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ABSTRAK 

 

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, PENEKANAN ANGGARAN DAN  

ASIMETRI INFORMASI TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN PADA   

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V  PEKANBARU 

 

SUKRONI AZIZ 

 

 Penelitian ini bertujun untuk mengetahui seberapa besar partisipasi anggaran, 

penekanan anggaran, dan asimetri informasi berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap senjangan anggaran pada PT. Perkebunan Nusantara V 

Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang terlibat dalam 

penyusunan anggaran PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru sebanyak 45 

orang. Teknik penarikan sampel menggunakan metode sampel purposive 

sampling, sehingga diperoleh sampel dengan jumlah karyawan 45 orang, karena 

jumlah populasi berdasarkan suatu kriteria. Data yang digunakan dalam 

penelitian adalah data primer berupa kuesioner dan wawancara pada beberapa 

kepala bagian, dan kepala urusan pada 5 divisi yaitu divisi pemasaran, divisi 

tanaman, divisi perencanaan strategis, divisi sumber daya manusia dan divisi 

keuangan di Kantor Pusat PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda dan menggunakan SPSS Versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

variabel partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

senjangan anggaran PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. Variabel 

penekanan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan 

anggaran PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. Variabel asimetri informasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran PT. Perkebunan 

Nusantara V Pekanbaru.  Kemudian untuk pengujian secara simultan variabel 

partisipasi anggaran (X1) penekanan anggaran (X2) dan asimetri informasi (X3) 

berpengaruh  positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran (Y) PT. 

Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. 

 

Kata Kunci :  Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, Asimetri Informasi 

dan Senjangan Anggaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan bisnis di era globalisasi yang semakin ketat dan kompleks 

mengharuskan perusahaan memiliki keunggulan bersaing dalam usahanya untuk 

menambah nilai perusahaan dan menuntut manajemen perusahaan agar mampu 

menjamin operasi perusahaan berjalan dengan baik tetap bertahan dan terus 

berkembang. Salah satu yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk 

menghadapi lingkungan yang tidak pasti dan mencapai hal tersebut adalah dengan 

menyusun, mengendalikan, melaksanakan dan mengevaluasi anggaran yang 

digunakan perusahaan. 

Menurut Arfan Ikhsan (2010:226) anggaran merupakan suatu rencana 

yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan 

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

mendatang. Fenomena yang sering terjadi adalah kesenjangan anggaran 

(budgetary slack) yang diistilahkan sebagai proses penganggaran yang ditemukan 

adanya  distorsi secara sengaja dengan  menurunkan pendapatan yang 

dianggarkan dan meningkatkan biaya yang dianggarkan (Suartana, 2010:137). 

Menurut Candra Sari (2018:237) budgetary slack atau senjangan anggaran 

merupakan selisih antara kinerja atau estimasi terbaik yang bisa dicapai 

dengantarget yang ditetapkan. Budgetary slack atau senjangan anggaran adalah 

perbedaan antara anggaran yang telah direncanakan dengan pelaksanaan 

sesungguhnya yang umumnya sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi dari 

 

1 



 

 

2 

pelaksana anggaran tersebut(Irawati dan Mutiara, 2018). Menurut Candra Sari 

(2018:240) konsekuensi negatif dari kesenjangan anggaran antara lain: pertama, 

kerugian pada organisasi. Kedua, pengalokasian sumber-sumber daya yang tidak 

efisien. Ketiga, fungsi anggaran sebagai alat penilaian kinerja menjadi tidak 

berfungsi dengan baik. Keempat, konflik internal yang seharusnya anggaran 

mampu menjadi alat koordinasi yang meminimalkan konflik internal. Namun, 

kesenjangan anggaran akan menimbulkan konflik antar bagian. 

Menurut Dharmanegara (2010:80) partisipasi anggaran dapat diartikan 

dengan adanya keterlibatan upaya dan input oleh manajer dalam penyusunan 

anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran terjadi apabila adanya 

keterlibatan dan tingkat pengaruh yang dirasakan oleh individu, dengan adanya 

kontribusi tersebut diharapkan para karyawan bersunguh-sunguh menyusun 

anggaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari organisasi. Selain itu, 

partisipasi anggaran yang besar dari atasan atau bawahan akan dapat mengurangi 

terjadinya kecurangan-kecurangan dalam penyusunan anggaran, yaitu budgetary 

slack. 

Faktor lain yang dianggap memicu terjadi budgetary slack adalah adanya 

penekanan anggaran (budget emphasis). Penekanan anggaran merupakan 

penekanan dari atasan kepada seorang bawahan atas anggaran yang digunakan 

sebagai tolak ukur kinerjanya (Irfan, 2016). Menurut Wayan Suartana (2010:138) 

mengemukakan bahwa faktor penekanan anggaran yang dapat menimbulkan 

budgetary slack yaitu sering kali perusahaan menggunakan anggaran sebagai satu- 

satunya pengukur kinerja manajemen. Penekanan anggaran seperti ini dapat 

memungkinkan timbulnya slack. 
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Faktor lainnya yang dianggap menjadi pemicu timbulnya senjangan 

anggaran adalah adanya asimetri informasi. Menurut Hapsari (2016) asimetri 

informasi adalah perbedaan informasi yang dimiliki karyawan tingkat atas dengan 

karyawan tingkat bawah karena adanya perbedaan sumber dan akses atas 

informasi tersebut. Menurut Wayan Suartana (2010:143) menjelaskan pengaruh 

asimetri informasi terhadap timbulnya budgetary slack yaitu bahwa budgetary 

slack akan menjadi lebih besar dalam kondisi asimetri informasi karena asimetri 

informasi mendorong bawahan/ pelaksana anggaran membuat budgetary slack. 

Sehubung dengan uraian diatas, maka penulis menemukan objek penelitian 

pada PT. Perkebunan Nusantara V merupakan Perkebunan yang didirikan tanggal 

11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan eks PT, 

Perkebunan II, PT. Perkebunan IV, dan PT. Perkebunan V di Provinsi Riau yang 

mengelola budidaya kelapa sawit dan karet. Secara efektif Perusahaan mulai 

beroperasi padatanggal 9 April 1996 dengan kantor pusat diPekanbaru.  

Fenomena yang terjadi di PTPN V bahwa senjangan anggaran yang belum 

berjalan optimal, hal itu disebabkan karena adanya dana anggaran sejumlah 

(sekitar Rp.2 Miliar) di kebun plasma PTPN V Riau yatu kebun Sei Pagar, dimana 

pengadaan proyek sebagian lahan plasma yang sudah replanting tetapi sisanya 80 

hektare belum ditanam sampai sekarang. Selain itu, adanya 19 lokasi kebun sawit 

yang tersebar di beberapa kabupaten tanaman sawitnya tidak produktif lagi 

sehingga sebagian petani plasma PTPN V tidak mau lagi bermitra dengan PTPN 

V karena selama ini petani mengaku tidak ada pembinaan yang signifikan dari 

PTPN V dikutip dari (DetakIndonesia.co.id).  
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Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh, dapat dilihat dari data 

Laporan anggaran dan realisasi anggaran di PT. Perkebunan Nusantara V 

Pekanbaru yang menunjukkan pendapatan tahun 2016 sampai 2018 sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1    

Anggaran dan Realisasi Anggaran PT.Perkebunan Nusantara V 

Pekanbaru Tahun 2016-2018 

 

 

Tahun 

URAIAN ANGGARAN REALISASI  (%) 

 1 2 (2/1) 

2016    Pendapatan Rp. 114.567.000  Rp. 101.250.000 8,84 

   Belanja  Rp.584.689.000 Rp.654.441.000 111,93 

2017 Pendapatan Rp. 170.828.000 Rp.278.792.000 163,20 

Belanja  Rp. 732.975.000 Rp.812.301.000 110,82 

2018  Pendapatan Rp. 268.862.000 Rp. 281.007.000 104,52 

   Belanja Rp. 848.895.000 Rp. 829.011.000 97,66 

(Sumber : Bagian Pelaporan PT Perkebunan Nusantara V Pekanbaru, 2020) 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui terjadinya senjangan anggaran 

yang menunjukkan bahwa anggaran pendapatan tahun 2016 sampai 2018 dibuat 

lebih rendah sedangkan realisasi anggaran pendapatannya menunjukkan hasil 

yang lebih tinggi, diartikan pihak PTPN V menargetkan anggaran yang lebih kecil 

agar anggaran mudah dicapai serta penilaian kinerja yang baik karena dapat 

mencapai target yang dianggarkan. Sedangkan anggaran belanja pada tahun 2016 

sampai 2018 menunjukkan anggaran belanja yang tinggi dibandingkan 

realisasinya yang rendah, sehingga dapat diartikan dengan sengaja pihak PTPN V 

agar terlihat efisien menggunakan anggaran agar terlihat baik dalam pengunaan 

anggaran belanja.  
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Adanya karakter dari masing-masing manusia yang berbeda, maka 

partisipasi anggaran sangat berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Semakin 

tinggi partisipasi yang diberikan kepada bawahan dalam penganggaran akan 

cenderung mendorong bawahan menciptakan senjanga anggaran. Anggaran 

memiliki dampak langsung terhadap perilaku manusia. Penelitian Fitra (2017) 

mengatakan ada tiga alasan manajer melakukan senjangan anggaran, yaitu: 

1. Kesenjangan anggaran akan membuat kinerja seolah-olah terlihat lebih 

baik dimata pimpinan jika mereka mencapai target anggaran. 

2. Kesenjangan anggaran sering digunakan untuk mengatasi ketidakpastian 

memprediksi masa yang akan datang. 

3. Pengalokasian sumber daya akan dilakukan berdasarkan proyeksi 

anggaran biaya, sehingga kesenjangan membuatnya fleksibel. 

Penelitian terdahulu memperoleh hasil yang bervariasi misalnya pada 

Kusniawati dan Lahaya (2017) menyatakan bahwa partisipasi anggaran memiliki 

pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap budgetary slack, penekanan 

anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap budgetary slack pada SKPD 

Kota Samarinda dan asimetri informasi memiliki pengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap budgetary slack pada SKPD Kota Samarinda. 

Penelitian Irfan (2016) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan 

antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Dompu. Kemudian hasil pengujian terhadap asimetri informasi dan 

penekanan anggaran menemukan bukti pengaruh negatif signifikan terhadap 

senjangan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa asimetri informasi dan 
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penekanan anggaran dapat menurunkan senjangan anggaran sehingga asimetri 

informasi dan penekanan anggaran bukan merupakan variabel pemoderesi, 

sedangkan hasil pengujian komitmen organisasional menemukan bukti pengaruh 

signifikan terhadap senjangan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Dompu. 

Dewi dan Erawati (2014) dalam penilitiannya menghasilkan bahwa 

terdapat pengaruh yang negatif partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran, 

dan terdapat pengaruh positif informasi asimetris dan penekanan anggaran 

terhadap senjangan anggaran pada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar. 

Dalam penelitian Irawati dan Mutiara (2018) bahwa partisipasi anggaran 

berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Sebaliknya, asimetri informasi dan 

kapasitas individu tidak berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 

anggaran dengan senjangan anggaran pada (OPD) BandarLampung. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi di perusahaan tersebut dan hasil 

wawancaran maka dari itu saya tertarik untuk mengangkat kembali judul ini dan 

melakukan penelitian, guna memperjelas serta mengembangkan penelitian ini 

untuk kedepannya. Peneliti melihat bahwa partisipasi anggaran penekanan 

anggaran dan asimetri informasi merupakan hal yang penting untuk diterapkan 

karena dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan dan membantu pihak 

manajemen dalam menyusun kebijaksanaan anggaran perusahaan dimasa 

mendatang. Selain mempunyai kemampuan informasi yang baik dan tinggi, akan 

mempengaruhi dalam kondisi asimetri informasi karena asimetri informasi 

mendorong bawahan atau pelaksana anggaran membuat senjangan anggaran. 
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Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian dan menuangkan dalam skripsi dengan tujuan untuk 

penelitian: “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran dan 

Asimetri Informasi terhadap Senjangan Anggaran Pada PT. Perkebunan 

Nusantara V Pekanbaru” 

 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

akan dikaji adalah : 

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran 

pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru? 

2. Apakah penekanan anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran 

pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru? 

3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran pada 

PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru? 

4. Apakah partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan asimetri informasi 

berpengaruh terhadap senjangan anggaran pada PT. Perkebunan Nusantara 

V Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan 

anggaran pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. 
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2. Untuk mengetahui penekanan anggaran berpengaruh terhadap senjangan 

anggaran pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui asimetri informasi berpengaruh terhadap senjangan 

anggaran pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. 

4. Untuk mengetahui partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan asimetri 

informasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran pada PT. Perkebunan 

Nusantara V Pekanbaru. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Praktisi yaitu PTPN V (Persero) Pekanbaru, sebagai bahan masukan 

bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan yang 

berhubungan dengan peningkatan kualitas anggaran sejalan dengan 

tujuanperusahaan. 

2. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh di bangku perkuliahan, dan pemahaman tentang pengaruh 

partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan asimetri informasi terhadap 

senjangan anggaran menjadi syarat untuk kelulusan Srata(S1). 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai  bahan  referensi  dan 

panduan dalam penelitian-penelitian di masa yang akandatang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran umum dari sistematika penulisan penelitian ini, berikut 

adalah gambaran sistematika penulisan penelitian yang penulis rencanakan : 
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BABI : PENDAHULUAN 

  Bab ini akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

masalah dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BABII : TINJAUANPUSTAKA 

  Dalam bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini yaitu: partisipasi anggaran, 

penekanan anggaran dan asimetri informasi. Selain itu pada bab ini 

juga menguraikan tentang penelitian terdahulu, hubungan antar 

variabel, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Berisi tentang variabel penelitian dan defenisi operasional variabel, 

populasi dan sampel dalam penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data yang digunakan di penelitian. 

BAB IV  :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Pada bab ini berisi hasil penelitian tentang pengaruh partisipasi 

anggaran, penekanan anggaran dan asimetri informasi 

terhadapsenjangan anggaran pada PT. Perkebunan Nusantara V 

Pekanbaru. 

BAB V   :  PENUTUP  

   Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diberikan 

berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 LandasanTeori 

 

2.1.1 Teori Agensi 

 

Menurut Grahita Chandararin (2018:30) teori agensi merupakan teori yang 

didalamnya mempunyai suatu hubungan agensi timbul ketika satu atau lebih 

pemilik (principals) mempercayakan dananya dikelola atau dioperasikan oleh 

manajer (agent) dalam bisnis (baik dibidang jasa, dagang, maupunmanufaktur). 

Teori agensi memiliki asumsi bahwa setiap masing-masing individu akan 

termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga akan menimbulkan konflik 

kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan yang dimaksudkan dalam 

praktik senjangan anggaran adalah konflik kepentingan antara agen dan principal 

yang muncul pada saat tiap pihak berusaha mencapai keberhasilan yang mereka 

kehendaki. Dalam proses penyusunan anggaran perusahaan, manajer yang 

berpartisipasi cenderung akan memberikan informasi berbeda dari sumber daya 

yang seharusnya mereka miliki dengan tujuan untuk mendapatkan rewards. 

Kondisi demikian akan jelas menimbulkan senjangan anggaran dalam suatu 

perusahaan (Gusmaulita, 2018). 

Berdasarkan teori keagenan, manusia akan bertindak opportunistik yaitu 

mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. Agen akan 

termotivasi untuk meningkatkan kompensasi di masa mendatang guna 

meningkatkan kinerjanya, sedangkan prinsipal termotivasi untuk meningkatkan 

utilitas dan profitabilitasnya. Prinsipal tidak dapat memonitor kegiatan agen setiap 
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hari.Sebaliknya, agen mengetahui informasi penting mengenai kapasitas diri, 

lingkungan kerja dan organisasinya secara keseluruhan. Hal inilah yang 

menimbulkan asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan informasi antara 

prinsipal dan agen. Asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen yang 

berpartisipasi dalam penganggaran dapat menimbulkan budgetary slack. Karena, 

kinerja yang dinilai dari tingkat pencapaian anggaran menjadi motivasi agen 

untuk melakukan asimetri informasi untuk memudahkan pencapaiananggaran. 

Penekanan anggaran dihubungkan dengan teori keagenan yang 

menjelaskan fenomena pemberian wewenang dari atasan kepada bawahan untuk 

bertanggungjawab melakukan suatu tugas dan keputusan. Direktur senantiasa 

mendesak agar manajer melakukan efesiensi dalam menjalankan aktivitas operasi 

dengan mengurangi beban dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Target 

anggaran yang terlampau sulit mempengaruhi manajer untuk mengambil tindakan 

jangka pendek yang mudah dicapai. Penekanan anggaran yang diterapkan memicu 

terjadinya upaya manajer melakukan senjangan agar anggaran yang telah disusun 

di unit masing-masing mudah dicapai antara lain dengan cara melonggarkan 

anggaran. Manajer berusaha memperoleh perbedaan yang menguntungkan dengan 

cara menciptakan senjangan anggaran untuk mencapai target anggaran. 

2.1.2 Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting) 

Teori Goal Setting dikemukakan oleh Locke & Latham (1978). Teori 

inimenjelaskan mengenai bagaimana pemahaman seseorang terhadap tujuan 

yangingin dicapai dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Teori ini menyatakan 

bahwa pemikiran dan niat seseorang dapat berdampak pada perilaku orang 
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tersebut. Jika seseorang telah menetapkan tujuan yang akan dicapai dan 

berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut, maka komitmen tersebut akan 

mempengaruhi kinerjanya (Cahyani dan Damayanthi,2019).  

Partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan asimetri informasi dalam 

sebuah perusahaan dilihat dari tingginya kinerja yang dihasilkan oleh seorang 

manajer berasal dari tingginya sebuah komitmen dari perseorangan kepada tugas 

yang diberikan. 

 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Anggaran 

 

2.2.2 Defenisi Anggaran 

 

Menurut Rudianto (2010:13) anggaran adalah rencana kerja organisasi di 

masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sitematis. 

Kemudian menurut Samryn (2012:202) anggaran merupakan pernyataan 

kuantitatif dalam unit moneter tentang suatu rencana kegiatan yang sekaligus 

berfungsi sebagai alat bantu untuk mengkoordinasikan implementasirencana 

tersebut. Arfan Ikhsan (2010:226) mengemukakan anggaran merupakan suatu 

rencan yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan 

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

(periode) mendatang. 

Menurut Irawati dan Mutiara (2018) Anggaran merupakan dasar aktivitas 

kegiatan serta sistem pengendalian kegiatan dalam organisasi.Anggaran 

mempunyai dua peran penting di dalam sebuah perusahaan.Di satu sisi anggaran 

berperan sebagai alat untuk perencanaan (planning) dan di satu sisi anggaran 
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berperan sebagai alat untuk pengendalian (control) jangka pendek bagi 

suatuorganisasi. 

2.2.3 Karakteristik Anggaran 

 

Menurut Rudianto (2010:4-5) terdapat enam ciri khusus anggaran yang 

membedakannya dengan sekedar rencana, antara lain ; 

1. Dinyatakan dalam satuan moneter 

Penyusunan rencana kerja dalam satuan moneter bertujuan untuk 

mempermudah membaca dan usaha untuk memahami rencana tersebut. 

2. Umumnya mencakup kurun waktu satutahun 

Batasan waktu di dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk 

memberikan batasan rencana kerja tersebut. 

3. Mengandung komitmen manajemen 

Anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan 

seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. 

4. Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tertinggi dari pelaksana 

anggaran 

Anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendir oleh setiap bagian 

organisai tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun. 

5. Setelah disetujui, anggaran hanya diubah jika ada keadaankhusus 

Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal organisai 

memaksa untuk mengubah anggaran tersebbut. 

6. Harus dianalisis penyebabnya, jika terjadi penyimpangan di dalam 

pelaksanaanya 
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Diperlukannya analisis yang lebih mendalam tentang 

penyimpangan, agar tidak terulang lagi di masa mendatang dan agar 

penyusunan anggaran di kemudian hari menjadi lebih relevan dengan 

situasi yang ada. 

2.2.4 Fungsi Anggaran 

 

Menurut Arfan Ikhsan (2010:227) terdapat beberapa fungsi anggaran, 

yaitu: 

1.  Anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan 

2.  Anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang 

mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya 

organisasi. 

3.  Anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang 

menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang 

satu dengan yang lain dan dengan manajemenpuncak. 

4.  Anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi actual yang 

dapat dibandingkan. 

5.  Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinakan 

manjemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau 

kelemahanperusahaan. 

6.  Anggaran mencoba untuk memengaruhi dan memotivasi baik manajer 

maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yangkonsisten. 
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2.2.5 Jenis Anggaran 

Menurut Rudianto (2010:7-9) jenis anggaran meliputi : 

1. Anggaran operasional 

Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang 

mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh 

pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Anggaran operasional 

mencakup anggaran pendapatan, anggaran biaya dan anggaranlaba. 

2. Anggaran keuangan 

Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan 

rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran keuangan 

mencakup : anggaran investasi, anggaran kas dan proyeksi neraca. 

 

2.3 Senjangan Anggaran 

 

2.3.1 Pengertian Senjangan Anggaran 

 

Menurut Irawati dan Mutiara (2018) senjangan anggaran merupakan 

perbedaan antara anggaran yang telah direncanakan dengan pelaksanaan 

sesungguhnya yang umumnya sengaja dilakukan untuk kepentingan  pribadi dari 

pelaksana anggaran tersebut. Senjangan anggaran dilakukan oleh bawahan 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 Hapsari (2014) senjangan anggaran merupakan selisih jumlah 

yang dianggarkan dengan jumlah yang direalisasikan. Sedangkan dalam penelitian 
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Kusniawati dan Lahaya (2017) senjangan anggaran merupakan kendala yang 

paling sering muncul dalam suatu proses penyusunan anggaran, yang 

mengakibatkan hilangnya estimasi terbaik dari anggaran itu sendiri yang 

berpengaruh pada kinerja suatu organisasi. 

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 definisi diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa senjangan 

anggaran adalah tindakan bawahan yang mengecilkan kapasitas produktifnya 

ketika bawahan diberi kesempatan untuk menentukan kinerjanya. Hal ini 

menyebabkan perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang 

sesuai dari estimasi terbaik bagi organisasi. Dalam kondisi seperti ini pihak 

manajemen cenderung lebih banyak melakukan senjangan anggaran. Alasan yang 

mendasari seorang manajer melakukan senjangan anggaran diantaranya adalah 

untuk membangun kepercayaan orang-orang bahwa ketika anggaran dapat 

tercapai, maka mereka akan terlihat memiliki kinerja yang bagus di mata atasan.  

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Senjangan Anggaran Gusmaulita 

(2018): 

1. Faktor Internal 

Salah satu faktor yang diteliti dan dianggap memiliki pengaruh 

terhadap senjangan anggaran adalah faktor individual seperti etika atau 
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moral. Diamati dari sudut pandang etika, budgetary slack sebagai sesuatu 

yang positif (etis) atau negatif (non-etis). Apabila individu menganggap 

budgetary slack sebagai sesuatu yang tidak etis, maka semakin rendah 

kecenderungan untuk menciptakan budgetary slack dan begitu sebaliknya. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang banyak diteliti dan dianggap memiliki 

pengaruh yang signifikan pada budgetary slack adalah partisipasi 

anggaran. Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan bawahan dalam 

proses penyusunan anggaran. Sebagian besar penelitian yang dilakukan 

pada sektor swasta mendukung hipotesis bahwa partisipasi anggaran dalam 

penyusunan anggaran akan menghasilkan senjangananggaran. 

2.3.3 Karakteristik Senjangan Anggaran Menurut Karsam (2016) 

1. Standar dalam anggaran tidak mendorong peningkatan produktivitas 

2. Anggaran secara mudah untukdiwujudkan 

3. Tidak terdapatnya batasan-batasan ditetapkan untukbiaya 

4. Anggaran tidak menuntut halkhusus 

5. Anggaran tidak mendorong terjadinya efisiensi 

2.3.4 Indikator Senjangan Anggaran Menurut Kusniawati dan Lahaya 

(2017): 

1. Standar anggaran 

2. Pencapaian Anggaran 

3. Keketatan Anggaran 

4. Penekanan Anggaran 

5. Efisiensi Anggaran 

6. SasaranAnggaran 



 

 

18 

2.3.5 Pandangan Islam mengenai Senjangan Anggaran 

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna. 

Dalam pengelolaan anggaran, kejujuran adalah suatu kewajiban yang tidak bisa 

dijalankan kecuali dengan penerapan prinsip trans-paransi anggaran.Allah SWT 

berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 119: 

                   

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. 

 

Berdasarkan ayat diatas mengandung arti bahwa dalam bekerja kita harus 

menanamkan sifat jujur yang dampaknya untuk pencapaian hasil kinerja yang 

baik pada diri masing-masing.Pada umumnya semua pekerjaan memerlukan 

pengembangan amanah yang teruji dalam kemampuan menjalankan pekerjaan 

serta tanggungjawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Allah SWT 

berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Qashash Ayat 26: 

                             

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata; “ Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita), ialah orang 

yang kuat lagi dapat dipercaya”. 

 

Berdasarkan ayat diatas mengandung arti bahwa dalam setiap pekerjaan 

yang dikerjakan hendaknya kita bisa melakukannya dengan baik dan dapat 

dipercaya atas pekerjaan yang dibebankan kepada kita. 
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2.4 Partisipasi Anggaran 

 

2.4.1 Pengertian Partisipasi Anggaran 
 

Menurut Arfan Ikhsan (2010:238) mengemukakan partisipasi adalah suatu 

proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana 

keputusan itu akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang 

membuatnya. Menurut Dharmanegara (2010:80) partisipasi anggaran dapat 

diartikan dengan adanya keterlibatan upaya dan input oleh manajer dalam 

penyusunan anggaran. 

