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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Definisi APBD 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersamaoleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah (permedagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian berbagai 

kepentingan public yang diwujudkan melalui berbagai dan program dimana pada 

saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. 

Menurut mentri Negara otonomi daerah RI dan PAU-SE UGM, APBD 

pada hakikatnya merupakan instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk 

meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.Oleh 

karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus selalu berupaya secara nyata dan 

terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan 

riil masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi 

tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasikan kepentingan dan 

akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, 

sehingga baik tujuan maupun sasaran akan dapat tercapai secara berdayaguna dan 

berhasil guna. 

Sementara itu Mardiasmo (2010:11) mengatakan, bahwa salah satu aspek 

penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah 

pengelolaan keuangan dan anggaran daerah.Anggaran daerah yang tercermin 

dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, 

menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas 
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pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk 

menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan keputusan 

danperencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan 

dating dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi 

semua aktivitas pada berbagai unit kerja. 

2.1.1 Jenis-Jenis APBD 

 Pasal 79 undang-undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 3 dan 4 undang-

undang Nomor 25 tahun 1999 pasal 157 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

menyatakan, bahwa sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas : 

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 

b) Dana Perimbangan, yan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil 

bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). 

c) Pendapatan daerah yang sah. 

Selanjutnya sesuai peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang 

pengelolaan keuangan daerah dikatakan, bahwa pendapatan daerah adalah hak 

pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke daerah dalam periode tahun 

anggaran tertentu.Lebih lanjut dikatakan, bahwa jumlah pendapatan yang 

dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan 

dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 
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 Undang-undang nomor 25 tahun 1999 pasal 21 menyatakan, bahwa 

anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan, 

didalam penjelasan pasalnya, bahwa daerah tidak boleh melebihi anggaran 

penerimaan. Didalam penjelasan pasalnya, bahwa daerah tidak boleh melebihi 

anggaran penerimaan.Didalam penjelasan pasalnya, bahwa daerah tidak boleh 

menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai 

ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan 

efesiensi pengeluarannya. Sejalan dengan itu peraturan pemerintah nomo 105 

tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan, bahwa jumlah 

belanja yang dianggarkan dalam  APBD merupakan batas tertinggi untuk 

setiap jenis belanja. 

2.1.2 Fungsi APBD 

 Peraturan mentri dala negeri nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa 

APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 

a) Fungsi otorisasi, Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan 

pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan. 

b) Fungsi perencanaan, Anggaran daerah menjadi pendoman bagi manajemen 

dalam merencakan kegiatan pada tahun yang bersnagkutan. 

c) Fungsi pengawasan, Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai 

apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan. 
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d) Fungsi alokasi, Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan 

lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber 

daya, serta meningkatkan efesiensi efektifitas perekonomian. 

e) Fungsi distribusi, Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan 

dan kepatutan. 

f) Fungsi stabilitasi, Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan 

mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. 

 

2.2 Pengertian Anggaran 

Dalam Cecily A. Raiborn dan Michael R. Kinney (2011:406) Anggaran 

(budget) merupakan hasil akhir dari proses peresmian rencana-rencana 

menerjemahkan narasi kualitatif ke dalam sebuah dokumentasi dengan bentuk 

kuantitatif menunjukkan sebuah komitmen organisasi untuk aktivitas-aktivitas 

yang telah direncanakan dan untuk mendapatkan sumber daya dan 

menggunakannya. 

Garrison, Norren dan Brewer(2007:4) Anggaran adalah rencana terperinci 

tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya 

lainnya selama suatu periode tertentu. Hansen dan Mowen (2009:423) 

menjelaskan Anggaran merupakan rencana keuangan untuk masa depan, rencana 

tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk 

mencapainya. Sebuah sistem penganggaran memberikan beberapa manfaat untuk 

suatu organisasi, yaitu: (1) Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. 

(2) Menyediakan informasi yang dapat digunakan  untuk memperbaiki 
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pengambilan keputusan. (3) Menyediakan standar evaluasi kinerja. (4) 

Memperbaiki komunikasi dan koordinasi. 

Kemudian Nafarin (2007:11) menyatakan bahwa “Anggaran adalah suatu 

rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodic yang disusun berdasarkan program 

yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai 

kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu 

tertentu yang umumnya yang dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga 

dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. 

Menurut Rudianto (2009:3) pada dasarnya anggaran merupakan rencana 

kerja organisasi di masa mendatang. Sedangkan menurut Catur Sasongko (2010:2) 

anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam 

satu periode yang tertuang secara kuantitatif.  

Mardiasmo (2009:61) mendefenisikan anggaran sebagai pernyataan 

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu 

yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses 

atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Kemudian Menurut Indra 

Bastian (2010: 191) anggaran sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup 

estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber  pendapatan yang diharapkan 

untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.  Suatu anggaran beroperasi 

biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapat dan beban yang 

direncanakan untuk tahun tersebut.  

Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal 

dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) 
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untuk mewujudkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi 

(Yuwono, dkk, 2005). 

Sedangkan Abdul Halim (2007:164) mengartikan  anggaran  sebagai 

sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter 

untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu setahun.  

Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu 

organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam 

satuan uang untuk jangka waktu tertentu.Anggaran merupakan alat manajemen 

dalam mencapai tujuan.Jadi anggaran bukan dan tidak dapat menggantikan 

manajemen. 

Kemudian menurut Darsono dan Purwanti (2008:1) terdapat beberapa 

macam pengertian tentang anggaran antara lain sebagai berikut:  

1. Anggaran dapat berupa anggaran fisik dan anggaran keuangan. Anggaran 

lazim disebut rencana kerja yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk 

angka-angka keuangan, lazim disebut anggaran formal. 

