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   ABSTRACT 

 
 University as a public sector educational services runs the organization in order 
to ensure their services delivered well. Thus, the administration arranges the budget 
with some considerations toward the surroundings. This study examine the influence of 
participatory budgeting and job relevant information toward asymmetric information in 
Public Sector Services University. The aim of the research is to disclose the significance 
of the influence in Public Sector Services through elements such faculty, bachelor 
degree, post graduate, and technical institution inside the object university. Different 
character of object and inconsistency in prior research become the motivation of this 
study. 
  Data used in research was obtained from perceptions of the Head of Sub 
Division from administration of the elements, which population were about 49 persons. 
Data was collected using questionnaires formed based on previous studies. 
Questionnaires collected have already passed Validity-Reliability test which showing 
satisfying result. Data was processed using Multiple Linear Regression analysis after 
tested by Classic Assumption Model. 
 Result shows participatory budgeting and job relevant information 
simultaneously have insignificant influence toward asymmetric information and so does 
partially. Thus, condition indicate the practice of participatory budgeting in the 
university. 
 
Keywords : Public Sector Service, Participatory Budgeting, Job Relevant Information,  
\                  Asymmetric Information. 
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PENDAHULUAN 

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan suatu proses politik. 

Dalam hal ini, anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana 

publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik 

(Mardiasmo, 2002:61). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa anggaran publik 

menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi 

mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.  

Dahulu penganggaran dilakukan dengan sistem top-down, dimana rencana dan 

jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan/pemegang kuasa anggaran sehingga 

bawahan/pelaksana anggaran hanya melakukan apa yang telah disusun. Penerapan 

sistem ini mengakibatkan kinerja bawahan/pelaksana anggaran menjadi tidak efektif 

karena target yang diberikan terlalu menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak 

mencukupi (overloaded). Dalam proyeksi, atasan/pemegang kuasa anggaran kurang 

mengetahui potensi dan hambatan yang dimiliki oleh bawahan/pelaksana anggaran 

sehingga memberikan target yang sangat menuntut dibandingkan dengan kemampuan 

bawahan/pelaksana anggaran. Bertolak dari kondisi ini, sektor publik mulai menerapkan 

sistem penganggaran yang dapat menanggulangi masalah diatas, yakni anggaran 

partisipasi (participatory budgeting). Melalui sistem ini, bawahan/pelaksana anggaran 

dilibatkan dalam penyusunan anggaran yang menyangkut sub bagiannya sehingga 

tercapai kesepakatan antara atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahan/pelaksana 

anggaran mengenai anggaran tersebut.  

Partisipasi anggaran dinilai mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku 

anggota organisasi (Murray, 1990 dalam Sumarno, 2005). Utomo (2006) 

mengemukakan bila partisipasi anggaran tidak dilaksanakan dengan baik dapat 

mendorong bawahan/pelaksana anggaran melakukan senjangan anggaran. Hal ini 

mempunyai implikasi negatif seperti kesalahan alokasi sumber daya dan bias dalam 

evaluasi kinerja bawahan terhadap unit pertanggungjawaban mereka (Dunk dan Nouri, 

1998 dalam Webb, 2002). Fisher, Frederickson dan Peffer (2002) menemukan bahwa 

senjangan anggaran akan menjadi lebih besar dalam kondisi informasi asimetris. Hal ini 

sejalan dengan Utomo (2006) dimana informasi asimetris mendorong 
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bawahan/pelaksana anggaran membuat senjangan anggaran. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa informasi asimetris merupakan pemicu (antecedent) senjangan anggaran. 

Peneliti terinspirasi untuk meneliti hubungan antara partisipasi anggaran dan informasi 

asimetris sehingga keberadaan senjangan anggaran dapat dideteksi lebih awal. 

Baiman (1982) dalam Kren (1992) mengidentifikasi 2 jenis informasi utama 

dalam organisasi yaitu decision influencing dan job relevant information (JRI), yakni 

informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. 

JRI meningkatkan kinerja melalui pemberian perkiraan yang lebih akurat mengenai 

lingkungan sehingga dapat dipilih rangkaian tindakan efektif yang terbaik (Kren, 1992). 

Merchant (1981), Chow et al. (1988) serta Nouri dan Parker (1998) dalam Mulyasari 

(2005) menyatakan bahwa apabila bawahan/pelaksana anggaran ikut berpartisipasi 

dalam penyusunan anggaran maka menghasilkan pengungkapan informasi privat yang 

mereka miliki. Atasan/pemegang kuasa anggaran menerima informasi yang belum 

diketahui sebelumnya dan meningkatkan akurasi pemahaman terhadap 

bawahan/pelaksana anggaran sehingga semakin mengurangi informasi asimetris dalam 

hubungan atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahan/pelaksana anggaran, dalam 

hal ini kepala bagian dengan kepala sub bagian. 