Kusniawati dan Lahaya (2017) dalam penelitiannya menyatakan 

partisipasi anggaran merupakan kesempatan seorang bawahan untuk ikut 

berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran pada suatu organisasi. Menurut 

Irawati dan Mutiara (2018) partisipasi anggaran merupakan proses kerjasama 

dalam pengambilan keputusan antara dua kelompok atau lebih yang berpengaruh 

pada keputusan untuk tujuan masa mendatang. 

Menurut Karsam (2017) partisipasi dalam penyusunan anggaran 

merupakan keikutsertaan yang melibatkan semua pihak dalam menyusun 

anggaran yang merupakan alat penilaian kinerja manajerial. 

Dari definisi diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi 

anggaran adalah suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer 

dalam penentuan tujuan anggran yang menjadi tanggung jawabnya atau 

penyusunan anggaran yang memungkinkan bawahan untuk ikut bekerjasama 

menentukan perencanaan. 
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2.4.2 Keuntungan Penggunaan Partisipasi Anggaran 

Menurut Samryn (2012:203) keuntungan penggunaan partisipasi 

anggaran: 

1. Setiap orang pada semua level organisasi diakui sebagai anggota tim yang 

pandangan dan kebijaksanaannya dihargai oleh manajemen puncak. 

2. Orang yang memiliki hubungan langsung dengan suatu aktifivitas berada 

dalam posisi paling baik untuk membuat estimasi. 

3. Orang-orang lebih suka bekerja untuk memenuhi suatu anggaran yang 

mereka berpartisipasi dalam membuatnya. 

4. Memiliki sistem kendali sendiri yang unik, karena apabila orang-orang 

tidak mampu mencapai spesifikasi anggaran yang ditetapkan maka mereka 

hanya menyalahkan diri mereka sendiri. 

2.4.3 Indikator Partisipasi Anggaran Menurut Kusniawati dan 

Lahaya(2017): 

1. Keikutsertaan ketika anggaran disusun 

2. Kemampuan memberikan pendapat dalam penyusunan anggaran 

3. Frekuensi memberikan pendapat dan usulan mengenai anggaran 

kepadaatasan 

4. Memiliki pengaruh atas anggaran final 

5. Frekuensi atasan meminta pendapat ketika anggaran disusun 

6. Kontribusi dalam penyusunan anggaran. 
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2.5 Penekanan Anggaran 

 

2.5.1 Pengertian Penekanan Anggaran 
 

Menurut Anggasta dan Murtini (2014:517) penekanan anggaran sebagai 

tolak ukur kinerja anggaran ditetapkan untuk menuntut kinerja agar mencapai 

target anggaran, sehingga ketika target anggaran yang ditetapkan tercapai maka 

akan membuat seorang bawahan mendapatkan reward dan kompensasi dari 

seorang atasan.  

Menurut Kusniawati dan Lahaya (2017) Penekanan anggaran merupakan 

penekanan dari atasan kepada seorang bawahan atas anggaran yangdigunakan 

sebagai tolak ukur kinerjanya. Dimana seorang bawahan akan berusaha 

meningkatkan kinerjanya dengan cara membuat target anggaran mudah dicapai 

sehingga seorang bawahan dapat menerima reward dan kompensasi atas 

tercapainya kinerja dalam suatu organisasi tersebut. 

Menurut Karsam (2016) Budget emphasis merupakan desakan dari atasan 

pada bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik, yang 

berupa sangsi jika kurang dari target anggaran dan kompensasi jika mampu 

melebihi target anggaran.Sedangkan Hapsari (2016) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa penekanan anggaran yaitu perusahaan menjadikan anggaran 

menjadi satu faktor yang paling dominan dalam pengukuran kinerjabawahan. 

Dari definisi diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa penekanan 

anggaran adalah batasan dari atasan kepada seorang bawahan atas anggaran yang 

digunakan sebagai tolak ukur kinerjanya dan berupa sangsi jika kurang dari target 

anggaran dan kompensasi jika mampu melebihi target anggaran. 
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2.5.2 Indikator Penekanan Anggaran Menurut Irfan, dkk(2016): 

 

1. Anggaran sebagai fungsipengawasan 

2. Anggaran sebagai tolak ukurkinerja 

3. Kemampuan dalam mencapai targetanggaran 

4. Reward (penghargaan) ketika mencapai target anggaran 

5. Anggaran yang ditetapkan meningkatkan kinerja 

 

2.6 AsimetriI nformasi 

2.6.1 Pengertian 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. Menurut Suartana (2010:139) konsep informasi 

asimetris yaitu atasan atau pemegang kuasa anggaran mungkin mempunyai 

pengetahuan dan wawasan yang lebih daripada bawahan atau pelakasana anggaran 

mengenai unit tanggung jawab bawahan atau pelaksana anggaran, ataupun 

sebaliknya. 

Menurut Arthaswadaya (2015:25) Asimetri informasi merupakan 

ketidakseimbangan informasi yang dimiliki bawahan dengan informasi yang 

dimiliki atasan mengenai suatu unit tanggung jawab pada sebuah organisasi. 

Menurut Armaeni (2012) asimetri informasi yang memicu terjadinya 

budgetary slack, adalah masukan dari level bawah harus dievaluasi secara hati- 

hati karena ada tendensi untuk memasukkan kepentingan pribadi atau divisi dalam 

penyiapan anggaran. Sedangkan menurut Hapsari (2016) asimetri informasi 

adalah perbedaan informasi yang dimiliki karyawan tingkat atas dengan karyawan 

tingkat bawah karena adanya perbedaan sumber dan akses atas informasi tersebut. 
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Adanya asimetri informasi merupakan salah satu faktor yang memicu 

timbulnya budgetary slack. Hal ini bisa terjadi ketika seorang bawahan cenderung 

memberikan informasi yang bias dari informasi pribadi mereka, yaitu dengan cara 

membuat anggaran yang relatif lebih mudah dicapai. 

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suartana 

(2010:143), bahwa kesenjangan anggaran akan menjadi lebih besar dalam kondisi 

informasi asimetris karena informasi asimetris mendorong bawahan/ pelaksana 

anggaran membuat senjangan anggaran. Dengan demikian, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa asimetri informasi adalah ketidakpastian informasi terjadi 

ketika bawahan memiliki informasi lebih dibanding atasan mengenai suatu unit 

organisasi atau pusat pertanggungjawaban bawahan. 

2.6.2 Indikator Asimetri Informasi Menurut Asak (2014:14): 

 

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur asimetri 

Informasi : 

1. Agen memberikan informasi pada saat proses penyusunan anggaran agar 

target anggaran tercapaikan. 

2. Agen memiliki infomasi yang lebih baik mengenai apa yang dapat dicapai 

pada bidangnya. 

3. Agen memiliki informasi yang lebih baik terhadap pekerjaan yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

4. Agen memiliki informasi yang baik mengenai kinerja potensial pada 

bidang tanggungjawabnya. 

 



 

 

24 

5. Agen memiliki informasi yang lebih baik mengenai biaya yang dibutuhkan 

organisasi pada penyusunan anggaran. 

6. Agen memiliki memiliki informasi yang diperlukan pada PTPN V selama 

ini sudah sesuai dengan kebutuhan. 

 

2.7 PenelitianTerdahulu 

Sebelum penulis mengangkat judul ini, telah dilakukan juga penelitian 

sebelumnya antara lain : 

Tabel 2.1  Penelitian Terdahulu 
 

No 
Penulis/  

Tahun 
Judul Publikasi Variabel 

Analisis 

Data 
Hasil Penelitian 

1 Heny 

Kusniaw

ati dan 

Ibnu 

Abni 

Lahaya 

(2017) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran, 

Penekanan 

Anggaran, 

Asimetri 

Informasi 

terhadap 

Budgetary 

Slack pada 

SKPD Kota 

Samarinda 

Jurnal 

Akuntansi 

Fakultas 

Ekonomi 

dan 

BisnisUniv

ersitas 

Mulawarm

an, 

Samarinda 

Y= 

Senjangan 

Anggaran   

X1= 

Partisipasi 

Anggaran 

X2= 

Penekanan 

Anggaran 

X3= 

Asimetri 

Informasi 

Data yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

data 

primer. 

Analisis 

data 

mengguna

kan 

analisis 

regresi 

linier 

sederhana 

dan regresi 

linier 

berganda 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa partisipasi 

anggaran memiliki 

pengaruh negatif 

namun tidak 

signifikan terhadap 

budgetary slack pada 

SKPD Kota 

Samarinda 

2)Penekanan 

anggaran 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

budgetary slack pada 

SKPD Kota 

Samarinda. 

3)Asimetri informasi 

memiliki pengaruh 

positif namun tidak 

signifikan terhadap 

budgetary slack pada 

SKPD Kota 

Samarinda. 

2 Nyoman 

Purmita 

Dewi dan 

Ni Made 

Adi 

Erawati 

(2014) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Penganggar

an, 

Informasi 

Asimetris, 

Penekanan 

Anggaran 

Dan 

Komitmen 

Jurnal 

Akuntansi 

Fakultas 

Ekonomi 

dan 

BisnisUniv

ersitas 

Udayana, 

Bali, 

Indonesia 

Y= 

Senjangan 

Anggaran   

X1= 

Partisipasi 

Anggaran 

X2= 

Asimetri 

Informasi 

X3= 

Data yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini berupa 

data primer 

dan 

mengguna

kan sampel 

jenuh. 

Hasil pada penelitian 

ialah (1) terdapat 

pengaruh yang 

negatif antara 

partisipasi anggaran 

dan senjangan 

anggaran (2) terdapat 

pengaruh positif 

antara informasi 

asimetris dan 
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No 
Penulis/  

Tahun 
Judul Publikasi Variabel 

Analisis 

Data 
Hasil Penelitian 

Organisasi 

Pada 

Senjangan 

Anggaran   

(pada 

Perusahaan 

Daerah 

Parkir Kota 

Denpasar) 

Penekanan 

Anggaran 

X4= 

Komitmen 

Organisasi   

Pengumpul

an data 

dilakukan 

dengan 

wawancara 

dan 

instrumen 

berupa 

kuesioner. 

senjangan anggaran 

(3) terdapat pengaruh 

positif antara 

penekanan anggaran 

dan senjangan 

anggaran, dan (4) 

terdapat pengaruh 

negatif antara 

komitmen organisasi 

dan senjangan 

anggaran. 

3 Marfuah  

Amanda 

Listiani 

(2014) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran 

Terhadap 

Senjangan 

Anggaran 

Dengan 

Menggunak

an 

Komitmen 

Organisasi, 

dan 

Informasi 

Asimetri 

Sebagai 

Variabel 

Pemoderasi 

(universitas 

di 

Yogyakart) 

Jurnal 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Islam 

Indonesia 

Y= 

Senjangan 

Anggaran   

X1= 

Partisipasi 

Anggaran 

Z1= 

Komitmen 

Organisasi  

Z2= 

Asimetri 

Informasi 

 

Data yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini berupa 

data 

primer. 

Teknik 

pengumpul

an data 

dengan 

menyebark

an 

kuesioner. 

Metode 

analisis 

regresi 

linear 

berganda 

dam 

Moderated 

Regression 

Analysis 

(MRA). 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa 

1) Partisipasi 

anggaran 

berpengaruh positif 

terhadap senjangan 

anggaran para pejabat 

di tingkat Fakultas 

yang meliputi Dekan, 

Wakil Dekan, Ketua 

Jurusan dan 

Sekretaris Jurusan 

dalam penyusunan 

anggaran maka 

semakin besar pula 

senjangan anggaran 

dan sebaliknya.  2) 

Komitmen organisasi 

berpengaruh negatif 

terhadap hubungan 

antara partisipasi  

anggaran terhadap 

senjangan anggaran. 

3)Informasi asimetri 

berpengaruh positif 

terhadap hubungan 

partisipasi anggaran 

terhadap senjangan 

anggaran. 