2. Anggaran lazim disebut perencanaan dan pengendalian laba, yaitu proses 

yang ditunjukkan untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan 

pengendalian secara efektif. 

3. Anggaran ialah suatu perencanaan laba stategis jangka panjang, suatu 

perencanaan taktis laba jangka pendek, suatu sistem akuntansi 

berdasarakan tanggung jawab, suatu penggunaan berkesinambungan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. 
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4. Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup 

berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan 

dan sasaran suatu organisasi, yang pada umumnya disusun secara tertulis. 

5. Anggaran dapat dianggap sebagai sistem yang memiliki kekhususan 

tersendiri atau sebagai sub-sistem yang memerlukan hubungan dengan 

subsistem lain yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

6. Anggaran dianggap sebagai yang otonom karena mempunyai sasaran serta 

cara-cara kerja tersendiri yang merupakan satu kebulatan dan yang 

berbeda dengan sasaran serta cara kerja sistem lain yang ada dalam 

perusahaan, anggaran sekaligus juga disebut sub-sistem. 

7. Anggaran sebagai suatu sistem terdiri dari tiga lapisan yaitu: inti sistem, 

sub-sistem penunjang, sub-sistem lingkungan. Inti sistem adalah sasaran 

laba, sub-sistem penunjang adalah bebagai aktifitas yang membantu 

kelancaran kerjanya inti sistem seperti struktur organisasi, administrasi, 

analisis sebagainya. Sub-sistem lingkungan adalah lingkungan eksternal 

organisasi seperti ekonomi, social, politik, budaya dan sebagainya yang 

mempengaruhi bekerja suatu sistem organisasi. 

8. Anggaran atau budget adalah sama dengan profit planning, perencanaan 

laba meliputi: perencanaan penjualan, perencanaan produksi, perencanaan 

penggunaan bahan baku, perencanaan tenaga kerja langsung, perencanaan 

biaya overhead, perencanaan biaya umum dan administrasi dan 
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seterusnya. Modal tersebut pada umumnya disebut anggaran berkala yang 

lengkap atau master budget. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang 

disebut juga dengan budget adalah sesuatu yang hal yang sangat penting dalam 

perencanaan suatu manajemen, yang dinyatakan dalam suatu ukuran tertentu 

dalam kurun waktu yang singkat dan untuk merealisasikan tujuan dari suatu 

organisasi dalam kurun waktu tertentu, atau anggaran adalah tujuan dari suatu 

organisasi untuk pencapaian perencanaan dalam suatu organisasi. Anggaran terdiri 

dari tiga lapisan yaitu: inti sistem, sub-sistem penunjang, dan sub-sistem 

lingkungan. 

2.3.1 Jenis-jenis Anggaran 

Menurut ellen Christina(2009) jenis-jenis anggaran dapat dibedakan 

menjadi tiga kelompok, yaitu:  

1. Berdasarkan ruang lingkup dan intensitas penyusunannya: 

a. Anggaran parsial 

b. Anggaran komprehensif 

2. Berdasarkan fleksibilitasnya: 

a. Anggaran tetap 

b. Anggaran kontiniue 

3. Berdasarkan periode waktu: 

a. Anggaran jangka pendek 

b. Anggaran jangka panjang 
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Adapun penjelasan dari jenis-jenis anggaran adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan ruang lingkup atau intensitas penyusunan. 

a. Anggaran parsial 

Adalah anggaran yang ruang lingkupnya terbatas misalnya 

anggaran untuk bidang keuangan atau produksi saja. 

b. Anggaran komprehensif 

Adalah anggaran dengan ruang lingkup menyeluruh, karena 

jenis kegiatan meliputi seluruh aktivitas perusahaan dibidang 

pemasaran, produksi, keuangan personalia, dan administrasi. 

2. Bedasarkan fleksibilitas 

a. Anggaran tetap 

Anggaran yang disusun untuk waktu periode tertentu dengan 

volume yang sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut 

diperkirakan besarnya revenue, cost, dan expense. 

b. Anggaran continue 

Adalah anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu 

dengan volume tertentu dan berdasarkan volume tersebut 

diperkirakan besarnya revenue, cost, dan expense, namun secara 

periodik dilakukan penilaian kembali. 

3. Berdasarkan periode waktu 

a. Anggaran jangka pendek 

Adalah rencana kegiatan perusahaan secara rinci dalam satu 

tahun anggaran. 
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b. Anggaran jangka panjang 

Rencana kegiatan perusahaan dengan cakupan waktu yang 

panjang dengan penekanan pada pengembangan profil perusahaan 

pada masa yang akan datang. Anggaran jangka panjang 

mencerminkan pernyataan menyeluruh tentang kegiatan yang akan 

dilakukan dalam jangka panjang dan merupakan suatu kesatuan 

yang utuh dari rencana yang disusun untuk kegiatan setiap tahun. 

 

2.3.2 Karakteristik Anggaran 

Karakteristik anggaran menurut Indra Bastian (2010 : 192), terdiri dari :  

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan.  

2. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu 

atau beberapa tahun.  

3. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan. 

4. Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak yang 

berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.  

5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi 

tertentu.  

Sedangkan menurut mulyadi (2007) karakteristik anggaran secara umum 

adalah sebagai berikut: 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain 

keuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 
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3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti 

bahwa para menejer setuju menerima tanggung jawab untuk mencapai 

sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui  oleh pihak yang berwenang 

lebih tinggi dari pihak penyusun anggaran. 