Bila bawahan/pelaksana anggaran diberi kesempatan untuk memberikan 

masukan berupa informasi yang dimilikinya kepada atasan/pemegang kuasa anggaran 

sehingga atasan/pemegang kuasa anggaran akan memperoleh pemahaman yang lebih 

baik tentang pengetahuan yang relevan dengan tugas (Yusfaningrum, 2005). Peneliti 

melihat bila partisipasi anggaran meningkat maka JRI juga akan turut meningkat. 

Hubungan penguatan ini mengindikasikan peningkatan JRI menyebabkan berkurangnya 

informasi asimetris. 

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja (Mardiasmo, 2002:65). 

Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan 

anggaran. Dalam perusahaan bisnis, bawahan/pelaksana anggaran menerima 

kompensasi berupa bonus apabila mampu memenuhi atau melebihi target anggaran dan 

punishment bila tidak mampu memenuhi. Keinginan manajer untuk mendapatkan bonus 

mendukung terjadinya senjangan anggaran karena manajer ingin kinerjanya dinilai baik. 

Untuk mencapai tujuan tersebut manajer akan berusaha mencapai target anggaran. Agar 

Padang, 23-26 Agustus 2006 3K-AMEN 08



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG 
 

mempermudah pencapaian target, manajer berusaha memperkecil target dalam anggaran 

(Utomo, 2006).  

Universitas negeri sebagai badan layanan umum yang memberikan jasa 

pelayanan di bidang pendidikan, sesuai PP No. 23 Tahun 2005, tidak mengutamakan 

pencarian keuntungan. Institusi pendidikan negeri ini hendak menyelenggarakan 

pelayanan bergaya seperti pelayanan dalam institusi swasta (business like) sehingga 

tujuan yang akan dicapai adanya pelayanan yang lebih efisien dan efektif kepada 

masyarakat. Meskipun mempunyai orientasi yang berbeda dengan perusahaan bisnis, 

universitas menerapkan partisipasi dalam penyusunan anggaran bagi tiap unsur 

pelaksana dalam universitas. Unsur ini terdiri dari fakultas, program sarjana, pasca 

sarjana dan beberapa lembaga teknis. Anggaran disusun pada awal periode dengan 

melibatkan kepala sub bagian. Kepala bagian sebagai atasan/pemegang kuasa anggaran 

memproyeksikan kinerja untuk menetapkan target yang akan dicapai oleh suatu sub 

bagian dalam sebuah periode. Idealnya, target yang akan dicapai tidak terlampau rendah 

maupun terlalu tinggi, melainkan proporsional. Maksudnya bahwa penetapan target 

mempertimbangkan sumber daya yang ada. Kepala bagian perlu mencermati kapasitas 

bawahan/pelaksana anggaran sehingga anggaran yang disepakati nantinya tidak terlalu 

ketat ataupun longgar. 

  

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Hampir semua penelitian yang dilakukan terhadap anggaran berhubungan 

dengan teori-teori berikut ini (Shield dan Shield, 1998 dalam Sumarno, 2005). 

Teori Ekonomi, Teori ini menganggap bahwa individu yang terlibat dalam proses 

penyusunan anggaran, dimotivasi dua stimulan, yaitu: (1) berbagi informasi 

(information sharing) dan (2) koordinasi tugas (task coordination). 

Teori Psikologi, menganggap bahwa partisipasi anggaran menyediakan pertukaran 

informasi antara atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahan/pelaksana anggaran 

(Hopwood, 1976; Locke dan Schweiger,1979; Locke dan Latham, 1990 dalam 

Sumarno, 2005). Ada dua alasan utama, yaitu (1) keterlibatan atasan/pemegang kuasa 

anggaran dan bawahan/pelaksana anggaran dalam partisipasi anggaran mendorong 

pengendalian informasi yang tidak simetris dan ketidakpastian tugas, (2) melalui 
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partisipasi anggaran, individu dapat mengurangi tekanan tugas dan mendapatkan 

kepuasan kerja, selanjutnya dapat mengurangi senjangan anggaran. 

 

Partisipasi Anggaran dan Job Relevant Information 

Partisipasi memberikan dampak positif terhadap perilaku karyawan, 

meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan meningkatkan kerjasama diantara 

para manajer. Betapa pun demikian, Bentuk keterlibatan bawahan/pelaksana anggaran 

disini dapat bervariasi, tidak sama satu organisasi dengan yang lain. Tidak ada 

pandangan yang seragam mengenai siapa saja yang harus turut berpartisipasi, seberapa 

dalam mereka terlibat dalam pengambilan keputusan dan beberapa masalah 

menyangkut partisipasi (Siegel dan Ramanauskas-Marconi, 1989). Organisasi harus 

memutuskan sendiri batasan-batasan mengenai partisipasi yang akan mereka terapkan.  

Menurut Brownell (1982b) dalam Sumarno (2005), partisipasi anggaran adalah 

tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran sementara 

Chong (2002) menyatakan sebagai proses dimana bawahan/pelaksana anggaran 

diberikan kesempatan untuk terlibat dalam dan mempunyai pengaruh dalam proses 

penyusunan anggaran. Kesempatan yang diberikan diyakini meningkatkan pengendalian 

dan rasa keterlibatan dikalangan bawahan/pelaksana anggaran. 