4 Muh. 

Irfan, 

Budi 

Santoso 

dan 

Lukman 

Effendi 

(2016) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran 

terhadap 

Senjangan 

Anggaran 

dengan 

Asimetri 

Informasi, 

Penekanan 

Anggaran 

dan 

Jurnal 

Akuntansi 

dan 

InvestasiU

niversitas 

Mataram 

Y= 

Senjangan 

Anggaran   

X1= 

Partisipasi 

Anggaran 

Z1= 

Asimetri 

Informasi 

Z2= 

Penekanan 

Anggaran 

Metode 

deskriptif 

analisis 

dengan 

pendekatan 

survey, 

sehingga 

data primer 

melalui 

kuisioner.T

eknik 

analisis 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa 

 (1) adanya pengaruh 

signifikan antara 

partisipasi anggaran 

terhadap senjangan 

anggaran. (2) asimetri 

informasi dan 

penekanan anggaran 

menemukan bukti 

pengaruh negatif 
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No 
Penulis/  

Tahun 
Judul Publikasi Variabel 

Analisis 

Data 
Hasil Penelitian 

Komitmen 

Organisasio

nal sebagai 

Variabel  

Pemoderasi 

Z3= 

Komitmen 

Organisasi

onal 

data 

mengguna

kan 

pengujian 

statistik 

analisis 

korelasi 

SEM 

signifikan terhadap 

senjangan anggaran, 

hal ini menunjukkan 

bahwa asimetri 

informasi dan 

penekanan anggaran 

dapat menurunkan 

senjangan anggaran 

sehingga asimetri 

informasi dan 

penekanan anggaran 

bukan merupakan 

variabel pemoderesi, 

sedangkan hasil 

pengujian komitmen 

organisasional 

menemukan bukti 

pengaruh signifikan  

terhadap senjangan 

anggaran 

5 Emma 

Dwi 

Hapsari 

(2016) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran, 

Asimetri 

Informasi,  

Komitmen 

Organisasi, 

Dan 

Penekanan 

Anggaran 

Terhadap 

Slack 

Anggaran 

Dengan 

Kompleksit

as Tugas 

Sebagai 

Variabel 

Moderasi(S

tudi Kasus 

Pada Bank 

Mega 

Syariah 

Cabang 

Solo) 

Skripsi 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Bisnis 

Universitas 

Muhamma

diyah 

Surakarta 

Y= 

Senjangan 

Anggaran   

X1= 

Partisipasi 

Anggaran 

X2= 

Asimetri 

Informasi 

X3= 

Komitmen 

Organisasi 

X4= 

Penekanan 

Anggaran 

Z1= 

Kompleksi

tas Tugas 

Metode 

pengumpul

an data 

dengan 

menyebar 

kuesioner. 

Teknik 

analisis 

data yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

uji regresi 

linier 

berganda 

dan uji 

Moderated 

Regression 

Analysis 

(MRA). 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

partisipasi anggaran 

dan komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

slack anggaran, 

sedangkan  asimetri 

informasi,   

penekanan anggaran 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

slack anggaran. Dan 

variabel kompleksitas 

tugas tidak mampu 

memoderasi 

pengaruh partisipasi 

anggaran, asimetri 

informasi, komitmen 

organisasi, dan 

penekanan anggaran 

terhadap slack 

anggaran. 

6 Ida Ayu 

Gede 

Purba 

Dianthi 

dan 

Made 

Gede 

Wirakus

Pengaruh 

Partisipasi 

Penganggar

an, 

Asimetri 

Informasi, 

Budaya 

Organisasi 

Jurnal 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Bisnis, 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana 

Y= 

Senjangan 

Anggaran   

X1= 

Partisipasi 

Anggaran 

X2= 

Asimetri 

Data yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

data 

primer. 

Teknik 

Hasil penelitian 

membuktikan bahwa 

partipasipasi 

penganggaran dan 

asimetri informasi 

berpengaruh positif 

pada senjangan 

anggaran sedangkan 
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No 
Penulis/  

Tahun 
Judul Publikasi Variabel 

Analisis 

Data 
Hasil Penelitian 

uma 

(2017) 

Dan 

Komitmen 

Organisasi 

Pada 

Senjangan 

Anggaran 

Informasi 

X3= 

Budaya 

Organisasi 

 

analisis 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

budaya dan 

komitmen organisasi 

berpengaruh negatif 

pada senjangan 

anggaran di Rumah 

Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Badung 

Mangusada. 

7 Anik 

Irawati 

dan 

Anisa 

Mutiara 

(2018) 

Faktor-

Faktor yang 

Mempengar

uhi 

Senjangan 

Anggaran     

(OPD di 

Bandar 

Lampung) 

Jurnal 

Ilmiah 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Bisnis, 

Institute 

Informatik

a dan 

Bisnis 

Darmajaya 

Lampung 

Y= 

Senjangan 

Anggaran   

X1= 

Partisipasi 

Anggaran 

X2= 

Asimetri 

Informasi 

X3= 

Kapasitas 

Individu 

X4= 

Komitmen 

Organisasi 

Data yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

data 

primer. 

Analisis 

data 

mengguna

kan 

analisis 

regresi 

berganda. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

partisipasi anggaran 

berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran, 

serta komitmen 

organisasi 

mempengaruhi 

hubungan tersebut. 

Sebaliknya, asimetri 

informasi dan 

kapasitas individu 

tidak berpengaruh 

terhadap hubungan 

antara  

partisipasi anggaran 

dengan senjangan  

anggaran.   

8 Wulan 

Gusmaul

ita 

(2018) 

Pengaruh 

partisipasi 

penyusunan 

anggaran 

dan 

komitmen 

organisasi 

terhadap 

senjangan 

anggaran 

dengan 

motivasi 

dan 

ketidakpasti

an 

lingkungan 

sebagai 

variable 

moderating 

(studi 

empiris 

pada 

pemerintah 

provinsi 

Riau) 

Skripsi 

Fakultas 

ekonomi 

dan ilmu 

social 

Universitas 

Islam 

Sultan 

Syarif 

Kasim 

Riau 

Y= 

Senjangan 

Anggaran   

X1= 

Partisipasi 

Anggaran 

X2= 

Komitmen 

Organisasi 

Z1= 

Motivasi 

Z2= 

ketidakpast

ian 

lingkungan 

Data yang 

digunakan 

dalam 

penilitian 

ini yaitu 

data 

primer. 

Metode 

analisis 

yang 

digunakan 

adalah 

moderated 

regression 

analysis 

(MRA). 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

partisipasi 

penyusunan anggaran 

dan komitmen 

organisasi 

berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran. 

Motivasi dan 

ketidakpastian 

lingkungan 

berpengaruh pada 

hubungan partisipasi 

penyusunan anggaran 

dengan senjangan 

anggaran. 
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No 
Penulis/  

Tahun 
Judul Publikasi Variabel 

Analisis 

Data 
Hasil Penelitian 

9 Gary 

Linn, K. 

Michael 

Casey, 

Gene H. 

Johnson 

& T. 

Selwyn 

Ellis 

(2016) 

Do Broad 

Scope 

Managerial 

Accounting 

Systems 

Moderate 

the Effects 

of Budget 

Emphasis, 

Budget 

Participatio

n and 

Perceived 

Environme

ntal 

Uncertainty 

on the 

Propensity 

to Create 

Budgetary 

Slack 

Jurnal 

Internasion

al 

University 

Arkadelphi

a 

Y1=sistem 

akuntansi 

manajerial 

ruang 

lingkup 

Y2= 

Senjangan 

Anggaran  

Z1= 

Partisipasi 

Anggaran 

Z2= 
penekanan 

anggaran,  
Z3= 

ketidakpast

ian 

lingkungan 

Data yang 

digunakan 

dalam 

penilitian 

iniyaitu 

dataprimer. 

Teknik 

statistik 

utama 

yang 

digunakan 

untuk 

menguji 

hipotesis 

untuk 

penelitian 

ini adalah 

moderated 

multiple 

regression 

analysis.  

Hasil penelitian 

survei yang 

dikumpulkan dari 

manajer Fortune 1000 

menunjukkan bahwa 

penggunaan sistem 

akuntansi manajerial 

ruang lingkup yang 

luas tidak 

memoderasi dampak 

penekanan anggaran, 

partisipasi anggaran, 

dan ketidakpastian 

lingkungan yang 

dirasakan terhadap 

kecenderungan untuk 

membuat anggaran 

kendur.  
 

10 Megawat

iOktorina 

dan 

Yanuar 

Nanok 

Soenarno

(2013) 

Effect of 

Budget 

Participatio

n, Budget 

Emphasis, 

and 

Fairness 

Perception 

on the 

Budgetary 

Slack with 

Managerial 

Trustworth

y Behavior 

as 

Moderating 

Variable at 

Manufactur

ing 

Company 

in Jakarta 

 

Jurnal 

Internasion

al, Jurusan 

Ekonomi, 

Universitas 

Katolik 

Indonesia 

Atma Jaya  

 

Y= 

Senjangan 

Anggaran   

X1= 

Partisipasi 

Anggaran 

X2=  

Penekanan 

Anggaran 

X3=Persep

si keadilan 

/ keadilan 

procedural 

Z=Perilaku 

Manajerial 

Data 

primer 

berupa 

kuisioner.

Metode28 

yang 

digunakan 

untuk 

menganalis

is data dan 

masalah 

penelitian 

adalah 

model 

persamaan 

dengan 

pendekatan 

partial 

least 

square 

mengguna

kan 

perangkat 

lunak 

SmartPLS 

2.0.  

Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa  

1. partisipasi dalam 

anggaran dan 

penekanan anggaran 

mempengaruhi 

kelonggaran 

anggaran. Sementara 

itu, persepsi keadilan 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

senjangan anggaran.  

2. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa 

moderasi perilaku 

manajerial yang dapat 

dipercaya 

mempengaruhi 

hubungan antara 

penekanan anggaran 

dan senjangan 

anggaran.  

3. Hasil pengujian 

moderasi tidak 

mempengaruhi 

hubungan antara 

partisipasi anggaran 

dan senjangan 

anggaran. Manfaat 

dari penelitian ini 

adalah perilaku 

manajer dalam 
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No 
Penulis/  

Tahun 
Judul Publikasi Variabel 

Analisis 

Data 
Hasil Penelitian 

membuat senjangan 

anggaran dapat secara 

signifikan 

dipengaruhi 

olehfaktor yang 

berhubungan 

langsung dengan 

anggaran, tetapi 

pengaruh faktor ini 

pada senjangan 

anggaran dapat 

diubah oleh faktor 

lain, dalam penelitian 

ini perilaku 

manajerial dapat 

dipercaya. .  

11 Dito 

Aditia 

Darma 

Nasution 

(2020) 

Effect of 

Budgetary 

Participatio

n on the 

Budgetary 

Slack with 

Information 

Asymmetry

, 

Environme

ntal 

Uncertainty

, and 

Budget 

Emphasis 

as 

Variables 

Moderation 

 

Jurnal 

Internasion

al 

Manajeme

n Bisnis 

dan 

Teknologi, 

Volume 4 

Edisi 2 

Maret - 

April 2020 

ISSN: 

2581-3889 

Senjangan  

Y= 

Senjangan 

Anggaran   

X1= 

Partisipasi 

Anggaran 

X2=  

Asimetri 

Informasi 

X3=Ketida

kpastian 

Lingkunga

n 

Z= 

Penekanan 

Anggaran 

 

Populasi 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

27 SKPD 

(satuan 

kerja 

daerah) di 

pemerintah 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan, 

dengan 

jumlah 

responden 

sebanyak 

105. Data 

penelitian 

dikumpulk

an dengan 

mengguna

kan 

metode 

sensus 

sampling 

dan 

dianalisis 

dengan 

Moderated 

Regression 

Analysis 

(MRA). 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

partisipasi anggaran 

memiliki dampak 

positif dan signifikan 

terhadap senjangan 

anggaran. Sementara 

itu, asimetri 

informasi dan 

ketidakpastian 

lingkungan tidak 

mampu memoderasi 

hubungan antara 

partisipasi anggaran 

pada senjangan 

anggaran. Di sisi lain, 

penekanan anggaran 

terbukti memoderasi 

hubungan antara 

partisipasi anggaran 

pada senjangan 

anggaran.  
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2.8 Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini 

dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru, dengan perusahaan yang 

bergerak di bidang manufaktur, sedangkan penelitian sebelumnya bergerak dalam 

bidang pemerintahan. 

 

2.9 Kerangka Penelitian 

 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran, 

penekanan anggaran dan komitmen organisasi, variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah senjangan anggaran maka kerangka pemikiran berdasarkan 

Grand Teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran penelitian Pengaruh Partisipasi Anggaran, 

Penekanan Anggaran dan Asimetri informasi Terhadap 

Senjangan Anggaran Pada PT Perkebunan Nusantara V 

Pekanbaru. 

 

Keterangan : 

: Pengujian secara parsial 

 
: Pengujian secara simultan 

 

 

 

 

 

 

Senjangan 

Anggaran 

(Y) 

Asimetri Informasi (X3) 

Penekanan Anggaran(X2) 

Partisipasi Anggaran(X1) 
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2.10 Rumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran 

Proses penyusunan anggaran dalam berbagai lapisan manajemen 

merupakan hal yang harus dilakukan agar partisipasi yang diberikan pada 

saat penyusunan anggaran akan memberikan hasil yang tepat. Menurut 

Dharmanegara (2010:80) partisipasi anggaran dapat diartikan dengan 

adanya keterlibatan upaya dan input oleh manajer dalam penyusunan 

anggaran. Terdapat perilaku individu yang mungkin timbul sebagai akibat 

dari partisipasi penganggaran, misalnya peningkatan kinerja karena 

penghargaan yang diberikan perusahaan apabila target anggaran telah 

tercapai. Sedangkan perilaku lainnya yang mungkin terjadi yaitu 

terciptanya senjangan anggaran. 