5. Sekali disetujui anggaran hanya dapat berubah dalam kondisi tertentu. 

6. Secara berkala kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 

anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 

Berdasarkan karakteristik anggaran yang disebutkan diatas, maka dapat 

diambil simpulan bahwa anggaran memiliki sifat khas tertentu dengan mengukur 

anggaran dalam satuan keuangan maupun nonkeuangan, yang dibuat oleh 

manajemen sebagai bentuk komitmen dalam pencapaian tujuan organisasi yang 

umumnya mencakup jangka waktu satu tahun, anggaran merupakan alat 

manajemen dalam melakukan perkiraan penggunaan data dengan efektif dan 

efisien yang mempertimbangkan alternatif-alternatif tertentu bagi kebaikan dan 

keuntungan organisasi. 

 

2.3.3 Manfaat dan Fungsi Anggaran 

Fungsi anggaran menurut Indra Bastian (2010:191) adalah sebagai berikut:  

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja. 

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di 

masa yang akan datang. 

3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan 

berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan. 

4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 
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5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif 

serta efisien dalam pencapaian visi organisasi. 

Sedangkan menurut haruman dan rahayu (2008:5) adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi perencanaan (planning) 

2. Fungsi koordinasi (coordinating) 

3. Fungsi Pengawasan (controlling) 

Mardiasmo (2011) anggaran berfungsi sebagai berikut: 

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (planning tool) 

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam kaitannya dengan fungsi perencanaan, anggaran merupakan tujuan 

atau target yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu.Dalam 

rangka pencapaian rencana jangka pendek, maka manajemen perlu 

menyusun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (control tool) 

Anggaran sebagai instrument pengendalian untuk menghindari 

adanya overspending, underspending,dan salah sasaran (misappropriation) 

dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan 

prioritas. 

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal (fiscal tool)  

Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, 

sehingga dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan 

mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. 
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4. Anggaran sebagai alat politik (political tool) 

Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat 

komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah 

dijanjikan. 

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (coordination and 

communication tool) 

Setiap unit kerja pemerintahan terkait dalam proses penyusunan 

anggaran. Anggaran publik yang disusun dengan baik mampu mendeteksi 

terjadinya pencapaian tujuan organisasi secara tidak konsisten. 

6. Anggaran sebagai alat penilian kinerja (performance measurement tool) 

Dalam hal ini kinerja pemegang anggaran akan dinilai berdasarkan 

pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja 

manejer publik dinilai berdasarkan hasil yang dicapai yang dikaitkan 

dengan anggaran yang telah ditetapkan.Anggaran merupakan alat yang 

efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. 

7. Anggaran sebagai alat motivasi (motivation tool) 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pimpinan 

dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam 

mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

8. Alat menciptakan ruang publik (public sphere) 

Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan 

berbagai perganisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses 

penganggaran publik. 
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Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai 

pengganti Peraturan Pemetintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah, Anggaran memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik 

2. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan 

antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang di inginkan 

3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memilki konsikuensi 

hukum 

4. Anggaran menjadi landasan penilaian kinerja 

5. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan 

pemerintah sebagai pernyataan pertanggung jawaban pemerintah kepada 

publik  

Kemudian manfaat anggaran menurut Nafarin (2009:19) adalah sebagai 

berikut: 

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 

2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. 

3. Dapat memotivasi pegawai 

4. Menilbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai. 

5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu 

6. Sember daya seperti: tenaga kerja, peralatan dan dana dapat dimanfaatkan 

seefisien mungkin. 

7. Alat pendidikan bagi manajer. 
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Horgen(2010) dalam bukunya cost accounting amanagerial adalah 

sebagai berikut: 

“anggaran merupakan ciri utama dari kebanyakan sistem pengendalian 

manajemen, kalau dikelola dengan cermat anggaran akan (a) membantu 

perencanaan (b) menyediakan kriteria prestasi, dan (c) meningkatkan 

komunikasi dan koordinasi dalam organisasi. 

 

Berdasarkan uraian mengenai fungsi anggaran tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa anggaran dapat dijadikan standar untuk mengukur prestasi, 

mengordinasikan, menghubungkan, dan mengintegrasikan rencana operasional 

organisasi dalam pencapaian target dengan pelaksanaan yang efektif dan efesien, 

selain itu manfaat anggaran adalah memberikan petunjuk kearah mana perusahaan 

atau sebuah organisasi, sehingga semua pihak dalam perusahaan dapat 

mengarahkan aktifitasnya sesuai dengan yang dianggarkan, dan masing-masing 

dapat menyesuaikan diri. 

 

2.4 Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Partisipasi adalah suatu perilaku, pekerjaan, dan aktifitas yang dilakukan 

oleh aparat pemerintah selama aktivitas penyusunan anggaran berlangsung, hal ini 

dikemukakan Solikhun Arifin (2012).Sedangkan menurut Elvi Rahmiati (2008) 

instansi Pemerintah daerah apabila didukung oleh partisipasi karyawan dalam 

penyusunan anggaran maka senjangan anggaran dapat dihindari dalam 

pelaksanaanya.Partisipasi penyusunan anggaran dilakukan dengan tujuan agar 

anggaran yang ditetapkan nantinya bisa sesuai dengan keadaan yang terjadi. 

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan ciri dari penyusunan anggaran yang 

menekankan kepada partisipasi aparat pemerintah daerah untuk mempertanggung 
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jawabkan proses penyusunan anggaran. Pada sektor publik, partisipasi anggaran 

dilakukan ketika antara pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat bekerja sama 

dalam pembentukan anggaran. Unit SKPD (masing-masing instansi/dinas/kantor) 

membuat usulan-usulan yang kemudian disampaikan kepada Kepala Bagian, 

Kepala Bagian menyampaikan usulan tersebut kepada Kepala Daerah, kemudian 

Kepala Daerah bersama DPRD membahas anggaran tersebut, hasil dari 

pembahasan tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai anggaran yang 

tentunya dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Sedangkan 

Solikhun Arifin (2012) menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang 

disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan pemerintahan yang 

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

(periode) tertentu yang akan datang. 