Kren (1992) dalam penelitiannya tentang job relevant information (JRI) 

memahami JRI sebagai informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang 

berhubungan dengan tugas. Baiman (1982) dalam Yusfaningrum (2005) menambahkan 

bahwa JRI membantu bawahan/pelaksana anggaran dalam meningkatkan pilihan 

tindakannya melalui informasi usaha yang berhasil dengan baik. Kondisi ini 

memberikan pemahaman yang lebih baik pada bawahan mengenai alternatif keputusan 

dan tindakan yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan. 

JRI dapat meningkatkan kinerja karena memberikan prediksi yang lebih akurat 

mengenai kondisi lingkungan yang memungkinkan dilakukannya pemilihan 

serangkaian tindakan yang lebih efektif  (Campbell dan Gingrich, 1986 dalam Kren, 

1992). Dalam penelitian Campbell dan Gingrich, beberapa pemrogram berpartisipasi 

secara aktif dalam mendiskusikan rencana kegiatan dengan para atasan/pemegang kuasa 

anggaran mereka dan benar-benar berusaha untuk memenuhi target yang telah 
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ditetapkan. Tujuan dengan tingkat kesulitan yang sama juga dibebankan kepada 

pemrogram lainnya. Hasilnya, pemrogram yang dilibatkan menunjukkan pencapaian 

secara signifikan dibanding pemrogram yang tidak dilibatkan secara keseluruhan namun 

tidak dalam program-program sederhana.  

Disimpulkan bahwa partisipasi dalam penyusunan tujuan mengarahkan pada 

pendiskusian tugas dengan orang yang lebih ahli (dalam hal ini salah satunya 

atasan/pemegang kuasa anggaran). Namun, ketika tugasnya sederhana, pendekatan yang 

lebih efektif menjadi sangat jelas sehingga diskusi dengan atasan menjadi tidak terlalu 

penting karena bawahan/pelaksana anggaran dapat memutuskannya sendiri. 

 

Konsep Informasi Asimetris  

Atasan/pemegang kauasa anggaran mungkin mempunyai pengetahuan yang 

lebih daripada bawahan/pelaksana anggaran mengenai unit tanggung jawab 

bawahan/pelaksana anggaran, ataupun sebaliknya. Bila kemungkinan yang pertama 

terjadi, akan muncul tuntutan yang lebih besar dari atasan/pemegang kuasa anggaran 

kepada bawahan/pelaksana anggaran mengenai pencapaian target anggaran yang 

menurut bawahan/pelaksana anggaran terlalu tinggi. Namun bila kemungkinan yang 

kedua terjadi, bawahan/pelaksana anggaran akan menyatakan target lebih rendah 

daripada yang dimungkinkan untuk dicapai. Keadaan dimana salah satu pihak 

mempunyai pengetahuan lebih daripada yang lainnya terhadap sesuatu hal disebut 

informasi asimetris.  

Pembahasan lebih dalam diarahkan pada informasi asimetris kedua, karena 

sebenarnya tingkat kemampuan masing-masing unit yang sebenarnya sangat jelas 

diketahui oleh bawahan/pelaksana anggaran, sementara pengetahuan atasan/pemegang 

kuasa anggaran tentang kemampuan tiap unit hanya bergantung pada laporan yang 

dibuat oleh bawahan (Utomo, 2006). Dalam anggaran konvensional dimana 

penyusunannya dilakukan secara top-down kondisi diatas dapat terjadi karena tidak ada 

ruang dimana atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahan/pelaksana anggaran dapat 

berkomunikasi dan saling bertukar pengetahuan mengenai apa yang terjadi dalam unit 

tanggung jawab bawahan/pelaksana anggaran. Partisipasi anggaran memberikan 
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kesempatan itu, sehingga secara logis dapat diduga bahwa peningkatan partisipasi akan 

mengurangi informasi asimetris.  

Peneliti menemukan hubungan antara partisipasi dengan JRI dimana dalam 

proses partisipasi, bawahan/pelaksana anggaran diberi kesempatan untuk memberikan 

masukan berupa informasi yang dimilikinya kepada atasan/pemegang kuasa anggaran 

sehingga atasan/pemegang kuasa anggaran akan memperoleh pemahaman yang lebih 

baik tentang pengetahuan yang relevan dengan tugas (Yusfaningrum, 2005). Kren 

(1992) menggunakan variabel informasi yang berhubungan dengan tugas (JRI) sebagai 

variabel intervening untuk menjelaskan hubungan antara partisipasi anggaran dan 

kinerja manajerial. Ditemukan bukti bahwa partisipasi anggaran tidak berhubungan 

secara langsung dengan kinerja manajerial, akan tetapi melalui JRI. Partisipasi 

berhubungan positif dengan JRI, dan dengan diperolehnya JRI, kinerja manajerial akan 

meningkat. Mengacu pada Kren (1992), peneliti melihat bahwa bila partisipasi anggaran 

meningkat maka JRI juga akan turut meningkat. Mendasarkan pada hubungan 

penguatan tersebut peneliti melihat kemungkinan peningkatan JRI juga menyebabkan 

berkurangnya informasi asimetris dalam proses penyusunan anggaran di sektor publik. 