Dalam proses partisipasi anggaran, senjangan anggaran merupakan 

perbedaan antara anggaran yang telah direncanakan dengan pelaksanaan 

sesungguhnya yang umumnya sengaja dilakukan untuk kepentingan  

pribadi dari pelaksana anggaran tersebut. Berdasarkan Agency Theory 

adanya partisipasi anggaran dalam penyusunan anggaran, akan membuat 

target yang lebih mudah untuk dicapai, yaitu dengan cara membuat target 

anggaran yang lebih rendah pada sisi pendapatan dan membuat ajuan 

biaya yang lebih tinggi pada sisi biaya. Alasannya dengan berpartisipasi 

individu akan memiliki banyak kesempatan yang dapat digunakan untuk 

menciptakan slack anggaran.   
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Irawati (2018), Kusniawati 

dan Lahaya (2017), Hapsari (2016) dan Yulianti (2014) menunjukkan 

bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

senjangan anggaran, artinya semakin tinggi partisipasi anggaran maka 

semakin tinggi pula terjadinya senjangan anggaran atau dengan kata lain 

partisipasi menyebabkan senjangan anggaran.  

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dibuat untuk 

pengaruh partisipasi anggaran pada senjangan anggaran adalah sebagai 

berikut: 

H1:  Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

senjangan anggaran 

2. Pengaruh Penekanan Anggaran terhadap Senjangan Anggaran  

Seringkali perusahaan menggunakan anggaran sebagai satu-satunya 

alat ukur kinerja manajemen. 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. 

Menurut Anggasta dan Murtini (2014:517) penekanan anggaran 

sebagai tolak ukur kinerja anggaran ditetapkan untuk menuntut kinerja 

agar mencapai target anggaran, sehingga ketika target anggaran yang 

ditetapkan tercapai maka akan membuat seorang bawahan mendapatkan 

reward dan kompensasi dari seorang atasan. Berdasarkan teori agensi 
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konsep penekanan anggaran menjelaskan pemberian wewenang dari atasan 

kepada bawahan untuk bertanggungjawab melakukan suatu tugas dan 

keputusan. Penekanan anggaran yang diterapkan memicu terjadinya upaya 

manajer melakukan senjangan agar anggaran yang telah disusun di unit 

masing-masing mudah dicapai antara lain dengan cara melonggarkan 

anggaran. Apabila kinerja seorang bawahan melampaui anggaran yang 

ditetapkan maka ia dapat menerima sebuah reward dan sebaliknya, jika 

seorang bawahan kinerjanya tidak dapat mencapai target anggaran maka 

seorang bawahan bisa mendapatkan sanksi dari atasannya.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kusniawati dan Lahaya 

(2017) dan Armaeni (2012) yang menunjukkan bahwa penekanan 

anggaran berpengaruh secara positif signifikan terhadap slack anggaran. 

Ini terjadi karena target anggaran dijadikan sebagai tolak ukur kinerja 

sehingga pegawai dapat melonggarkan anggaran yang membuat target 

anggaran mudah dicapai. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang 

dapatdibuat untuk pengaruh penekanan anggaran pada senjangan anggaran 

adalah sebagai berikut: 

H2:  Penekanan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

senjangan anggaran 

3. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Senjangan Anggaran 

Menurut Suartana (2010:139) konsep informasi asimetris yaitu 

atasan atau pemegang kuasa anggaran mungkin mempunyai pengetahuan 

dan wawasan yang lebih daripada bawahan atau pelakasana anggaran 
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mengenai unit tanggung jawab bawahan atau pelaksana anggaran, ataupun 

sebaliknya. 

Berdasarkan teori keagenan, manusia akan bertindak opportunistik 

yaitu mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. 

Agen akan termotivasi untuk meningkatkan kompensasi di masa 

mendatang guna meningkatkan kinerjanya, sedangkan prinsipal 

termotivasi untuk meningkatkan utilitas dan profitabilitasnya. Prinsipal 

tidak dapat memonitor kegiatan agen setiap hari. Sebaliknya, agen 

mengetahui informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja 

dan organisasinya secara keseluruhan. Hal inilah yang menimbulkan 

asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan 

agen. Asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen yang 

berpartisipasi dalam penganggaran dapat menimbulkan budgetary slack. 

Karena, kinerja yang dinilai dari tingkat pencapaian anggaran menjadi 

motivasi agen untuk melakukan asimetri informasi untuk memudahkan 

pencapaian anggaran. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kusniawati dan Lahaya 

(2017) Dewi dan Erwati (2014) menyatakan bahwa asimetri informasi 

berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran. Hal ini juga diperkuat 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suartana (2010:143), bahwa 

senjangan anggaran akan menjadi lebih besar dalam kondisi asimetri 

informasi karena asimetri informasi mendorong agen atau pelaksana 

anggaran membuat senjangan anggaran. Berdasarkan uraian diatas maka 
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hipotesis yang dapatdibuat untuk pengaruh asimetri informasi pada 

senjangan anggaran adalahsebagai berikut: 

 H3:  Asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

senjangan anggaran 

4. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran dan Asimetri 

Informasi Terhadap Senjangan Anggaran 

Dalam proses partisipasi anggaran, senjangan anggaran merupakan 

ketidaksesuaian antara penggunaan dana yang lebih besar dari anggaran 

yang telah direncanakan sebelumnya. Faktor lain yang dianggap memicu 

terjadi budgetary slack adalah adanya partisipasi anggaran, penekanan 

anggaran, dan asimetri informasi. Jika partisipasi dalam penyusunan 

anggaran rendah dan penekanan anggaran tinggi maka senjangan anggaran 

tinggi, karena penekanan anggaran dari atasan akan mempengaruhi para 

manajer untuk ikut terlibat dalam penyusunan anggaran yang bisa 

menciptakan senjangan anggaran. Sebaliknya jika partisipasi dalam 

penyusunan anggaran rendah tetapi penekanan anggaran rendah maka 

senjangan anggaran akan rendah pula (Karsam,2016).  

Instrumen-instrumen lain yang dianggap berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran adalah informasi asimetris dan penekanan anggaran. 

Anthony dan Govindaradjan (2007:270) menyatakan bahwa informasi 

asimetris adalah suatu keadaan dimana atasan (principal) tidak memiliki 

informasi yang memadai mengenai hal kinerja bawahan (agen) pada suatu 

kinerja aktual, tujuan serta motivasi, dengan demikian atasan sulit untuk 
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menetapkan kontribusi ke bawahan pada hasil kinerja aktual di suatu 

perusahaan tertentu. Pada partisipasi anggaran, pihak bawahan bias saja 

menyembunyikan beberapa bagian informasi yang mereka miliki, hal 

tersebut dapat menimbulkan senjangan anggaran. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusniawati dan Lahaya 

(2017), menyatakan bahwa partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan 

asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap senjangan 

anggaran. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapatdibuat 

untuk pengaruh partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan komitmen 

organisasi terhadap senjangan anggaran adalahsebagai berikut: 

H4: Partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan asimetri 

informasiberpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan 

anggaran 

 

2.11 Definisi Konsep Operasional VariabelPenelitian 

Tabel 2.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel 

Dependen 
Definisi Indikator Skala 

Senjangan 

Anggaran  

(Y) 

Senjangan Anggaran 

adalah perbedaan antara 

anggaran yang telah 

direncanakan dengan 

pelaksanaan 

sesungguhnya yang 

umumnya sengaja 

dilakukan untuk 

kepentingan pribadi dari 

pelaksana anggaran 

tersebut. (Irawati dan 

Mutiara,2018) 

 

1. Standar anggaran  

2. Pencapaian 

Anggaran 

3. Keketatan 

Anggaran 

4. Penekanan 

Anggaran 

5. Efisiensi Anggaran  

6. Sasaran Anggaran 

     (Kusniawati dan 

Lahaya,2017) 

Likert 
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Variabel 

Dependen 
Definisi Indikator Skala 

Independen 
   

Partisipasi 

Anggaran 

(X1) 

Partisipasi Anggaran 

adalah keikutsertaan 

yang melibatkan semua 

pihak dalam menyusun 

anggaran yang 

merupakan alat penilaian 

kinerja manajerial(Arfan 

Ikhsan (2010:238). 

1. Keikutsertaan 

ketika anggaran 

disusun 

2. Kemampuan 

memberikan 

pendapat dalam 

penyusunan 

anggaran 

3. Frekuensi 

memberikan 

pendapat dan 

usulan mengenai 

anggaran kepada 

atasan      

4. Memiliki 

pengaruh atas 

anggaran final 

5. Frekuensi atasan 

meminta pendapat 

ketika anggaran 

disusun 

6. Kontribusi dalam 

penyusunan 

anggaran. 

(Kusniawati dan 

Lahaya,2017) 

 

Likert 

Penekanan 

Anggaran 

(X2) 

Penekanan Anggaran 

adalah sebagai tolak ukur 

kinerja anggaran 

ditetapkan untuk 

menuntut kinerja agar 

mencapai target 

anggaran, sehingga 

ketika target anggaran 

yang ditetapkan tercapai 

maka akan membuat 

seorang bawahan 

mendapatkan reward dan 

kompensasi dari seorang 

atasan (Anggasta dan 

Murtini (2014:517). 

1 Anggaran sebagai 

fungsi pengawasan 

2 Anggaran sebagai 

tolak ukur kinerja 

3 Kemampuan dalam 

mencapai target 

anggaran 

4 Reward 

(penghargaan) 

ketika mencapai 

target anggaran 

5 Anggaran yang 

ditetapkan 

meningkatkan 

kinerja 

(Irfan,dkk,2016) 

 

Likert 
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Variabel 

Dependen 
Definisi Indikator Skala 

Asimetri 

Informasi (X3) 

Asimetri informasi 

merupakan 

ketidakseimbangan 

informasi yang dimiliki 

bawahan dengan 

informasi yang dimiliki 

atasan mengenai suatu 

unit tanggung jawab 

pada sebuah organisasi 

(Menurut Arthaswadaya 

2015:25) 

 

1. Agen memberikan 

informasi pada saat 

proses penyusunan 

anggaran agar 

target anggaran 

tercapaikan 

2. Agen memiliki 

informasi yang 

lebih baik 

mengenai apa yang 

dapat dicapai pada 

bidangnya 

3. Agen memiliki 

informasi yang 

lebih baik terhadap 

pekerjaan yang 

menjadi 

tanggungjawabnya 

4. Agen memiliki 

informasi yang 

baik mengenai 

kinerja potensial 

pada bidang 

tanggungjawabnya 

5. Agen memiliki 

informasi yang 

lebih baik 

mengenai biaya 

yang dibutuhkan 

organisasi pada 

penyusunan 

anggaran 

6. Informasi yang 

diperlukan PTPN 

V selama ini sudah 

sesuai dengan 

kebutuhan 

 (Asak, 2014:114) 

Likert 
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BAB III 

METODE PENELITIAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi dalam penelitian ini yaitu PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru 

yang beralamat di Jl. Rambutan No.43 Sidomulyo Tim, Pekanbaru 

Riau.Penelitian ini dimulai pada Desember 2019 sampai selesai. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Menurut Grahita Chandararin (2018:122) yaitu jenis data yang 

berupa angka-angka yang berasal dari perhitungan masiing-masing atribut 

pengukuran variabel. 