Solikhun Arifin (2012) menyatakan bahwa partisipasi manajer dalam 

penyusunan anggaran dapat mengembangkan inisiatif sehingga para partisipan 

dapat menyumbangkan ide dan informasi, meningkatkan kebersamaan dan merasa 

memiliki, sehingga kerjasama di antara anggota dalam mencapai tujuan 

meningkat.Sehingga dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan aparat pemerintah 

daerah dalam penyusunan anggaran dapat mengembangkan pengetahuan mereka 

tentang anggaran dan kemudian mampu menginformasikan secara jelas kepada 

masyarakat mengenai anggaran yang disusun oleh pemerintah. 

Kemudian Menurut Sardjito (2007), anggaran memiliki dua peranan. 

Pertama, anggaran berfungsi sebagai perencanaan, yang di dalamnya berisi 

tentang ringkasan rencana-rencana keuangan organisasi dimasa yang akan datang. 
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Kedua, anggaran juga sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian untuk 

mengukur kinerja manajerial. 

Anggaran sektor publik menurut Mardiana (2011) mempunyai beberapa 

fungsi utama yaitu (a) sebagai alat perencanaan, (b) alat  pengendalian, (c) alat 

kebijakan fiskal, (d)  alat politik, (e) alat koordinasi dan komunikasi, (f) alat 

penilaian kinerja, (g) alat motivasi, dan (h) alat menciptakan ruang publik. 

 Mardiasmo dalam Mardiana (2011) proses penyusunan anggaran 

mempunyai empat tujuan, yaitu: 

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan 

koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah. 

2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan 

barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. 

3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 

4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada 

DPR/DPRD dan masyarakat luas. 

 

2.5 Pandangan Islam Tentang Penyusunan Anggaran 

Pandangan Islam yang berkenaan dengan partisipasi penyusunan anggaran 

juga dapat kita  lihat dalam Kitab Suci Al-Qur’an, yaitu pada surat Ali Imran ayat 

159: 

ىْا ِمۡه َحۡىلَِكۖۡ فَٱۡعُف َعۡىهُ  ِ لِىَت لَهُۡمۖۡ َولَۡى ُكىَت فَظًّّا َغلِيظَ ٱۡلقَۡلِب َلَوفَضُّ َه ٱَّلله ۡم فَبَِما َرۡحَمٖة مِّ

َ يُِحبُّ ٱلۡ  ِِۚ إِنه ٱَّلله لِيَه َوٱۡستَۡغفِۡر لَهُۡم َوَشاِوۡرهُۡم فِي ٱۡۡلَۡمِرۖۡ فَإَِذا َعَزۡمَت فَتََىكهۡل َعلَى ٱَّلله   ٩٥١ُمتََىكِّ
 

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan 
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bermusyawarahlah dengan mereka  dalam urusan itu (246). Kemudian 

apabila kamu telah  membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya” (QS. Ali Imran: 159).(246) Maksudnya: Urusan 

peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, 

ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. 

 

Ayat di atas menerangkan bahwa bermusyawarahlah dalam mengambil 

keputusan, jadi dapat disimpulan bahwa dalam penyusunan anggaran manajer 

harus bermusyawarah dulu kepada karyawan, agar karyawan dapat berpatisipasi 

dalam penyusunan anggaran atau dalam pengambilan keputusan. Partisipasi 

memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain 

serta bekerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan. 

 

2.6 Kejelasan Sasaran Anggaran 

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran 

ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat 

dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran 

tersebut(Budiman, 2008). Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus 

dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang 

bertanggung-jawab untuk menyusun dan melaksanakannya. Kejelasan sasaran 

akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan 

mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja tercapai. 

Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang 

dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang 

bertanggungg jawab terhadap pencapainya. Kejelasan tujuan anggaran merupakan 

hal yang penting dalam pencapaian suatu organisasi karena akan menentukan arah 
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tujuan suatu organisasi. Tujuan anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan 

kebingungan, tekanan, dan ketidakpuasan dari karyawan yang akan berdampak 

buruk terhadap kinerja manajerial (Suyanto, 2011). 

Anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya 

dan pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, disisi 

lain anggaran juga merupakan alat bagi manajerial SKPD untuk 

mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi 

bawahannya. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas 

organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran yang tidak jelas dapat menyebabkan 

kebingungan, tekanan, dan ketidakpuasan dari pegawai.Pimpinan organisasi dapat 

meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki 

anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran, dan efesiensi 

biaya.Oleh sebab itu, kejelasan sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara 

jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk 

menyusun dan melaksanakannya. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rencan kerja 

Pemerintah daerah merupakan desain teknis pelaksanaan strategis untuk mencapai 

tujuan daerah.Jika kualitas anggaran pemerintah daerah rendah, maka kualitas 

fungsi-fungsi pemerintah cenderung lemah. Anggaran daerah seharusnya tidak 

hanya berisi mengenai informasi pendapatan dan penggunaan dana (belanja), 

tetapi harus menyajikan informasi mengenai kondisi kinerja yang ingin dicapai. 
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Anggaran Pemerintah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang 

diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan 

sasaran kinerja secara jelas. 

 

2.7 Senjangan Anggaran 

Ada kemungkinan orang akan berusaha untuk menurunkan targetnya 

padahal ia sebenarnya mampu mencapai angka di atas itu. Penurunan target ini 

merupakan salah satu bentuk slack budgeting dengan harapan jika ia menurunkan 

target di bawah kemampuan yang sebenarnya ia akan mendapatkan penilaian yang 

bagus atau reward karena ia akan hampir pasti dapat mencapai target diatas 

rencana. Sistem penilaian prestasi dan reward system disalahgunakan untuk 

kepentingan pribadi atau divisinya. Dalam akuntansi dikenal “window dressing” 

yaitu upaya seseorang untuk mempercantik laporannya dengan berbagai cara. 