Berdasarkan uraian diatas, bentuk hubungan antara partisipasi anggaran dan job 

relevant information terhadap informasi asimetris dapat digambarkan sebagai berikut : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Silahkan Sisipkan Gambar 1 Kira – kira Pada Kolom ini 

 

Peneliti mengajukan hipotesis mengenai hubungan ketiga variabel dengan rumusan 

sebagai berikut. 

H0: Partisipasi anggaran dan job relevant information tidak berpengaruh secara   

       signifikan terhadap informasi asimetris. 

Ha: Partisipasi anggaran dan job relevant information berpengaruh secara 

signifikan  

       terhadap informasi asimetris. 

 

METODE PENELITIAN 
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Sampel 

 Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan daftar pertanyaan yang 

diantar kepada populasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha seluruh Unsur Pelaksana yang 

terdiri dari Unsur Pelaksana Fakultas, Program Sarjana, Program Pasca Sarjana dan 

Lembaga Teknis. Jumlah keseluruhan kepala sub bagian adalah 46 orang. Berdasarkan 

46 kuesioner yang disebarkan, yang kembali pada peneliti sampai periode yang 

ditentukan sejumlah 31 kuesioner. Jumlah ini melebihi persyaratan sampel minimal 30 

buah subjek dari populasi untuk penelitian korelasional (Gay, 1976 dalam Umar, 2001). 

Sampel ini dipilih karena Kepala Sub Bagian membawahi unit pertanggungjawaban, 

yakni sub bagiannya masing-masing, dan dibebani dengan target anggaran. 

 

 

Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan selama beberapa bulan dimana peneliti mengantar 

daftar pertanyaan secara langsung kepada 24 Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang 

terdiri dari sub bagian kemahasiswaan, umum & perlengkapan, akademik, dan 

keuangan & kepegawaian. Cara ini dipilih peneliti untuk meyakinkan daftar pertanyaan 

diterima langsung responden yang dituju. Jawaban pertanyaan diambil langsung oleh 

peneliti ke masing-masing responden. Dari populasi sebanyak 46 orang terkumpul 31 

kuesioner sehingga tingkat keterkumpulan kuesioner sebesar 0,67%. 

 

Pengukuran Variabel 

 Variabel independen pertama (X1) dari penelitian ini adalah partisipasi 

anggaran, yaitu tingkat partisipasi Kepala Sub Bagian yang menjadi obyek penelitian 

dalam proses penyusunan anggaran. Dalam mengukur variabel ini digunakan kuesioner 

yang dikembangkan oleh Milani (1975) dan telah digunakan banyak digunakan, antara 

lain oleh Brownell dan McInnes (1986), Frucot dan Shearon (1991), dan Indriantoro 

(1993). Pengukuran variabel ini menggunakan 6 (enam) buah pertanyaan dengan skala 

Likert satu sampai dengan enam.  

Variabel independen kedua (X3) dari penelitian ini adalah job relevant 

information (JRI), dalam penelitian ini JRI dikriteriakan sebagai seberapa banyak para 
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manajer lini tengah, dalam hal ini Kepala Sub Bagian, memiliki informasi yang sesuai 

berkaitan dengan tugas yang dilakukan. Pengukuran variabel ini menggunakan 

kuesioner yang dikembangkan oleh Kren (1992). Pengukuran variabel ini menggunakan 

3 (tiga) buah pertanyaan dengan skala Likert satu sampai dengan enam.  

 Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah informasi asimetris, yaitu 

keadaan dimana Kepala Sub Bagian memiliki informasi yang lebih akurat mengenai 

unit tanggung jawabnya dari pada atasan. Pengukuran variabel ini menggunakan 

kuesioner yang dikembangkan oleh Dunk (1993). Pengukuran terhadap variabel ini 

terdiri dari 6 (enam) buah pertanyaan dengan menggunakan skala Likert satu sampai 

dengan enam. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk menentukan 

signifikansi pengaruh partisipasi anggaran dan job relevant information terhadap 

informasi asimetris. Analisis regresi digunakan untuk memperoleh suatu persamaan dan 

garis yang menunjukkan persamaan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah: 

2211 XbXbaY ++=  

Dimana: 

Y  = Variabel dependen 

X1, X2  = Variabel-variabel independen 

a  = Konstanta, perpotongan garis pada sumbu X1

b1, b2 = Koefisien regresi 

dengan langkah-langkah pengujian hipotesis sebagai berikut:  

1) Pengujian pertama, yaitu menguji pengaruh secara simultan partisipasi 

anggaran dan Job Relevant Information terhadap informasi asimetris. 