3.2.2 Sumber Data 

Menurut Grahita Chandararin (2018:123) sumber pengumpulan 

data dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer adalah data yang berasal langsung dari objek penelitian 

atau responden, baik individu maupun kelompok. 

b. Data Sekunder adalah data yang berasal dari pihak atau lembaga yang 

telah menggunakan atau mempublikasinya. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Menurut Grahita Chandrarin (2018:125) Populasi adalah kumpulan dari 

elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan 

untuk membuat kesimpulan. Sampel adalah kumpulan subjek yang mewakili 

populasi. 
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Dalam penilitian ini menggunakan sampel dengan metode Purposive 

Sampling, yaitu teknik penentuansampel yang dilakukan dengan mengambil 

sampel dari populasi berdasarkansuatu kriteria, dapat berdasarkan pertimbangan 

atau kuota tertentu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di kantor pusat 

PTPN V (Persero) yang berjumlah 158 karyawan. Kriteria yang digunakan yaitu 

karyawan yang bertindak selaku kepala bagian setingkat manajer, kepala urusan 

serta bawahan yang terlibat dalam penyusunan anggaran kecuali pimpinan 

perusahaan (Direktur), sehingga diperoleh sampel sebanyak 45 karyawan. Alasan 

direktur perusahaan tidak termasuk dalam sampel, karena saat wawancara bagian 

SDM PTPN V mengatakan bahwa untuk penyebaran kuisioner tidak 

diperbolehkan sampai ke bagian Direktur Perusahaan walaupun pihak tersebut 

ikut serta dalam persetujuan penyusunan anggaran.  Berikut adalah jumlah sampel 

yang diambil dari masing-masing divisi : 

Tabel 3.1  Jumlah Sampel pada Masing-Masing Divisi 
No Divisi/ Bagian Jabatan 

 Bagian Pemasaran  

1 Hotmatua SE.Ak Pj. Kepala Bagian 

2 Ria Dihairi,Ir.Hj Ka. Urusan Bagian Pembelian Dan Bahan Baku 

3 Fazli Hakiki, ST Ka. Urusan Bagian Pemasaran Produk 

4 
Insyirah, A.Md, Hj 

Ka. Urusan Bagian Penyusunan HPS dan E-
Katalog 

5 Jhon Pieter Sitanggang, S.Si Ka. Urusan Bagian Standarisasi Produk Lestari 

6 
Intan Mustika Sari, A.Ks 

Ka. Urusan Bagian Layanan Pelanggan dan 
Klaim 

7 Tengku Faris Azmi Ka. Urusan  Bagian Analisa Pasar  

8 
Agus Budiarto, ST 

Ka. Urusan  Bagian Penjualan & Pengangkutan 
Produk 

9 Evan Triputra Staff  SubBagian Pemasaran 

  Bagian Tanaman   

10 Haris Hamonangan, Ir Kepala Bagian 

11 Parid Mudzaky, S.Hut, M.Si Ka. Urusan Bagian Pengelolaan Kebun Inti 

12 Sugianto, SP 
Ka. Urusan Bagian Pemupukkan Dan 
Pemeliharaan 

13 Choiri, SP,MM Ka. Urusan Bagian Administrasi Tanaman 
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No Divisi/ Bagian Jabatan 

14 
Abdi Hurairah Lubbis, 
A.Md.H Pj. Ka.Sub Bag. Pemetaan Dan Gis 

15 Zafri Yasser.SP Ka. Urusan Bagian Invetasi Tanaman 

16 Indra Sukma  Ka. Urusan Bagian Adminitrasi Tanaman 

17 Rico Irwansyah, SP Staff  SubBagian Pemupukkan 

18 Arizzal Gusnadi, SP Staff  SubBagian Produksi Karet 

19 Suliadi, SP Staff  SubBagian Produksi Sawit 

  Bagian Keuangan   

20 Rurianto, SE.Ak Kepala Bagian 

21 Roslim, SE, MM.Ak Ka. Urusan  Bagian Pajak Dan Asuransi 

22 Bukhari, SE 
Ka. Urusan  Bagian Pengelolaan Kas Dan 
Pendanaan  

23 Hafrinuldin, SE, H Ka. Urusan  Bagian Pembukuan Dan Pelaporan 

24 M.Ridwan, A.Md Ka. Urusan  Bagian Anggaran  

25 M. Husni Nasution,S.Ag MM,  Ka. Urusan  Bagian Pelaporan 

26 Hery Darmawanti, SE Staff  Sub Bagian Pajak Dan Asuransi 

27 Huwaffa, SE Staff  SubBagian Pajak Dan Asuransi 

28 Mustika Biran, SE Staff  SubBagian Anggaran 

29 M.Zulfan, SE Staff  SubBagian Pelaporan 

30 
Agung Setiawan Tri Handono, 
SE Staff  SubBagian Pelaporan 

31 Damiri Ka. Urusan Pembukuan 

32 Aidil Putra Helbet Staff  SubBagian Anggaran 

 Bagian Perencanaan Strategis  

33 Riza Pahlevi, SE, MM Kepala Bagian 

34 
Yahdi Akbar  

Ka. Urusan  Bagian Perencanaan Teknik 
Pengolahan 

35 
Jenny Ferome Salima Tarigan, 
SP, MM 

Ka. Urusan  Bagian Manajemen Resiko dan 
KPKU 

36 
Tri Sutrisna, SE, MM 

Ka. Sub Bagian Enterprise Resource Planning 
(ERP) Project Manager ERP dan T.I 

37 
M. Aji Priyatna, ST, M.Si, H 

Ka. Urusan  Bagian Teknologi Informasi 
Project Manager Enterprise Resource Planning 
(ERP) & T.I 

38 Rizalmi Fitrah Z A, ST,MT Ka. Urusan  Bagian Perencanaan  

39 
Yudig Suhendri, ST, MT 

Ka. Urusan  Bagian Pengembangan Usaha dan 
Anak Perusahaan 

40 
M. Ilham Santosa, SH, H 

Ka. Urusan  Bagian Manajemen Resiko dan 
KPKU 

 Bagian SDM  

41 Andry Ideawan, SE, Ak. CA Kepala Bagian 

42 M. Adenan Siregar, SE Ka. Urusan  Bagian Personalia 

43 
Dwi Jatmiko Prayitno, S.Psi, 
MM.Psi 

Ka. Urusan  Bagian Pengembangan SDM 

44 
Maidia, S.Sos 

Ka. Urusan  Bagian Kompetensi & Penilaian 
SDM 

45 
Erwin Maulana Lubis, SE, 
M.Fin 

Ka. Urusan  Bagian Jam. Ketenagakerjaan dan 
Hub Industrial 

(Sumber: Bagian Pelaporan PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru2019) 
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3.4 Teknik Pengambilan Data 

1. Kuesioner 

Menurut Grahita Chandrarin (2018:124) kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dikumpulkan langsung dari responden 

maupun melalui media elektronik seperti email atau jasa pengiriman 

seperti pos. 

2. Dokumentasi 

Menurut Grahita Chandrarin (2018:125) dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, dan lain sebagainya. Adapun data yang diperoleh dalam 

penelitian ini meliputi struktur organisasi perusahaan, sejarah perusahaan 

dan laporan laba rugi rekapitulasi pada periode tahun 2014-2018. 

 

3.5 Skala Pengukuran  

Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu pada skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dimana masing-masing dibuat 

dengan menggunakan skala 1-5 ketegori jawaban, yang masing-masing jawaban 

diberi score atau bobot yaitu banyaknya score 1 sampai 5 dengan rincian, sebagai 

berikut: 

1 Jawaban SS sangat setuju diberi score 5 

2 Jawaban S setuju diberi score 4 

3 Jawaban NN netral diberi score 3 

4 Jawaban TS tidak setuju diberi score 2 

5 Jawaban STS sangat tidak setuju diberi score 1 
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3.6 Metode Analisis Data  

Dalam penelitian ini perhitungan akan menggunakan program Microsoft 

OfficeExcel 2010 dan IBM SPSS Statistic for windows realease 21.0. Sebelum 

menganalisis data terlebih dahulu harus menghitung variabel penelitian dengan 

rumus yang telahditetapkan menggunakan program excel. Setelah variabel-

variabel tersebut diketahui, maka analisis data dapat dilakukan menggunakan 

Program IBM SPSS Statistic forwindows realease 21.0. 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2016:121)validitas berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana 

instrument pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Instrument 

dikatakan valid apabila koefisien korelasinya ≥ 0,3 dengan α = 0,05 

b.  Uji Reabilitas 

Menurut Supiyanto dan Maharani (2013:185) Realibitas adalah 

suatu indeks yang menujukkan sejauh mana instrument dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan. Dalam peniitian ini untuk mencari 

realibitasnya digunakan Cronbach’s alpha, instrument dapatkan 

dikatakan reliable apabila nilai koefisien alphanya ≥ 0,6 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016:154) Uji Normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel penganggu atau 
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residual memiliki distribusi normal. Mendeteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal p-

pplot. Dasar pengambilan keputusan. Adapun dasar pengambilan 

keputusannya. 

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

Normalitas. 

2) Jika data menyebar dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, atau grafik histogramnya tidak menunjukkan 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasiantar variabel bebas atau independen. Model 

regresi yang baik yaitu jika data yang diuji terbebasdari 

multikolinieritas. Dikatakn terbebas dari multikolinieritas apabila nilai 

tolerance > 0,1 dannilai VIF < 10.maka dapat disimpulkan bahwa 

model tersebut bebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2011:105-106). 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalamsuatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan kepengamatan yang lain. Modelregresi yang baik 

adalah yang homoskedastik dan tidak terjadi heteroskedastik.Jika 
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angka probabilitas di atas tingkat kepercayaan 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas. Sebaliknya jika probabilitas signifikansi nya di 

bawah tingkat kepercayaan 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi mengandung heteroskedastisitas (Ghozali,2011:142). 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruhantara partisipasi anggaran, 

penekanan anggaran dan asimetri informasi terhadap Senjangan 

anggaran. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

Y = Senjangan Anggaran 

X1  = Partisipasi Anggaran 

X2  = Penekanan Anggaran 

X3  = Asimetri Informasi 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien arah regresi 

e  = error 

b. Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

Menurut Grahita Chandrarin (2018:134) uji F  dilakukan 

dengan tujuan untuk menguji apakah pengaruh satu variabel terhadap 

satu variabel sudah tepat (fit). 

 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3e 
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1) Menentukan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05) 

2) Menentukan signifikasi:Nilai signifikasi (P value )< 0,05 maka Ha 

diterima dan Nilai signifikasi (P value) > 0,05 maka Ha ditolak. 

c. Uji Koefisien Regresi SecaraParsial ( Uji T) 

Menurut Grahita Chandrarin (2018:134) uji t digunakan untuk 

mengetahui apakah secara individu variabel independen mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, dalam suatu 

model persamaan regresi.Uji t dilakukan dengan membandingkan 

antara nilai thitung dengan ttabel.Apabila thitung lebih besar dari ttabel,maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:99). 

d. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Grahita Chandrarin (2018:141) uji koefisien 

determinasi adalah besaran yang menunjukkan proporsi variabel 

independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen.Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1.Nilai R² yang kecil 

(mendekati 0) berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika nilai 

adjusted R² makin mendekati 1, maka makin baik kemampuan model 

tersebut dalam menjelaskan variabel independennya (Ghozali, 

2011:97).
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

a. Variabel partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

senjangan anggaran pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru.  Hal ini 

memiliki makna bahwa peningkatan kualitas senjangan anggaran sejalan 

dengan penerapan partisipasi anggaran, sehingga semakin baik 

pertanggungjawaban manajer maka akan semakin meningkatkan senjangan 

anggaran. 

b. Variabel penekanan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

senjangan anggaran pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. Hal ini 

membuktikan bahwa penekanan anggaran yang semakin meningkat, maka 

akan meningkat pula timbulnya senjangan anggaran dalam penetapan target 

anggaran.  

c. Variabel asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

senjangan anggaran pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. Hal ini 

memiliki makna bahwa semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi 

antara prinsipal dan agen, maka akan meningkatkan senjangan anggaran 

karena kinerja yang dinilai dari tingkat pencapaian anggaran menjadi 

motivasi agen untuk melakukan asimetri informasi . 
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d. Variabel partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan asimetri informasi 

secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

senjangan anggaran pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan maka 

diajukan beberapa saran yaitu: 

a.  Bagi PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru 

Pihak manajemen PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru sebaiknya 

melakukan pengawasan secara teratur saat terjadi penyimpangan dalam 

perencanaan perusahaan, dan manajer diharapkan dapat lebih sering 

memberikan evaluasi kepada seluruh karyawan agar karyawan merasa 

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan 

kinerja bagi perusahaan. 

b. Bagi pihak lain 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini 

atau menggunakan variabel lainnya yang berpengaruh terhadap senjangan 

anggaran tersebut. Pada penelitian selanjutnya juga disarankan 

menggunakan objek penelitian berbeda, seperti dinas pemerintahan. 
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LAMPIRAN 

 

1. Validitas dan Reabilitas 

a. Senjangan Anggaran 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 TOTAL.Y 

Y.1 Pearson Correlation 1 .607
**
 .473

**
 .378

*
 .287 .247 .756

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .011 .056 .102 .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

Y.2 Pearson Correlation .607
**
 1 .392

**
 .287 .505

**
 .170 .716

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .008 .056 .000 .264 .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

Y.3 Pearson Correlation .473
**
 .392

**
 1 .267 .441

**
 .346

*
 .720

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .008  .077 .002 .020 .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

Y.4 Pearson Correlation .378
*
 .287 .267 1 .097 .505

**
 .631

**
 

Sig. (2-tailed) .011 .056 .077  .526 .000 .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

Y.5 Pearson Correlation .287 .505
**
 .441

**
 .097 1 .186 .606

**
 

Sig. (2-tailed) .056 .000 .002 .526  .222 .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

Y.6 Pearson Correlation .247 .170 .346
*
 .505

**
 .186 1 .614

**
 

Sig. (2-tailed) .102 .264 .020 .000 .222  .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

TOTAL.Y Pearson Correlation .756
**
 .716

**
 .720

**
 .631

**
 .606

**
 .614

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 45 45 45 45 45 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.757 .760 6 

 

 



 

 

 

b. Partisipasi Anggaran 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 TOTAL.X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .706
**
 .623