“Income smoothing” adalah upaya menstabilkan angka-angka sehingga tidak 

merugikan posisi seseorang.Menurut Siegel dan Marconi (2003: 140) dalam 

threzasyari(2016) senjangan (slack) mendefenisi anggaran sebagai berikut: “Slack 

is the different between the resources that are actually necessary to efficiently 

complete to task and the larger amount of resources that are earmarked for the 

task, or in other words slack is budget padding.” 

Yang dapat diartikan bahwa senjangan anggaran didefinisikan sebagai 

usaha yang dilakukan oleh manajemen tingkat bawah dalam menggunakan 

anggaran, sehingga anggaran yang diajukan menjadi lebih mudah untuk 

diwujudkan. Tujuan dari dibuatnya suatu slack dalam anggaran pada akhirnya 

adalah untuk memperlihatkan kinerja dan prestasi yang cukup baik dengan 
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tercapainya dan terpenuhinya target-target yang ditetapkan dalam anggaran, yang 

kenyataannya tidak demikian.  

Anggaran digunakan oleh perusahaan untuk pengawasan dan perencanaan 

kegiatan operasinya. Oleh karena itu, anggaran merupakan alat penting 

manajemen dalam meramalkan kondisi bisnis dimasa yang akan datang (Ramdeen 

et.al (2006). Terdapat dua alasan untuk ketidaktepatan dalam anggaran.Alasan 

pertama dapat disebabkan oleh kesalahan, alasan kedua karena penyusunannya 

(Ramdeen at.al (2006). 

Seterusnya Ramdeen at.al (2006) menemukan bahwa manajemen dapat 

dan bisa menciptakan senjangan anggaran untuk mencapai anggaran yang harus 

dicapain dan untuk mengamankan sumber daya untuk kepentingan dan tujuan 

mereka dimasa yang akan datang. Schiff & Lewin juga menyatakan bahwa adanya 

senjangan merupakan hal yang umum bagi para manajer, baik manajer perusahaan 

yang berorientasi laba maupun nirlaba, yang sudah stabil maupun sedang 

berkembang.Mereka menyiratkan bahwa senjangan merupakan alat bagi 

manajemen untuk memenuhi keuntungan pribadinya yang tercakup dalam 

anggaran. 

Dalam keadaan terjadinya senjangan anggaran, bawahan cenderung 

mengajukan anggaran dengan merendahkan pendapatan dan menaikkan biaya 

dibandingkan dengan estimasi terbaik yang diajukan, sehingga target akan mudah 

dicapai (Anthony dan Govindarajan, 2007). 

Menurut Sinaga (2013) menyatakan ada tiga indikator dalam budgetary 

slack, yaitu: 



 40 

1. Perbedaan jumlah anggaran dengan estimasi terbaik 

2. Target anggaran 

3. Kondisi lingkungan 

Senjangan anggaran merupakan langkah pembuat anggaran untuk 

mencapai target yang lebih mudah dicapai padahal kapasitas sesungguhnya masih 

jauh lebih tinggi. Banyak pembuat anggaran cenderung untuk menganggarkan 

pendapatan agak lebih rendah dan pengeluaran agak lebih tinggi dari estimasi 

terbaik mereka mengenai jumlah-jumlah tersebut.Oleh karena itu, anggaran yang 

dihasilkan adalah target yang lebih mudah bagi mereka untuk dicapai. 

 

2.8 Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan dorongan yang tercipta dari dalam diri 

individu untuk berbuat sesuatu untuk dapat meningkatkan keberhasilan organisasi 

sesuai dengan tujuan dengan lebih mengutamakan kepentingan organisasi 

dibandingkan dengan kepentingan individu, Solikhun Arifin (2012). Individu 

yang memiliki komitmen organisasi akan berpandangan positif dan berusaha 

berbuat yang terbaik bagi organisasi. 

MenurutWulandari (2011) mendefinisikan tiga aspek komitmen organisasi 

antara lain: 

1) Affective commitment, komitmen yang berkaitan dengan adanya 

keinginan untuk terikat pada organisasi. Seseorang ingin berada dalam 

suatu organisasi karena keinginan yang timbul dari diri sendiri. Dengan 

dimensi sense of belonging, emotional attached, personal meaning. 
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2) Continuance commitment, komitmen yang timbul karena adanya 

kebutuhan rasional. Komitmen ini muncul atas dasar untung rugi, 

dipertimbangkan hal apa yang harus dikorbankan bila akan menetap 

didalam suatu organisasi, dengan dimensi pilihan lain, benefit, biaya. 

3) Normative Commitment, komitmen yang bersumber pada norma yang 

ada dalam diri individu, yang berisi keyakinan individu akan tanggung 

jawab terhadap organisasi, dirinya merasa harus bertahan karena alasan 

loyalitas. 

Menurut Amelia Veronica dan Komang Ayu Krisnadewi (2009) komitmen 

organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat 

menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan 

kepentingan organisasi.Komitmen organisasi mempengaruhi motivasi individu 

untuk melakukan suatu hal. Individu yang memiliki komitmen organisasi akan 

berpandangan positif dan berusaha berbuat yang terbaik. 