Menggunakan Uji F yang langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a) Merumuskan hipotesis statistik 

H0 : ß1 = ß2 =  0 

(partisipasi anggaran, dan job relevant information secara simultan 

tidak berpengaruh terhadap informasi asimetris). 
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Ha : ß1 ≠ ß2 ≠  0 

(partisipasi anggaran dan job relevant information secara simultan 

berpengaruh terhadap informasi asimetris). 

b) Menentukan kriteria pengujian 

Dengan derajat kepercayaan 95% dan derajat kebebasan sebesar (k-1) 

dan (n-k), maka kriteria pengujian dapat ditentukan sebagai berikut: 

Jika Fhitung ≥  Ftabel maka H0 ditolak 

Jika Fhitung ≥  Ftabel maka H0 gagal ditolak 

c) Mencari besarnya F hitung dengan rumus: 

)/()1(
)1/(

2

2

knR
kRFhitung −−
−

=  

Dimana: 
2R   = Koefisien determinasi 

 n  = Besarnya sampel 

 k = Besarnya variabel 

d) Menarik kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis dengan 

cara membandingkan hasil pada langkah (b) dan (c). 

2) Pengujian kedua, yaitu signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial. Pengujian menggunakan Uji t dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Merumuskan hipotesis statistik 

H0  : ßi = 0 

(partisipasi anggaran dan job relevant information secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap informasi asimetris). 

Ha  : ß1 ≠ 0 

(partisipasi anggaran dan job relevant information secara parsial 

berpengaruh terhadap informasi asimetris). 

b) Menentukan kriteria pengujian 

Dengan derajat kepercayaan sebesar 95% dan derajat kebebasan 

sebesar n-k-1, maka kriteria pengujian dapat ditentukan sebagai 

berikut: 
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Jika thitung > ttabel atau thitung < -ttabel maka H0 ditolak 

Jika thitung > ttabel atau thitung < -ttabel maka H0 gagal ditolak 

c) Mencari besarnya thitung dengan rumus: 

)( i

i
i S

t
β
β

=  

Dimana: 

ti =    Nilai thitung masing-masing variabel bebas 

ßi =    Koefisien regresi masing-masing variabel bebas 

S(ßi ) = Simpangan baku koefisien regresi masing-masing variabel 

bebas 

Menarik kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis dengan 

cara membandingkan hasil pada langkah (b) dan (c). 

 

HASIL ANALISIS 

1. Uji Pendahuluan 

a. Uji Validitas 

Perhitungan menggunakan metode construct validity (validitas kontruksi) 

dengan bantuan software SPSS 11.0  dan hasilnya dibandingkan dengan rtabel 

dengan a=0,05 dan n = 31. Jika rhitung lebih besar dari rtabel maka pertanyaan 

dikatakan valid. Skor tiap butir pertanyaan per variabel dimasukkan disertai 

dengan jumlah skor tiap butir pertanyaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

1 berikut ini : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Silahkan Sisipkan Tabel 1 Kira – kira Pada Kolom ini 

 

 Berdasarkan hasil pengujian, keseluruhan item pertanyaan dinyatakan 

valid dan dimasukkan dalam penghitungan uji regresi berganda. 

 

b. Uji Reliabilitas 
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Kriteria penerimaan reliabilitas instrumen pertanyaan adalah bila Alpha 

> rtabel  maka instrumen pertanyaan dinyatakan reliabel. Pengujian ini dilakukan 

pada tiap butir pertanyaan per variabel tanpa memasukkan jumlah skor tiap 

variabel. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa rtabel bernilai positif dan 

lebih besar daripada ralpha. Lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel 2 : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Silahkan Tabel 2  Kira – kira Pada Kolom ini 

 

Setelah dilakukan pengujian mengenai validitas dan reliabilitas, 

diperoleh hasil bahwa instrumen pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner 

penelitian ini telah memenuhi syarat untuk dapat digunakan dalam mencari data 

yang diperlukan.  

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk melihat normalitas 

data. Berdasarkan kriteria penerimaan, dapat dikatakan nilai terstandarisasi 

dengan baik jika nilai Asymp. Sig.(2-tailed) > α (alpha). Sementara hasil 

penghitungan menunjukkan nilai Asymp. Sig. Sebesar 0,744 > 0,05 (alpha) 

maka nilai terstandarisasi dikatakan menyebar secara normal.  

b. Uji Heterokesdastisitas 

 Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan metode Park Gleyser 

diperoleh thitung = -1,726 dan 1,504 < t-tabel =1,697 dan Sig.t= 0,095 dan 0,144  > α 

(alpha). Hal ini menunjukkan bahwa dalam model tidak terdapat gejala 

heterokesdastisitas. 

c. Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan hasil tabel coefficients, dapat dilihat pada output 

Coefficients model, dikatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas jika nilai 

