,011, dengan tingkat signifikan sebesar 0,015 berada lebih rendah

pada α = 0,05. Maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa self esteem (X2)
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berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan anggaran (Y) H2 diterima, artinya

bahwa self esteem (X2) berpengaruh signifikan  terhadap kesenjangan

angggaran (Y).

4.5.1.3 Uji Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji

bagaimana pengaruh locus of control (X3) terhadap kesenjangan anggaran (Y).

Dari hasil SPSS pada tabel 4.14 diatas diketahui nilai thitung sebesar 2,818,

dimana thitung2,818>ttabel2,011, dengan tingkat signifikan sebesar 0,007 berada

lebih rendah  pada α = 0,05. Maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa

locus of control (X3) berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan anggaran (Y)

H3 diterima, artinya bahwa locus of control (X3) berpengaruh signifikan

terhadap kesenjangan anggaran (Y).

4.5.1.4 Uji Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk

menguji bagaimana pengaruh kapasitas individu (X4) terhadap kesenjangan

anggaran (Y). Dari hasil SPSS pada tabel 4.14 diatas diketahui nilai thitung sebesar

-2,411, dimana thitung -2,411<ttabel2,011, dengan tingkat signifikan sebesar 0,020

berada lebih rendah  pada α = 0,05. Maka hipotesis keempat yang menyatakan

bahwa kapasitas individu (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan

anggaran (Y) H4 ditolak, artinya bahwa kapasitas individu (X4) tidak berpengaruh

signifikan  terhadap kesenjangan anggaran (Y).



81

4.5.1.5 Uji Hipotesis Kelima

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji

bagaimana pengaruh komitmen organisasi (X5) terhadap kesenjangan anggaran

(Y). Dari hasil SPSS pada tabel 4.14 diatas diketahui nilai thitung sebesar -0,549,

dimana thitung -0,549>ttabel2,011, dengan tingkat signifikan sebesar 0,586 berada

lebih tinggi pada α = 0,05. Maka hipotesis kelima yang menyatakan bahwa

komitmen organisasi (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan

anggaran (Y) H5 ditolak, artinya bahwa komitmen organisasi (X5) tidak

berpengaruh signifikan  terhadap kesenjangan anggaran (Y).

4.5.2 Pengujian Variabel Secara Simultan (F-Test)

Uji secara simultan (F-Test) pada dasarnya menunjukkan apakah semua

variabel independen yang dimaksud dalam penelitian ini mempunyai pengaruh

secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Dari hasil pengujian

F diperoleh sebagai berikut :

Table 4.15

Hasil Uji Hipotesis Simultan

ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1

Regression 248,636 5 49,727 8,188 ,000b

Residual 291,512 48 6,073

Total 540,148 53

a. Dependent Variable: KESENJANGAN ANGGARAN

b. Predictors: (Constant), KOMITMEN ORGANISASI, PENGANGGARAN PARTISIPATIF,

KAPASITAS INDIVIDU, SELF ESTEEM, LOCUS OF CONTROL
Sumber : Data Olahan SPSS
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Uji F dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel pada

signifikansi 5% (α = 0,05). Nilai Ftabel dengan jumlah sampel (n) = 54, jumlah

variabel (k) = 6, taraf signifikansi seluruh α = 5% atau 0,05 dengan degree of

freedom (df) = n-k = 54-6 = 48, adalah 2,410. Apabila Fhitung  Ftabel maka Ha

diterima dan Ho ditolak, dan apabila Fhitung  Ftabel maka Ho diterima dan Ha

ditolak.

Berdasarkan output pada tabel 4.15 pengujian hipotesis pada uji analisis

regresi simultan (Uji – F) dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tabel 4.15 bahwa Fhitung sebesar 8,188 dan Ftabel sebesar 2,410, jadi Fhitung 

Ftabel (8,188  2,410), dengan tingkat signifikansi 0,000. Maka Ha diterima dan Ho

ditolak, artinya bahwa variabel bebas yaitu penganggaran partisipatif (X1), self

eseem (X2), locus of control (X3), kapasitas individu (X4), komitmen organisasi

(X5) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh nyata terhadap variabel

terikat yaitu kesenjangan anggaran (Y).