 

2.9 Asimetri Informasi 

Anthony dan Govindarajan(2005:270) menyatakan bahwa kondisi asimetri 

muncul dalam teori keagenan (agency theory), yakni principal (atasan) 

memberikan wewenang kepada Agen (bawahan) untuk  mengatur perusahaan atau 

organisasi. Adanya asimetri informasi merupakan salah satu faktor yang 

menimbulkan perilaku negatif, dalam hal ini adalah senjangan anggaran, yang 

dijelaskan oleh Suartana(2010:139), bahwa konsep asimetri informasi yaitu atasan 

mungkin mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih dari pada bawahan, 

ataupun sebaliknya. Bila kemungkinan yang pertama terjadi, akan muncul 
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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 

dari pada yang dimungkinkan untuk dicapai. Keadaan dimana salah satu pihak 

mempunyai pengetahuan dan informasi lebih daripada yang lainnya terhadap 

sesautu hal disebut asimetri informasi. 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
(Tahun) 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Dependen 

Variabel 
Independen 

Hasil 

1. Guido 
Guisti 
(2013) 

Pengaruh 
Partisipasi 
Anggaran 
Terhadap 
Senjangan 
Anggaran 
dengan 
Budaya 
organisasi 
sebagai 
variabel 
Moderating 

Senjangan 
angaran 

Variabel 
independen: 
Partisipasi 
anggaran 
 
Variabel 
moderasi: 
Budaya 
organisasi 

Partisipasi anggaran 
berpengaruh 
terhadap senjangan 
anggaran begitu 
juga untuk 
pengaruh partisipasi 
anggaran terhadap 
senjangan anggaran 
yang dimoderasi 
oleh budaya 
organisasi 

2. Restu 
Agusti 
(2013) 

Pengaruh 
Partisipasi 
Anggaran 
dan 
Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran 
Terhadap 
Senjangan 
anggaran 
dengan 
Komitmen 
Organisasi 
dan 
Informasi 
Asimetri 
sebagai 
Variabel 
Moderating 

 
 
Senjangan 
 Anggaran 

Variabel 
independen: 
-Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran 
 
Variabel 
moderasi: 
-Komitmen 
organisasi  
-Asimetri 

Kejelasan sasaran 
anggaran dan 
komitmen 
organisasi 
berpengaruh 
negative terhadap 
senjangan 
anggaran,sedangkan 
informasi asimetri 
berpengaruh positif 
terhadap senjangan 
anggaran 

3. Reno 
pratama 
(2013) 

Pengaruh 
Partisipasi 
Anggaran 
Terhadap 

Senjangan 
Anggaran 

Variabel 
Independen: 
Partisipasi 
Anggaran 

Partisipasi anggaran 
mempunyai 
pengaruh positif 
terhadap senjangan 
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No 
Nama 

Peneliti 
(Tahun) 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Dependen 

Variabel 
Independen 

Hasil 

Senjangan 
Anggaran 
dengan 
Komitmen 
Organisasi 
dan 
Motivasi 
Sebagai 
Variabel 
Moderasi 

 
Variabel 
Moderasi: 
-Komitmen 
Organisasi 
-Motivasi 

anggaran dan 
diperkuat oleh 
motivasi 

4. Elfi 
Rahmiati 
(2008) 
 

Pengaruh 
Partisipasi 
Anggaran  
Terhadap 
Senjangan 
Anggaran 
dengan 
Asimetri 
Informasi 
dan 
Komitmen 
Organisasi 
Sebagai 
Variabel 
Moderasi 

Senjangan 
Anggaran 

Variabel 
Independen: 
Partisipasi 
Anggaran 
 
Variabel 
Moderasi: 
-asimetri 
informasi 
-komitmen 
organisasi 

Partisipasi anggaran 
tidak mempunyai 
pengaruh terhadap 
senjangan 
anggaran, Asimetri 
informasi 
berpengaruh 
terhadap hubungan 
partisipasi anggaran 
dan senjangan 
anggaran sementara 
komitmen 
organisasi tidak 
berpengaruh 
terhadap hubungan 
partisipasi anggaran 
dan senjangan 
anggaran 

5. Hilfa Mora 
Marita Nst 
(2015) 

Pengaruh 
Partisipasi 
Anggaran 
dan 
Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran 
Terhadap 
Senjangan 
Anggaran 
dengan 
Kepercayaan 
dan 
Komitmen 
Tujuan 
sebagai 
Variabel 
Moderating 

Senjangan 
Anggaran 

Variabel 
Independen: 
-partisipasi 
anggaran 
-kejelasan 
sasaran 
anggaran 
Variabel 
Moderating: 
-
Kepercayaan 
-Komitmen 
Tujuan 

Partisipasi 
Anggaran dan 
Kejelasan Sasaran 
Anggaran 
Berpengaruh 
Terhadap 
Senjangan 
Anggaran, begitu 
juga dengan adanya 
variabel moderasi 
Kepercayaan dan 
Komitmen Tujuan 

6. Yulfriza 
threza 
syari(2016) 

Pengaruh 
partisipasi 
anggaran 
dan 
kejelasan 

Senjangan 
Anggaran 

Variabel 
Independen: 
-partisipasi 
anggaran 
-kejelasan 

Partisipasi anggaran 
dan kejelasan 
sasaran 
berpengaruh 
signifikan terhadap 



 44 

No 
Nama 

Peneliti 
(Tahun) 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Dependen 

Variabel 
Independen 

Hasil 

sasaran 
anggaran 
terhadap 
senjangan 
anggaran 
dengan 
locus of 
control 
sebagai 
variabel 
moderating 

sasaran 
anggaran 
 
Variabel 
Moderating: 
-locus of 
control 

senjangan anggaran 
yang diperkuat oleh 
locus of control 
sebagai variabel 
moderating 

7. Firmani 
indah yanti 
(2008) 

Pengaruh 
partisipasi 
anggaran 
terhadap 
senjangan 
anggaran 
dengan 
komitmen 
organisasi 
sebagai 
variabel 
moderating 

Senjangan 
anggaran 

Variabel 
Independen: 
-Partisipasi 
anggaran 
 
Variabel 
Moderating: 
-Komitmen 
Organisasi 

Partisipasi anggaran 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
senjangan anggaran 
dengan komitmen 
organisasi sebagai 
variabel 
moderating. 