VIF<10. Hasil penghitungan menghasilkan nilai VIF untuk variabel partisipasi 
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anggaran dan job relevant information sebesar 1,379 < 10. Maka, disimpulkan 

bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model.   

d. Uji Autokorelasi 

Pengambilan keputusan pada asumsi ini memerlukan dua nilai bantu 

yang diperoleh dari tabel Durbin Watson, yaitu nilai dL dan dU untuk K=jumlah 

variabel bebas dan n=jumlah sampel. Jika nilai D-W berada diantara nilai dU 

hingga 4-dU berarti asumsi tidak terjadi autokorelasi. Hasil penghitungan 

memberikan nilai D-W sebesar 2,433. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Silahkan Sisipkan Gambar 2 Kira – kira Pada Kolom ini 

 

Berdasarkan hasil gambar diatas, dapat dilihat bahwa nilai D-W sebesar 

2,433 berada di antara dU dan 4-dU, sehingga tidak dapat diambil kesimpulan 

mengenai gejala autokorelasi. 

 

3. Analisis Regresi 

Analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran dan job relevant 

information terhadap informasi asimetri. Hasil analisis regresi selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--  

Silahkan Sisipkan Tabel 3 Kira – kira Pada Kolom ini 

 

 Berdasarkan tabel 3. dapat dibuat persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

 

 Y = 18.896 + 0,272X1 + 0,048X2  

 

Secara statistik persamaan regresi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: 
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a.  Nilai konstanta sebesar 18.896 artinya apabila partisipasi anggaran dan job 

relevant information bernilai nol, maka nilai  informasi asimetris akan 

sebesar 18.896. 

b.  Koefisien regresi variabel partisipasi anggaran sebesar 0,272 berarti jika 

variabel lain dalam keadaan konstan, maka rata-rata kenaikan satu satuan 

partisipasi anggaran akan berhubungan dengan kenaikan 0,272 informasi 

asimetris. 

c.  Koefisien regresi variabel job relevant information sebesar 0,048 berarti jika 

faktor-faktor lain dalam keadaan konstan, maka rata-rata kenaikan satu 

satuan informasi asimetri akan berhubungan dengan kenaikan 0,048 

informasi asimetris. 

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,113 berarti informasi 

asimetris dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi anggaran dan job relevant 

information sebesar 11,3 persen, sedangkan sisanya, yaitu 88,7 persen dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

4.  Pengujian Hipotesis 

Pengujian pengaruh secara simultan variabel partisipasi anggaran dan job 

relevant information terhadap informasi asimetris menggunakan Uji F.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Silahkan Sisipkan Tabel 4  Kira – kira Pada Kolom ini 

 

Hasil dari perhitungan dengan menggunakan SPSS 11.0 (terlampir) diperoleh nilai 

Fhitung sebesar 1,776. Nilai dari Ftabel (dengan α=0,05 dan df=1 dan 26) sebesar 4,220. 

Jadi, Fhitung lebih kecil daripada Ftabel, sehingga Fhitung berada di daerah penerimaan Ho 

atau dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan variabel 

partisipasi anggaran dan job relevant information terhadap informasi asimetri. Kurva 

Uji F tersebut dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
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Silahkan Sisipkan Gambar 3 Kira – kira Pada Kolom ini 

 

Untuk menguji signifikansi pengaruh secara parsial variabel partisipasi 

anggaran dan job relevant information terhadap informasi asimetris digunakan Uji t. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Silahkan Sisipkan Tabel 5 Kira – kira Pada Kolom ini 

 

Hasil dari perhitungan SPSS  diperoleh nilai t-hitung variabel partisipasi anggaran 

sebesar -1,570 dengan signifikansi 0,128, sedangkan nilai t-tabel pada α=0,05 dan 

df=26 sebesar 2,056. Jadi, t-hitung lebih kecil daripada t-tabel, sehingga variabel partisipasi 

anggaran berada di daerah penerimaan H0 atau dapat diartikan tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan secara parsial dari variabel partisipasi anggaran terhadap informasi 

asimetris. 

Pada variabel job relevant information nilai t-hitung sebesar 0,064 dengan 

signifikansi 0,949; sedangkan nilai t-tabel (α=0,05; df=26) sebesar 2,056. Jadi, t-hitung 

lebih kecil daripada t-tabel, sehingga variabel job relevant information berada di daerah 

penerimaan H0. Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

secara parsial dari variabel job relevant information terhadap informasi asimetri. Kurva 

disajikan  pada gambar 4 berikut ini :  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Silahkan Sisipkan Gambar 4 Kira – kira Pada Kolom ini 

 