**
 .660

**
 .611

**
 .562

**
 .878

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

X1.2 Pearson Correlation .706
**
 1 .577

**
 .569

**
 .607

**
 .534

**
 .832

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

X1.3 Pearson Correlation .623
**
 .577

**
 1 .394

**
 .853

**
 .305

*
 .766

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .007 .000 .042 .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

X1.4 Pearson Correlation .660
**
 .569

**
 .394

**
 1 .415

**
 .535

**
 .788

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .007  .005 .000 .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

X1.5 Pearson Correlation .611
**
 .607

**
 .853

**
 .415

**
 1 .351

*
 .786

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .005  .018 .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

X1.6 Pearson Correlation .562
**
 .534

**
 .305

*
 .535

**
 .351

*
 1 .696

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .042 .000 .018  .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

TOTAL.X1 Pearson Correlation .878
**
 .832

**
 .766

**
 .788

**
 .786

**
 .696

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 45 45 45 45 45 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.874 .881 6 

 

c. Penekanan Anggaran 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 TOTAL.X2 

X2.1 Pearson 
Correlation 

1 .545
**
 .643

**
 .866

**
 .498

**
 .837

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .001 .000 

N 45 45 45 45 45 45 

X2.2 Pearson 
Correlation 

.545
**
 1 .625

**
 .576

**
 .723

**
 .851

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 45 45 45 45 45 45 

X2.3 Pearson 
Correlation 

.643
**
 .625

**
 1 .478

**
 .613

**
 .815

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .001 .000 .000 

N 45 45 45 45 45 45 



 

 

 

X2.4 Pearson 
Correlation 

.866
**
 .576

**
 .478

**
 1 .449

**
 .788

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001  .002 .000 

N 45 45 45 45 45 45 

X2.5 Pearson 
Correlation 

.498
**
 .723

**
 .613

**
 .449

**
 1 .828

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .002  .000 

N 45 45 45 45 45 45 

TOTAL.X2 Pearson 
Correlation 

.837
**
 .851

**
 .815

**
 .788

**
 .828

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 45 45 45 45 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.876 .883 5 

 

d. Asimetri Informasi 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 TOTAL.X3 

X3.1 Pearson Correlation 1 .643
**
 .889

**
 .714

**
 .591

**
 .552

**
 .849

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

X3.2 Pearson Correlation .643
**
 1 .617

**
 .946

**
 .766

**
 .621

**
 .895

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

X3.3 Pearson Correlation .889
**
 .617

**
 1 .676

**
 .526

**
 .464

**
 .802

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .001 .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

X3.4 Pearson Correlation .714
**
 .946

**
 .676

**
 1 .766

**
 .666

**
 .931

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

X3.5 Pearson Correlation .591
**
 .766

**
 .526

**
 .766

**
 1 .651

**
 .841

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

X3.6 Pearson Correlation .552
**
 .621

**
 .464

**
 .666

**
 .651

**
 1 .794

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000  .000 

N 45 45 45 45 45 45 45 

TOTAL.X3 Pearson Correlation .849
**
 .895

**
 .802

**
 .931

**
 .841

**
 .794

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 45 45 45 45 45 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.921 .925 6 

 

2. Analisis Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Senjangan Anggaran 45 18 30 23.62 2.839 

Partisipasi Anggaran 45 17 30 23.91 4.083 

Penekanan Anggaran 45 13 25 19.96 3.470 

Asimetri Informasi 45 15 30 23.49 4.470 

Valid N (listwise) 45     

 

3. Asumsi Klasik 

a. Normalitas Data 

 

 
 

 

 



 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 45 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.46082471 

Most Extreme Differences Absolute .119 

Positive .119 

Negative -.095 

Test Statistic .119 

Asymp. Sig. (2-tailed) .118
c
 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

 

b. Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   
Partisipasi 
Anggaran 

.988 1.012 

Penekanan 
Anggaran 

.737 1.357 

Asimetri 
Informasi 

.744 1.344 

a. Dependent Variable: Senjangan Anggaran 

 

 

c. Heteroskedastisitas 

 

 Heteroskedastisitas Scatterplot 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 Heteroskedastisitas Glejser 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .226 .973  .232 .818   
Partisipasi 
Anggaran 

.049 .027 .273 1.826 .075 .988 1.012 

Penekanan 
Anggaran 

.030 .036 .141 .817 .418 .737 1.357 

Asimetri Informasi -.031 .028 -.190 -
1.105 

.276 .744 1.344 

a. Dependent Variable: abs_res 

 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.906 2.056  
Partisipasi 
Anggaran 

.558 .056 .802 

Penekanan 
Anggaran 

.174 .077 .213 

Asimetri 
Informasi 

.124 .059 .195 

a. Dependent Variable: Senjangan Anggaran 

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Hipotesis Parsial (T)  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.906 2.056  1.900 .064   
Partisipasi 
Anggaran 

.558 .056 .802 9.918 .000 .988 1.012 

Penekanan 
Anggaran 

.174 .077 .213 2.270 .029 .737 1.357 

Asimetri Informasi .124 .059 .195 2.097 .042 .744 1.344 

a. Dependent Variable: Senjangan Anggaran 

 

b. Uji Hipotesis Simultan (F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 260.681 3 86.894 37.942 .000
b
 

Residual 93.896 41 2.290   

Total 354.578 44    

a. Dependent Variable: Senjangan Anggaran 

b. Predictors: (Constant), Asimetri Informasi , Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran 

 



 

 

 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .857
a
 .735 .716 1.513 

a. Predictors: (Constant), Asimetri Informasi , Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran 

b. Dependent Variable: Senjangan Anggaran 

 



 

 

 

LEMBAR KUESIONER 

 
KUESIONER PENELITIAN 

Penelitian tentang 

 

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, PENEKANAN ANGGARAN 

DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN  

PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V PEKANBARU 

Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh 

gelar srata (S1) Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, perkenalkan Bapak/Ibu/Saudara/i saya Sukroni Aziz 

mahasiswa jurusan Akuntasi (S1).        

 Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja Manajer atau Sumber Daya 

Manusia yang ada, untuk itu kepada Bapak/Ibu/Saudara/i saya mohon kesediaan 

untuk meluangkan waktu dan mengisi kuesioner ini dengan sebenar benarnya, 

atas kesediaanya saya mengucapkan banyak terima kasih. 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama Responden : 

b. Usia : tahun 

c. Jenis Kelamin : Pria/Wanita(Coret yang tidak perlu) 

d. Jabatan/golongan : 

e. Pendidikan Terakhir : 

f. Status : Menikah/Belum menikah(coret yang tidak 

perlu) 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

Isilah jawaban berikut sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu, dengan cara memberikan tanda (√) pada 

kolom yang tersedia. Adapun makna tanda tersebut 

adalah sebagai berikut: 

STS: Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 



 

 

 

Variabel Dependen : SENJANGAN ANGGARAN ( Y ) 

 

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur senjangan 

anggaran yang dikembangkan oleh (Kusniawati dan Lahaya,2017) : 

NO PERNYATAAN JAWABAN 

STS TS  N S SS 

1 Standar yang ditetapkan dalam anggaran 

mendorong saya untuk meningkatkan 

pencapaian target anggaran pada bidang 

tanggung jawab saya 

     

2 Target anggaran pada bidang tanggung jawab 

saya dapat dicapai dengan mudah.  
     

3 Saya harus berhati-hati memonitor biaya-biaya 

pada unit yang menjadi tanggung jawab saya 

karena adanya batasan anggaran 
     

4 Anggaran yang menjadi tanggung jawab saya 

tidak terlalu banyak menuntut 
     

5 Target anggaran tidak menuntut saya 

memperhatikan penggunaan sumber daya secara 

efisien 
     

6 Target pada anggaran sulit untuk dicapai      

 

Variabel Independen : PARTISIPASI ANGGARAN (X1) 
 

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi 

anggaran yang dikembangkan oleh (Kusniawati dan Lahaya,2017) : 

NO PERNYATAAN JAWABAN 

STS TS  N S SS 

1 Proses penyusunan anggaran membutuhkan 

keikutsertaan saya 
     

2 Proses penyusunan anggaran membutuhkan 

pendapat saya 
     

3 Saya sering memberikan pendapat dan atau 

usulan tentang anggaran kepada atasan saya 
     

4 Saya memiliki pengaruh yang besar dalam 

anggaran terakhir (penetapan anggaran) 
     

5 Atasan saya sering meminta pendapat atau 

usulan saya dalam proses penyusunan anggaran 
     

6 Menurut saya, kontribusi saya cukup besar 

dalam penyusunan anggaran   
     

 

 



 

 

 

Variabel Independen : PENEKANAN ANGGARAN (X2) 

 

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi 

anggaran yang dikembangkan oleh (Irfan,dkk  2016) : 

NO PERNYATAAN JAWABAN 

STS TS  N S SS 

1 Pengendalian (pengawasan) atas departemen 

saya oleh atasan dengan cara memonitori 

seberapa baik anggaran dalam mencapai target. 
     

2 Penilaian kinerja saya oleh atasan yang 

berdasarkan dari pencapaian target anggaran 
     

3 Jika target anggaran tercapai merefleksikan 

saya berhasil dalam pekerjaan di mata atasan 
     

4 Saya mendapatkan reward (penghargaan) dari 

atasan, ketika target anggaran tercapai 
     

5 Tidak atau tercapainya target anggaran yang 

ditetapkan digunakan sebagai penilain kinerja 

saya oleh atasan 

     

 

Variabel Independen : ASIMETRI INFORMASI (X3) 
 

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi 

anggaran yang dikembangkan oleh (Asak, 2014:114) : 

NO PERNYATAAN JAWABAN 

STS TS  N S SS 

1 Agen memberikan  informasi pada saat proses 

penyusunan anggaran agar target anggaran 

tercapaikan 
     

2 Agen memiliki informasi  yang  lebih baik 

mengenai apa yang dapat dicapai pada bidangnya 
     

3 Agen memiliki informasi yang lebih baik terhadap 

pekerjaan yang menjadi tangggungjawabnya 
     

4 Agen memiliki informasi yang baik mengenai 

kinerja potensial pada bidang tanggungjawabnya  
     

5 Agen memiliki informasi yang lebih baik 

mengenai biaya yang dibutuhkan  organisasi pada 

penyusunan anggaran 
     

6 Informasi yang diperlukan oleh PTPN V selama 

ini sudah sesuai dengan kebutuhan 
     

-Terimakasih kepada Bapak/Ibu/Saudara/i atas kesediannya, yg bertanda 

tangan: 

 
(   ) 



 

 

 

DOKUMENTASI 

 

 (Ka. Urusan Pelaporan) di bagian Pelaporan Wawancara dengan Bapak Damiri 

(KepalaUrusan Wawancara dengan Bapak MailidiKeuangan/Pembukuan) di 

bagian Keuangan PTPN V Pekanbaru (03Desember 2019) 

1. Bagaimanakah mengukur kinerja manajerial dalam perusahaan ini? 

Dijawab : Kinerja manajer dapat diukur melalui realisasi anggaran dan 

laporan keuangan (BSC) untuk setiap tahunnya. Dimana peran 

kinerja karyawan dalam pencapaian hasil RKAP yang berjalan 

efisien. 

  

2. Bagian manakah yang berkaitan langsung dengan perencanaan anggaran 

dalam organisasi ini? 

Dijawab : Yaitubagian Pemasaran yang pada prosesnya melakukan 

penjualan dan pembelian yang menghasilkan pendapatan. 

Kemudian untuk biaya itu terletak pada bagian 

Tanaman/Produksi, dan bagian perencanaan strategis bergerak 

untuk pengembangan usaha organisasi.Sehingga hasilnya akan 

dilaporkan dari bagian SDM ke bagian Keuangan yang 

prosesnya melakukan pencatatan dan melaporkan biaya. 

 

3. Siapakah yang membantu manajer atau kepala bagian setingkat manajer dalam 

proses anggaran dilakukan? 

Dijawab : Kepala Bagian dibantu oleh bawahan nya seperti kepala urusan, 

asissten urusan dan juga staf sub bagian yang berkaitan dalam 

pelaksanaan perencanaan anggaran masing-masing 

divisi/bagian. 

 

4. Bagaimanakah jika target anggaran yang telah ditetapkan tidak sesuai pada 

RKAP, apa dampak yang diterima oleh seorang manajer? 

Dijawab : Apabila target terlaksana dengan baik dan sesuai maka manajer 

akan diberikan sebuah reward/penghargaan, sedangkan apabila 

hasil nya tidak sesuai maka manajer akan diberikan punishment/ 

hukuman dari organisasi.  

 

5. Apakah secara tekniks kantor pusat saling berhubungan dengan unit/kebun 

dalam mengelola anggaran perusahaanya? 