Sumber: Data Olahan, 2015 

2.11 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, gambar berikut merupakan kerangka 

pemikiran penelitian  ini.   Kerangka pemikiran mengenai hubungan partisipasi 

penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran angaran sebagai variabel independen 

terhadap senjangan anggaran sebagai variabel dependen dengan komitmen 

organisasi dan asimetri informasisebagai variabel moderating. Dari uraian di atas, 

maka kerangka penelitiannya dapat dilihat seperti yang ditunjukkan dalam gambar 

dibawah ini, dan juga  sebagai dasar perumusan hipotesis. 
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Kerangka Penelitian 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

2.12 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan teori, dan penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran 

tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan motivasi terhadap 

senjangan angggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating, 

maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

2.12.1 Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Senjangan 

Anggaran 

 

Anggaran merupakan kelengkapan penting yang digunakan oleh 

perusahaan untuk perencanaan dan pengendalian.Semakin kompleks masalah 

yang dihadapi perusahaan menyebabkan kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan 

perencanaan yang cermat. Partisipasi anggaran (bottom-up) adalah suatu metode 

yang diterapkan dalam penyusunan anggaran dengan melibatkan manajer level 

menengah dan manajer level bawah dalam masing-masing divisi yang 

(X1) 

Partisipasi Penyusunan 

Anggaran 

(Variabel Independen) 

 

(X2) 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran 

(Variabel Independen) 

 

(Y) 

Senjangan 

Anggaran (Variabel 

Dependen) 

 

Variabel Moderating 

Komitmen 

Organisasi(M1) 

Asimetri Informasi 

(M2) 
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dipimpinnya. Kemampuan manajer dalam menetapkan anggaran sering terjadi 

keselisihan (slack). Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Lira (2013) bahwa 

senjangan anggaran didefinisikan sebagai besaran dimana para manajer dengan 

sengaja memasukkan sumber daya yang  berlebihan kedalam anggaran atau 

dengan sadar tidak menyatakan kemampuan produktif yang sesungguhnya. 

Penelitian tentang hubungan antara anggaran partisipatif dengan budgetary 

slack telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti diantaranya hasil penelitian 

Reno Pratama (2013) menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh signifikan 

positif terhadap timbulnya senjangan anggaran.Penelitian mengenai pengaruh 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran masih 

menunjukkan ketidak konsistenan hasil.Elfi Rahmiati (2008) Partisipasi anggaran 

berpengaruh signifikan negative terhadap senjangan anggaran.Sedangkan menurut 

yulfriza (2016) partisipasi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap 

terjadinya senjangan anggaran. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menduga bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap senjangan anggaran, yang 

artinya partisipasi penyusunan anggaran dapat meningkatkan terjadinya senjangan 

anggaran. 

H1: Partisipasi Anggaran Berpengaruh Signifikan Terhadap Senjangan 

Anggaran. 

 

2.12.2 Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan 

Anggaran 

 

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas 
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organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk 

mengatur perilaku karyawan. 

Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran 

menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini 

menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti. Kondisi lingkungan yang tidak 

pasti, akan membuat individu melakukan senjangan anggaran. Hal ini disebabkan, 

individu tersebut tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa 

depan secara tepat. Hal ini disebabkan, informasi yang diperoleh untuk 

memprediksi masa datang disembunyikan untuk kepentingan pribadi.Bawahan 

mereka memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan atasannya 

sehingga memperbesar kemungkinan bawahan untuk melakukan senjangan 

anggaran. Kejelasan sasaran anggaran akan menyebabkan aparat mengetahui 

secara pasti sasaran yang akan dicapai sehingga memiliki informasi yang cukup 

daripada tidak adanya kejelasan sasaran anggaran. Hal ini akan mengurangi 

ketidakpastian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap penurunan senjangan 

anggaran. 

Ehrman Suhartono (2006) dengan penelitiannya tentang pengaruh 

kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran instansi pemerintah 

daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi menyatakan bahwa 

kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap senjangan 

anggaran instansi pemerintah daerah sehingga adanya kejelasan sasaran anggaran 

akan mengurangi terjadinya senjangan anggaran. 
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Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran 

karena dengan adanya sasarana anggaran yang jelas, maka akan mempermudah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas 

organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan 

aparat tidak mengetahui secara pasti sasaran yang akan dicapai sehingga tidak 

memiliki informasi yang cukup. Hal ini akan menambah ketidakpastian 

lingkungan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan senjangan anggaran. 

Berdasarkan Penelitian Yulfiza(2016) bahwa terdapat hubungan positif 

atas kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran. Hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H2 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

senjangan anggaran. 

 

2.12.3 Komitmen Organisasi Memoderasi Partisipasi Penyusunan Anggaran 

terhadap Senjangan Anggaran 

 

Komitmen organisasi ditandai dengan bentuk loyalitas dan identifikasi diri 

seseorang terhadap organisasi.Menurut Reno (2013) komitemen organisasi 

Adalah suatu dorongan dari dalam diri individu untuk bebruat sesuatu agar dapat 

menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan 

kepentingan organisasi. Anggaran mencerminkan suatu komitmen oleh 

pembuatnya dengan atasannya, artinya manajer setuju untuk menerima tanggung 

jawab untuk tercapainya tujuan-tujuan anggaran, jika individu mengejar 

kepentingan pribadi (komitmen organisasi rendah) maka individu tersebut dalam 

partisipasi penganggaran akan berusaha melakukan senjangan anggaran agar 

kinerjanya terlihat baik. Jika individu memiliki komitmen organisasi yang tinggi, 
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maka senjangan anggaran akan rendah. Kemudian menurut Elfi Rahmiati (2008) 

naik atau turunnya senjangan anggaran tergantung apakah individu memilih untuk 

mengejar kepentingannya sendiri atau bekerja untuk kepentingan 

organisasinya.Semakin besar komitmen organisasi menyebabkan semakin 

menurun keinginan individu yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran 

untuk melakukan senjangan anggaran, sebaliknnya semakin rendah komitmen 

organisasi menyebabkan semakin tinggi keinginan individu dalam penyusunan 

anggaran untuk melakukan senjangan anggaran. 