Berdasarkan hasil Uji F dan Uji t maka hasil penelitian ini gagal menolak H0 yang 

menyatakan bahwa partisipasi anggaran, informasi asimetri, dan budget emphasis tidak 

berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. 
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KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian 

terdahulu seperti Utomo (2005), Yusfaningrum (2005), Sumarno (2005), dan Kren 

(1992) dalam hal kemampuan partisipasi anggaran mempengaruhi di dalam organisasi 

bisnis. Hal ini dapat dimengerti sebagai perbedaan kondisi yang terjadi dalam organisasi 

bisnis dengan organisasi sektor publik khususnya dalam hal perilaku. Hasil nilai 

koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,113 atau proporsi pengaruh partisipasi 

anggaran dan job relevant information dengan informasi asimetris sebesar 11,3 persen 

dengan jelas menunjukkan bahwa kontribusi kedua variabel independen tersebut dalam 

mempengaruhi variabel dependen tidak terlalu besar dibandingkan variabel independen 

lain yang tidak diteliti.  Nilai Fhitung sebesar 1,776 lebih kecil daripada Ftabel sebesar 

4,220 menguatkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari partisipasi anggaran 

dan job relevant information terhadap informasi asimetris. 

Dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa proses penyusunan anggaran 

dengan melibatkan partisipasi bawahan/pelaksana anggaran yang mempunyai informasi 

berkenaan dengan tugas, tidak mengakibatkan menurunnya informasi asimetris. Hal ini 

sejalan dengan Utomo (2005) dimana bawahan/pelaksana anggaran yang memiliki 

informasi yang lebih akurat dari pada atasan/pemegang kuasa anggaran berarti 

bawahan/pelaksana anggaran tersebut lebih mengetahui hal yang mampu dilakukannya 

dibandingkan dengan atasan/pemegang kuasa anggaran. Informasi yang tidak 

disampaikan sepenuhnya kepada atasan/pemegang kuasa anggaran menjadi nilai lebih 

bagi bawahan/pelaksana anggaran, dalam artian bawahan/pelaksana anggaran memiliki 

kelebihan informasi meskipun telah dilakukan proses partisipasi dalam penyusunan 

anggaran, namun tidak semuanya informasi yang dimiliki oleh bawahan/pelaksana 

anggaran disampaikan dalam proses tersebut.  

Partisipasi anggaran sektor publik memang memberikan kesempatan antara 

atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahan/pelaksana anggaran untuk 

mengkomunikasikan rencana kegiatan selama beberapa periode ke depan, namun yang 

perlu menjadi catatan adalah masalah keterbukaan bawahan/pelaksana anggaran kepada 

atasan/pemegang kuasa anggaran, mengenai seberapa dalam informasi yang dimiliki, 

belum tentu terjadi selama proses partisipasi.  Hasil ini sejalan dengan Siegel dan 
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Ramanauskas-Marconi (1989:128) bahwa kekurangan partisipasi anggaran jika tidak 

dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menimbulkan perilaku menyimpang, baik dari 

bawahan/pelaksana anggaran maupun oleh atasan/pemegang kuasa anggaran. Selain itu, 

tampak bahwa atasan/pemegang kuasa anggaran belum mampu menggali informasi 

yang dimiliki oleh bawahan/pelaksana anggaran dalam proses partisipasi. 

 Kecenderungan perilaku yang berbeda dalam organisasi sektor publik dalam 

penelitian ini diperjelas juga melalui wawancara kepada responden. Responden merasa 

bahwa beban kerja dan alokasi sumber daya yang diberikan tidak mencukupi, namun 

merasa tidak bisa berbuat terlalu banyak terhadap anggaran, sehingga betapapun kepala 

sub bagian dilibatkan dengan sistem yang sekarang belum menjadi dorongan baginya 

untuk mengkomunikasikan semua hal yang diketahui mengenai tugasnya kepada 

atasan/pemegang kuasa anggaran. Diakui pula, pelibatan kepala sub bagian secara 

memadai memberikan sebuah penghargaan diri bagi kepala sub bagian.  
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Lampiran 1. Gambar  

Gambar 1. Hubungan Partisipasi Anggaran dan JRI 
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Gambar 2. Kurva analisis Durbin Watson 
 

 

 

 

 

                             dL                dU                  2                  4-dU          4-dL 

                         1,297          1,570                                      2,430           2,703 

 

Gambar 3. Kurva Uji F 
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Gambar 4. Kurva Uji t 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

                                         -2,056     tX2= 0,064       tX1=1,570   2,056  

Lampiran 2. Tabel 

Tabel 1. Hasil Uji korelasi product moment Pearson 

No.  Pertanyaan rtabel rhitung Keterangan 

1 1 Partisipasi Anggaran 0,355 0,766 valid 

2 2 Partisipasi Anggaran 0,355 0,839 valid 

3 3 Partisipasi Anggaran 0,355 0,804 valid 

4 4 Partisipasi Anggaran 0,355 0,877 valid 

5  5 Partisipasi Anggaran 0,355 0,717 valid 

6 6 Partisipasi Anggaran 0,355 0,779 valid 

7 1 JRI 0,355 0,664 valid 

8  2 JRI 0,355 0,664 valid 

9 3 JRI 0,355 0,727 valid 

10 1 Informasi Asimetris 0,355 0,878 valid 

11 2 Informasi Asimetris 0,355 0,898 valid 

12 3 Informasi Asimetris 0,355 0,922 valid 

13 4 Informasi Asimetris 0,355 0,775 valid 

14  5 Informasi Asimetris 0,355 0,734 valid 

15 6 Informasi Asimetris 0,355 0,828 valid 
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Tabel 2. Hasil Uji Scale Reliability Analysis 