Dijawab : untuk mendukung operasional perusahaan kantor pusat berfungsi 

dalam menjembatangi kebun/unit dengan prosesnya menggali 

produksi, dan masing-masing semua bagian memiliki urusan biaya 

dan anggaran. seperti distrik General Manager (GM) yang 

mewakili dan membawahi berapa kebun yang dipimpinnya. GM 

sendiri yang akan melaporkan hasil evaluasi dari kebun ke kantor 

pusat untuk ditindak lanjuti kedepannya oleh perusahaan. 

 



 

 

 

Wawancara dengan BapakMustika Biran, SE (Staff Sub Anggaran) di bagian 

Keuangan PTPN V Pekanbaru (03Juni 2020) 

 

1. Bagaimanakah tahap pelaksanaan anggaran pada perusahaan ini? 

Dijawab : Tahap pelaksanaan anggaran pada perusahaan ini yaitu middle 

top atau dari atasan ke bawahan. 

 

2. Siapakah yang berperan penting dalam proses penyusunan anggaran untuk 

setiap bidang di organisasi ini pak? 

Dijawab : Staff Sub yang memiliki peran penting dalam proses penyusunan 

anggaran, karna sifatnya yang menyusun anggaran lalu hasilnya 

dilaporkan kepada kepala urusan dan kepala bagian sebagai 

pengabsahan atau pengverifikasian kebenaran, agar sesuai dengan 

target tujuan perusahaan.  

 

3. Apakah organisasi ini termasuk dalam perusahaan Manufaktur? 

Dijawab : Betul, karena organisasi ini mengelola agroindustry kelapa sawit 

dan karet serta mengolah hasilnya menjadi minyak sawit/Crude 

Palm Oil(CPO), minyak inti sawit/Palm Kernel Oil (PKO) dan 

berbagai jenis produk lainnya, dimana salah satu pabrik 

pengolahan minyak tersebut terletak di daerah Tandun, Rohul 

Sumatra Utara. 

 

4. Apakah saya bisa memperoleh data dalam bentuk penyebaran kuisioner disini, 

namun dengan kondisi wabah Covid-19 sekarang ini pak? 

Dijawab: Tentu, boleh silahkan, karena melihat situasi sekarang yang sudah 

mulai normal. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

PTPN V Riau Hadapi Masalah Besar 
Senin, 01 Juli 2019 - 15:21:04 WIB 

Di Baca : 2299 Kali 

 
Perusahaan Terbatas Perkebunan Negara V (PTPN V) Riau kini memikul masalah besar, 

19 lokasi kebun sawitnya yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Riau, kebun inti 

dan plasmanya tak produktif lagi karena pohon sawitnya sudah tua.Sebagian besar petani 

plasmanya tak mau lagi bermitra dengan PTPN V karena selama ini merasa dirugikan dan 

tak ada pembinaan.Untuk memenuhi pasokan TBS di PKSnya sejumlah TBS dari luar 

masuk ke pabrik antara lain di PKS Sei Pagar. (Aznil Fajri/Detak Indonesia.co.id) 

 

Sei Pagar, Detak Indonesia--Perusahaan Terbatas Perkebunan Negara V (PTPN 

V) Riau, saat ini tahun 2019 sedang mengalami masalah besar.Sebanyak 19 lokasi 

kebun sawitnya yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Riau, tanaman 

sawitnya tak produktif lagi tak menghasilkan buah alias sudah tua berusia di atas 

30 tahun. Baik kebun PIR Trans dan kebun plasmanya yang mencapai ratusan ribu 

hektare luasnya, kini tak menghasilkan buah secara normal. Dan untuk memenuhi 

pasokan tandan buah segar (TBS) sawit untuk 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 

PTPN V ini, maka dipasok dari luar kebun resmi milik PTPN V.  

 Hasil liputan dan investigasi lapangan Detak Indonesia selama lima bulan 

terakhir ini di beberapa lokasi kabupaten di Riau sejak awal 2019 lalu di sejumlah 

lokasi kebun PIR Trans dan eks plasma PTPN V Riau, jutaan batang pohon kelapa 

sawit tua nampak sebagian masih tegak berdiri tinggal tunggul pucuk pohon 

kelapa sawit mati merana. Di pihak lain pohon tua kelapa sawit sebagian masih 

ada yang hidup dan patah leher. Tapi buah tak ada lagi. Kebun inti milik BUMN 



 

 

 

ini sebagian sudah diremajakan sudah mulai buah pasir subur, tapi yang paling 

parah kebun plasma milik petani eks mitra PTPN V kini tak kunjung diremajakan 

(replanting) padahal sudah berusiah 30 tahun lebih ditanam sejak Pemerintahan 

Orde Baru dulu. Sedih dan memang merana nasib eks petani plasma PTPN V.  

 Kini sebagian petani plasma PTPN V tak mau lagi bermitra dengan PTPN 

V karena selama ini petani mengaku tak ada pembinaan yang signifikan dari 

PTPN V yang kini sudah menjadi holding PTPN III yang berkantor di Jalan 

Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Salah satu sampling untuk mendalami 

permasalahan di kebun plasma PTPN V Riau ini adalah di Kebun Sei Pagar 

Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Riau. 

Sabtu (29/6/2019), ada 134 kapling (268 hektare) milik 18 kelompok tani 

KUD Mekar Sejahtera Desa Hang Tuah Desa Perhentian Raja Kabupaten 

Kampar, Riau yang mengajukan replanting dan dibantu administrasinya 

oleh pihak PTPN V sebagaimana diakui oleh Manajer Plasma PTPN V Riau 

Ludi Harahap, Minggu (30/6/2019). 

KUD Mekar Sejahtera dan poktannya ada 18 poktan di Sei Pagar di bawah 

binaan Ketua APKASINDO Riau Gulat Manurung sebagian lahan plasmanya 

sudah replanting tapi sisanya 80 hektare belum ditanam sampai sekarang 

sementara uang replanting sudah dicairkan pihak Pemerintah melalui dana Badan 

Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah untuk peremajaan 

(replanting) perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut diatur dalam Peraturan 

Presiden No. 61/Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Pengelolaan Dana 

Perkebunan Kelapa Sawit. Tapi sekitar 80 hektare dana yang sudah cair tadi 

(sekitar Rp2 miliar) uangnya belum digunakan untuk replanting sampai saat ini. 

Kadisbun Kampar Riau, Bustan yang mengetahui masalah ini saat dikonfirmasi 

via whatsappnya tak memberi komentar. Konfirmasi yang dikirim cuma dibaca 

saja tapi tak dijawab.Namun Manajer Plasma PTPN V Riau Ludi Harahap 

menyarankan hubungi Ketua KUD Mekar Sejahtera Tamar.Ketua KUD Mekar 

Sejahtera yang berkantor di Desa Hang Tuah Sei Pagar Kecamatan Perhentian 

Raja, Kabupaten Kampar Riau yang dikonfirmasi bungkam seribu bahasa.Ketua 

APKASINDO Riau Gulat Manurung sebagai pembina koperasi saat dikonfirmasi 



 

 

 

via whatsapp tak bersedia beri komentar. "Silakan datang ke kantor aja," 

jawabnya singkat. Dan kini karena terbatasnya produksi dari kebun inti dan 

plasma karena tanaman sudah tua tak berbuah normal lagi, pasokan tandan buah 

segar (TBS) kelapa sawit ke salah satu PKS milik PTPN V Riau, antara lain PKS 

PTPN V Kebun Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Riau 

dipertanyakan dan banyak disorot. Bahkan jadi perbincangan di kalangan 

masyarakat, pemerhati dan kontraktor PTPN V.   

 Pasalnya, saat ini 8.000-an hektare kebun PIR Trans dan 6.000 an hektare 

kebun plasma PTPN V Sei Pagar tak produktif lagi. Tapi pasokan buahnya ke 

PKS lancar, setelah diinvestigasi rupanya TBS dipasok dari luar kebun PTPN V 

Sei Pagar.Sejumlah mobil pick-up kecil milik masyarakat bergantian memasok 

TBS ke PKS Sei Pagar.Kemudian sejumlah truk tanki CPOnya keluar membawa 

CPO olahan dsri PKS Sei Pagar ini. 

Kebun plasma memprihatinkan 

Dengan minimnya pasokan 

TBS sawit dari kebun inti dan 

plasma, namun banyak TBS 

masuk dari luar dan ini 

dipertanyakan dan 

disorot.PKS PTPN V Sei 

Pagar ini kapasitas 

produksinya 30 ton/jam CPO memasok TBS sawit sekitar 600 ton per 

hari.Anehnya dengan terbatasnya pasokan TBS dari kebun inti dan plasma, namun 

rekanan kontraktor PTPN V bisa memasok TBS dari luar kebun inti dan plasma. 

Bahkan beberapa masyarakat yang mempunyai mobil pick up kecil nampak 

memasok TBS ke PKS PTPN V Sei Pagar tersebut. Manajer Kebun Sei Pagar 

PTON V, Sori P Ritonga yang dikonfirmasi masalah ini membantah dengan 

mengatakan bahwa masih ada dan cukup pasokan TBS dari kebun plasmanya. 

Namun hal ini dibantah oleh Ketua KUD Mekar Sejahtera Desa Hang Tuah 

Kecamatan Perhentian Raja Kampar Riau, Tamar.  

 

 



 

 

 

Menurut Tamar, benar kebun plasma 18  kelompok tani di bawah naungan 

KUD Mekar Sejahtera tak produktif lagi tak ada buahnya lagi. Masing-masing 

kelompok tani tak mau lagi bermitra dengan PTPN V Sei Pagar karena selama ini 

tak ada pembinaan dari PTPN V.       

 Petani menjual TBS nya ke pihak swasta yang harganya lebih 

menguntungkan.Masalah replanting kebun plasma petanipun pihak petani dan 

KUD tak mau bermitra lagi dengan PTPN V karena selama ini mengecewakan tak 

ada pembinaan.Makanya ribuan hektare kebun sawit tua di Sei Pagar ini belum 

juga di replanting.Sementara ada penilaian bahwa Ketua KUD Mekar Sejahtera 

Pak Tamar yang plin-plan tak komitmen melakukan peremajaan/replanting kebun 

sawit plasma petani dengan 18 poktan yang dibinanya.Sehingga dengan tak 

diremajakannya kebun sawit plasma yang sudah tua yang tak produktif lagi milik 

petani itu, maka petani plasma menjadi korban akibat plin plan dan tak komitmen 

Ketua KUD Mekar Sejahtera Tamar ini. 

Ketua KUD Mekar Sejahtera Desa Hang Tuah Sei Pagar Kecamatan 

Perhentian Raja Kampar Riau, Tamar 

 Koperasi Karyawan (Kopkar) Nusa Lima PTPN V 

yang merupakan koperasi karyawan PTPN V di kebun 

Sei Pagar koperasinya ikut gulung tikar dampak dari 

tak produktifnya kebun inti dan plasma yang berujung 

sulitnya mendapat TBS sawit.  Kopkar Nusa Lima 

PTPN V Sei Pagar ini mendapat kontrak memasok 

TBS ke PKS PTPN V Sei Pagar ini 200 ton per 

hari.Tapi kuota ini tak bisa dipenuhi karena sulitnya 

dan bersaing mendapat TBS sawit.Akhirnya Kopkar Nusa Lima milik karyawan 

PTPN V Sei Pagar ini gulung tikar.Sebanyak sekitar 11 unit truk Toyota Dyna 

yang dikredit di bank akhirnya disita pihak bank.Kini tinggallah cuma satu unit 

truk Toyota Dyna eks mengangkut TBS tersebut.Aktivitas di Kopkar Nusa Lima 

yang dulunya maju, kini sepi.Bahkan Ketua Kopkarnya kini sakit. Sejumlah 

pemerhati memperkirakan dari 19 lokasi perkebunan sawit dan 12 PKS PTPN V 

Riau yang tak kunjung melakukan replanting puluhan ribu hektare kebun sawit 

plasma, maka tiga tahun ke depan dan seterusnya perekonomian Riau akan 



 

 

 

berdampak negatif dan kesejahteraan petani plasma eks mitra PTPN V ini akan 

sekarat.          

 Fatal demi fatal ditemukan di lapangan.Sejumlah petani plasma yqng 

sudah cerai dengan PTPN V dalam peremajaan mengambil langkah sendiri yaitu 

menanam bibit sawit di sela tanaman tua yang tak produksi lagi dan ini tidak 

sesuai dengan petunjuk teknis Dirjenbun RI.Bibit yang ditanam terlindung sinar 

matahari akibat ditutup pohon tua, akar pohon tua masih rebutan makan pupuk 

dengan bibit yang ditanam. Menurut ketentuan teknis Dirjenbun RI, tanaman 

sawit yang tua harus ditumbang, dicincang (chipping) batangnya agar tak menjadi 

media hidup hama sawit kumbang tanduk.Sebelum pohon tua ditumbang dan 

dicincang setebal 15 cm, maka dilakukan Luku 1 untuk memutus akar pohon tua. 

Barulah dilakukan Luku 2 menggunakan alat bajak Zonder dan selanjutnya di 

Harrow/digemburkan juga menggunakan traktor Zonder.  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