Maka dari uraian diatas peneliti ingin mengembangkan Hipotesis: 

H3:  Komitmen Organisasi Memoderasi Hubungan Partisipasi 

Penyusunan anggaran terhadap Senjangan Anggaran 

 

2.12.4  Komitmen Organisasi Memoderasi Kejelasan Sasaran Anggaran 

terhadap Senjangan Anggaran 

 

Suhartono (2006) hubungan karakteristik anggaran, dalam hal ini kejelasan 

sasaran anggaran dengan senjangan anggaran, di pengaruhi faktor-faktor 

individual yang bersifat psychological attributes. Implikasi, faktor-faktor 

individual tersebut berfungsi sebagai pemoderasi dalam hubungan kejelasan 

sasaran anggaran dengan senjangan anggaran. Contohnya adalah komitmen 

organisasi. 

Konsep komitmen organisasi merupakan variabel yang memegang peranan 

penting hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan 

anggaran.Senjangan tergantung pada individu apakah mengejar kepentingan 

pribadi atau bekerja untuk kepentingan organisasi.Komitmen yang tinggi 

menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan 
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pribadi dan berusaha menjadikan organisasi lebih baik. Komitmen yang lebih 

rendah akan membuat individu untuk berbuat dalam kepentingan pribadinya. 

Menurut Firdaus (2009) kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparat 

pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target 

anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari aparat pemerintah 

daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggung jawab terhadap 

penyusunan anggaran tersebut. Dengan demikian, semakin jelas sasaran anggaran 

aparat pemerintah dan dengan dorongan komitmen  yang tinggi, akan mengurangi 

senjangan anggaran pemerintah daerah. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Restu(2013) menunjukkan 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh negative terhadap hubungan antara 

kejelasan sasaran aggaran terhadap senjangan anggaran. Maka dari uraian diatas, 

peneliti mengembangkan hipotesis: 

H5:  Komitmen Organisasi Memoderasi Hubungan Kejelasan Sasaran 

Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran 

2.12.5 Asimetri Informasi Memoderasi Partisipasi Penyusunan Anggaran 

terhadap Senjangan Anggaran 

 

Anthony dan Govindarajan(2007) menyatakan bahwa kondisi asimetri 

informasi muncul dalam teori keagenan yakni atasan memberikan wewenang 

terhadap bawahan untuk mengatur perusahaan yang dimiliki. Anggaran dibuat 

menggunakan informasi terakhir yang tersedia yang didasarkan pada penelitian 

manajer disemua tingkatan organisasi. Anggaran yang disusun secara partisipatif 

dimana manejer tingkat bawah ikut serta dalam penyusunan anggaran 

menyebabkan informasi mengenai komponen dalam anggaran lebih diketahui oleh 
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manajemen tingkat bawah. Masalah akan muncul bila manajer memberikan 

informasi yang dibutuhkan secara bias. 

Hal ini dikuatkan lagi oleh penelitian Christensen (1982) dalam Elfi 

Rahmiati (2013) bahwa dalam partisipasi penganggaran, bawahan dapat 

menyembunyikan sebagian dari informasi pribadi mereka, yang dapat 

menyebabkan senjangan anggaran. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti 

ingin mengembangkan hipotesis: 

H4: Asimetri Informasi Memoderasi Hubungan Partisipasi Penyusunan 

Anggaran terhadap Senjangan Anggaran 

 

2.12.6 Asimetri Informasi Memoderasi Hubungan Kejelasan Sasaran 

Anggaran terhadap Senjangan Anggaran 

 

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran 

ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat 

dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran tersebut. 

Sebelum kita melakukan penyusunan anggaran kita perlu membuat suatu sasaran 

anggaran yang jelas sesuai target optimal yang dapat dicapai setelah informasi 

yang jelas. Anggaran yang direncanakan seharusnya sesuai dengan kinerja yang 

diharapkan sehingga mempermudah penyusunan anggaran untuk memcapai 

sasaran anggaran yang ditetapkan. Proses penyusunan anggaran yang melibatkan 

berbagai pihak dengan sasaran anggaran yang sudah jelas dan tidak ada informasi 

yang disembunyikan mempermudah para penyusunan anggaran menetapkan target 

anggaran yang ingin dicapai, dengan demikian semakin jujur pengungkapan 

informasi yang dimiliki oleh individu dalam penyusunan anggaran maka semakin 

jelas sasaran anggaran yang ingin dicapai sehingga mengurangi senjangan 
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anggaran pada pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Aji Kridawan 

(2014) menunjukkan hasil kejelasan sasaran anggaran yang tinggi berpengaruh 

positif terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi yang tinggi, dan 

berpengaruh negatif saat asimetri informasi yang rendah. Kemudian menurut 

penelitian dari Restu Agusti (2013) menunjukkan hasil informasi asimetri 

berpengaruh positif terhadap hubungan antara kejelasna sasaran anggaran 

terhadap senjangan anggaran. Maka dari uraian diatas peneliti mengajukan 

hipotesis: 

H6: Asimetri Informasi Memoderasi Hubungan Kejelasan Sasaran 

Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran. 

 

 