No.  Variabel rtabel ralpha Keterangan 

1 Partisipasi Anggaran 0,355 0,879 reliabel 

2 JRI 0,355 0,434 reliabel 

3 Informasi Asimetris 0,355 0,911 reliabel 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 No.  Variabel Koefisien Regresi 

 1 Konstanta  18,896 

 2 Partisipasi Anggaran   0,272 

 3 Job Relevant Information    0,048 

 

Tabel 4. Hasil Uji F 

 

  No.  Ftabel   Fhitung  Signifikansi 

  1  4,220  1,776       0,188 

 

Tabel 5. Hasil Uji t 

 

 No. Variabel  t-tabel  t-hitung  Signifikansi 

 1 Partisipasi Anggaran 2,056   1,570  0,128 

 2 JRI   2,056   0,064  0,949 
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Lampiran 3. Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Standardized 

Residual 
N 31

Mean .0000000Normal Parameters(a,b) 
Std. Deviation .96609178
Absolute .122
Positive .080

Most Extreme 
Differences 

Negative -.122
Kolmogorov-Smirnov Z .680
Asymp. Sig. (2-tailed) .744

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 

Uji Heterokesdastisitas 

 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 JRI, PAR(a) . Enter
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: INFO 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .336(a) .113 .049 4.98286
a  Predictors: (Constant), JRI, PAR 
b  Dependent Variable: INFO 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regressio
n 88.211 2 44.106 1.776 .188(a) 

Residual 695.208 28 24.829    

1 

Total 783.419 30     
a  Predictors: (Constant), JRI, PAR 
b  Dependent Variable: INFO 
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Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant
) 18.896 8.761  2.157 .040 

PAR .272 .173 .328 1.570 .128 

1 

JRI .048 .741 .013 .064 .949 
a  Dependent Variable: INFO 
 
 
 Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 21.6438 29.4494 26.2258 1.71475 31 
Residual -13.5943 8.0936 .0000 4.81390 31 
Std. Predicted Value -2.672 1.880 .000 1.000 31 
Std. Residual -2.728 1.624 .000 .966 31 

a  Dependent Variable: INFO 
 
 

Uji Multikolinearitas 
 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 JRI, PAR(a) . Enter
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: INFO 
 
  Coefficients(a) 
 

Collinearity Statistics 
Model   Tolerance VIF 

PAR .725 1.3791 
JRI .725 1.379

a  Dependent Variable: INFO 
 
 Coefficient Correlations(a) 
 
Model     JRI PAR 

JRI 1.000 -.524Correlati
ons PAR -.524 1.000

JRI .549 -.067

1 

Covarian
ces PAR -.067 .030

a  Dependent Variable: INFO 
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 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Variance Proportions 

Model 
Dimensio
n Eigenvalue 

Condition 
Index (Constant) PAR JRI 

1 2.963 1.000 .00 .00 .00 
2 .033 9.517 .08 .83 .02 

1 

3 .005 25.476 .91 .16 .98 
a  Dependent Variable: INFO 
 
 
Uji Autokorelasi 
 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 JRI, PAR(a) . Enter
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: INFO 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .336(a) .113 .049 4.98286 2.433
a  Predictors: (Constant), JRI, PAR 
b  Dependent Variable: INFO 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regressio
n 88.211 2 44.106 1.776 .188(a) 

Residual 695.208 28 24.829    

1 

Total 783.419 30     
a  Predictors: (Constant), JRI, PAR 
b  Dependent Variable: INFO 
 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant
) 18.896 8.761  2.157 .040 

PAR .272 .173 .328 1.570 .128 

1 

JRI .048 .741 .013 .064 .949 
a  Dependent Variable: INFO 
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Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 21.6438 29.4494 26.2258 1.71475 31 
Residual -13.5943 8.0936 .0000 4.81390 31 
Std. Predicted Value -2.672 1.880 .000 1.000 31 
Std. Residual -2.728 1.624 .000 .966 31 

a  Dependent Variable: INFO 
 
 
Lampiran 4. Analisis Regresi Linier Berganda 
 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 JRI, PAR(a) . Enter
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: INFO 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .336(a) .113 .049 4.98286
a  Predictors: (Constant), JRI, PAR 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regressio
n 88.211 2 44.106 1.776 .188(a) 

Residual 695.208 28 24.829    

1 

Total 783.419 30     
a  Predictors: (Constant), JRI, PAR 
b  Dependent Variable: INFO 
 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant
) 18.896 8.761  2.157 .040 

PAR .272 .173 .328 1.570 .128 

1 

JRI .048 .741 .013 .064 .949 
a  Dependent Variable: INFO 
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