4.6 Pengujian Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen.  Nilai koefisien determinasi

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel

dependen.
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Tabel 4.16

Hasil Uji Koefisien Determinasi Test

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,678a ,460 ,404 2,46438

a. Predictors: (Constant), KOMITMEN ORGANISASI, PENGANGGARAN

PARTISIPATIF, KAPASITAS INDIVIDU, SELF ESTEEM, LOCUS OF CONTROL

b. Dependent Variable: KESENJANGAN ANGGARAN
Sumber :  Data Primer yang diolah, SPSS Statistik Versi 21, 2019

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.16 di atas, besarnya

nilai R square dalam model regresi diperoleh sebesar 0,460. Hal ini menunjukkan

bahwa besar pengaruh variabel independen yaitu penganggaran partisipatif, self

esteem, locus of control, kapasitas individu dan komitmen organisasi terhadap

variabel dependen kesenjangan anggaran yang dapat diterangkan oleh persamaan

ini sebesar 46 %. Sedangkan sisanya sebesar 54% dipengaruhi oleh faktor lain

yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Kesenjangan Anggaran

Variabel penganggaran partisipatif (H1) berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kesenjangan anggaran, berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan

anggaran hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,008 < 0,05.

Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin tinggi penganggaran partisipatif

maka semakin meningkatkan kesenjangan anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian lain yang dilakukan oleh

Putu Novia Hapsari,dkk (2015) dengan judul Pengaruh Penganggaran Partisipatif
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Terhadap Budgetary Slack dengan Asimetri Informasi, Self Esteem,Locus of

Control dan Kapasitas Individu sebagai variabel moderasi. (Studi Empiris Pada

SKPD Kabupaten Jembrana, Bali). Dan hasil penelitian ini menyatakan

Penganggaran partisipatif berpengaruh positif terhadap budgetary slack.

Salah satu kelemahan anggaran partisipatif yaitu timbulnya senjangan

anggaran (Fitri, 2007). Menurut Becker dan Green dalam Muhammad (2009)

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 memerlukan

partisipasi. Kelemahan yang lain yaitu dapat menciptakan partisipasi semu yaitu

pegawai atau manajer bawah seakanakan berpartisipasi tapi kenyataannya tidak,

pegawai atau manajer bawah biasanya hanya dikumpulkan dan diminta

menandatangani anggaran yang telah disusun. Hal ini dapat menurunkan motivasi

dan semangat kerja manajer bawah.

4.7.2 Pengaruh Self Esteem Terhadap Kesenjangan Anggaran

Variabel self esteem (H2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kensenjangan anggaran, berpengaruh signifikan terhadap self esteem hal ini

ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,015 < 0,05. Pengaruh positif

menunjukkan bahwa semakin tinggi self esteem akan semakin meningkatkan

kesenjangan anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Resen (2014), Novia (2015) dan Azcarlo (2016) yang menyatakan
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bahwa variabel self esteem berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan

anggaran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal ini dapat disebabkan karena

dalam proses penyusunan anggaran tidak dipengaruhi oleh rasa pecaya diri dari

subordinates atas kemampuan yang dimilikinya. Seseorang dengan self esteem

yang rendah merasa tidak bangga atas pekerjaannya dan tidak ingin mendapatkan

penghargaan yang lebih lagi atas pekerjaannya seperti menapatkan bonus. Dengan

demikian, kemungkinan terjadinya slack lebih rendah dibandingkan orang yang

mempunyai self esteem tinggi. Sebaliknya seseorang dengan self esteem tinggi

dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang diinginkan, ia merasa mampu

bekerja dan memperoleh kepuasan bila bekerja dengan baik sehingga

menimbulkan budgetary slack.

4.7.3 Pengaruh Locus of Control Terhadap  Kesenjangan Anggaran

Variabel locus of control (H3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kesenjangan anggaran, berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan anggaran hal

ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,007 < 0,05. Pengaruh positif

menunjukkan bahwa semakin tinggi locus of control akan semakin meningkatkan

kesenjangan anggaran.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

penelitian Humaira Basri (2018) yang menyatakan bahwa locus of control tidak

berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack.

Locus Of Control merupakan salah satu karakteristik kepriadian yang

terdapat dalam diri setiap orang yang mempengaruhi bagaimana individu tersebut
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mengartikan atau mempersepsikan peristiwa yang dihadapinya. Locus of control

dapat dikatakan positif jika memiliki rasa kepercayaan diri dan selalu dapat

mengendalikan dirinyasendiri, jika memiliki locos of control negatif maka akan

dengan mudah dapat terpengaruh oleh faktor dari lingkungan. Pentingnya locus of

control dalam organisasi pemerintahan karena dalam locus of control adanya

pengendalian diri yang ada dalam diri manusia yang dimana berbeda dari

setiap manusia. Pengendalian diri sangat penting dalam pembuatan anggaran agar

dapat meminimalisir adanya kesenjangan anggaran (budgetary slack).

4.7.4 Pengaruh Kapasitas Individu Terhadap Kesenjangan Anggaran

Variabel kapasitas individu (H4) berpengaruh negatif dan tidak signifikan

terhadap kesenjangan anggaran, tidak berpengaruh signifikan terhadap

kesenjangan anggaran hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,020 <

0,05 dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (-2,411 < 2,011) yang artinya

hipotesis ditolak. Artinya variabel kapasitas individu tidak berpengaruh terhadap

kesenjangan anggaran.

Hal ini disebabkan karena kapasitas individu merupakan perpaduan dari

kemampuan dan keterampilan seorang perangkat daerah dan tidak dapat

digunakan untuk menilai tingkat motivasinya dalam melakukan kesenjangan

anggaran (Ardianti, 2015). Terkait dalam proses penganggaran, individu yang

memiliki pengetahuan dan pengalaman akan mampu untuk mengalokasikan

sumber daya secara optimal, sehingga menghasilkan anggaran yang efektif dan

efisien. Mengikuti pelatihan tentang anggaran dengan baik akan menghasilkan
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individu yang berkualitas dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian, potensi

terjadinya senjangan anggaran pun akan semakin kecil.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan

oleh Nasution (2011) dan Ardianti (2015) yang menyatakan interaksi partisipasi

anggaran dan kapasitas individu berpengaruh pada senjangan anggaran. Artinya,

semakin tinggi kapasitas individu (kemampuan seseorang) yang dimiliki

penyusun anggaran, maka dapat meningkatkan terjadinya senjangan anggaran.

4.7.5 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kesenjangan Anggaran

Variabel komitmen organisasi (H5) berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap kesenjangan anggaran, tidak berpengaruh signifikan terhadap

kesenjangan anggaran hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,586 <

0,05 dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (-0,549,2,011) yang artinya

hipotesis ditolak artinya variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh

signifikan terhadap kesenjangan anggaran.

Hasil penelitian Mukaromah dan Suryandri (2012) berpendapat bahwa

komitmen tidak memiliki pengaruh terhadap senjangan anggaran. Hal ini

bertentangan dengan hasil penelitian Humaira Basri (2018) bahwa komitmen

organisasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran.

Individu yang yakin dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap

pencapaian tujuan organisasi, dalam melakukan partisipasi anggaran akan

cenderung tidak melakukan senjangan anggaran. Sebaliknya, individu yang

mengutamakan kepentingan pribadinya, hanya memikirkan penghargaan atas
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pencapaian yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan tidak memiliki komitmen

yang tinggi atas tujuan organisasi akan cenderung melakukan senjangan anggaran.

4.7.6 Pengaruh Penganggaran Partisipatif, Self Esteem, Locus Of Control,

Kapasitas Individu Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kesenjangan

Anggaran

Pengujian ini adalah untuk menguji (H6) yang menyatakan bahwa

penganggaran partisipatif, self esteem, locus of control, kapasitas individu dan

komitmen organisasi terhadap budgetary slack.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai f test (fhitung) sebesar 8,188

dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 (dibawah 0,05) atau fhitung = 8,188 lebih

besar dari ftabel =2,410. Memperhatikan hasil uji test ini, maka hipotesis keempat

menyatakan bahwa penganggaran partisipatif, self esteem, locus of control,

kapasitas individu dan komitmen organisasi secara simultan memberikan

kontribusi signifikan terhadap budgetary slack.


