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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Pengambilan data pada penelitian ini berasal dari kuesioner yang 

disebarkan kepada responden. Responden tersebut meliputi manajer pada 

perusahaan manufaktur. Berikut tabel ringkasan jumlah penyebaran dan 

pengembalian kuesioner dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Jumlah Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner 

No. Nama Perusahaan 

Jumlah 

Kuesioner 

yang Disebar 

Kuesioner yang Kembali 

dan Dapat Diolah 

1. PT. Hartono Istana Tehnologi 10 8 

2. Arofah 4 3 

3. PT. Daya Karsa Wiguna 3 1 

4. Sing Jaya Tehnik 3 1 

5. PT. Duwa Atmi Muda 5 4 

6. PT. Pura Barutama 10 7 

7. Best Auto 2 1 

8. PT. Colombo 4 3 

9. PT. Sukuntex 10 7 

10. PT. Sari Warna Asli 10 8 

11. Shalia 2 1 

12. Barik Ly 2 2 

13. CV. Setia Jaya 2 1 

14. Sukun Druck 5 4 

15. FA. Menara Kudus 5 5 

16. Tjahaja Karti Indah  2 2 

17. Perc. Sidodadi 2 2 

18. Perc. Jaya Santosa 2 1 

19. CV. Buya Barokah 5 5 

20. PT. Enggal Mumbul Kertas 3 2 
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No. Nama Perusahaan 

Jumlah 

Kuesioner 

yang Disebar 

Kuesioner yang Kembali 

dan Dapat Diolah 

21. PT. Mitra Kemas 3 3 

22. PT. Kasih Sumber Rejeki 2 1 

23. PT. Soloroda Indah Plastik 2 2 

24. PT. Istana Glass 2 1 

25. CV. Mulyo Raharjo 2 1 

 Total 102 76 

Sumber: Lampiran 2 

 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 102 kuesioner yang 

disebar kepada responden terdapat sebanyak 76 kuesioner yang kembali dan 

dapat diolah. Berdasarkan rumus slovin untuk penentuan julam sampel pada 

penelitian ini diperoleh sebanyak 76 sampel. Oleh karena itu, jumlah sampel 

yang akan digunakan peneliti yaitu 76 sampel dan dapat dikatakan sudah 

memenuhi jumlah sampel minimal. 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi umur, jenis 

kelamin, masa kerja dan pendidikan terakhir: 

Tabel 4.2 

Gambaran Umum Responden 

Keterangan Jumlah Presentase 

Jenis Kelamin: 

 Laki-laki 

 Perempuan 

 

23 

53 

 

30,26% 

69,74% 

Umur: 

 25-30 tahun 

 31-34 tahun 

 35-40 tahun 

 > 40 tahun 

 

7 

19 

31 

19 

 

9,21% 

25% 

40,79% 

25% 

Masa Kerja: 

 1-5 tahun 

 6-10 tahun 

 > 10 tahun 

 

13 

35 

28 

 

17,11% 

46,05% 

36,84% 
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Keterangan Jumlah Presentase 

Pendidikan Terakhir: 

 S1 

 S2 

 

48 

28 

 

63,16% 

36,84% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021. 

 

Dilihat dari tabel gambaran umum responden di atas diketahui bahwa 

sebagian besar responden pada penelitian ini adalah perempuan (69,74%) dan 

berusia 35-40 tahun (40,79%), telah bekerja antara 6-10 tahun (46,05%) serta 

berpendidikan terakhir S1 (60,53%). Hal ini menunjukkan bahwa manajer 

sebagian besar adalah perempuan dengan usia produktif antara 35-40 tahun, 

kemudian telah bekerja cukup pengalaman dibidangnya selama 6-10 tahun dan 

berpendidikan S1. 

 

4.2 Hasil Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Penerapan uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat 

pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, 

kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala 

tertentu dan sekelompok parsial, walaupun dilakukan pada waktu yang 

berbeda. Uji keandalan dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

sudah valid untuk mengetahui hasil pengukuran tetap konsisten bila 

dilakukan pengukuran kembali, terhadap gejala yang sama. Uji validitas dan 

reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS yang hasilnya dapat 

disederhanakan sebagai berikut: 
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a. Self Efficacy (X1) 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas  

Variabel 

Indikator 
r hitung r tabel Keterangan 

X1.1 0,552 0,1901 Valid 

X1.2 0,503 0,1901 Valid 

X1.3 0,536 0,1901 Valid 

X1.4 0,536 0,1901 Valid 

X1.5 0,415 0,1901 Valid 

X1.6 0,470 0,1901 Valid 

X1.7 0,389 0,1901 Valid 

X1.8 0,206 0,1901 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

 

Hasil tersebut diperoleh dengan uji signifikan dengan 

membandingkan nilai r hitung dan r tabel untuk Degree of freedom (df) = n 

– 2. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel yang diuji coba. Pada kasus 

ini besarnya df dapat dihitung 76 – 2 atau df = 78 dengan alpha 0.05 

didapat r tabel 0,1901. Jika r hitung (untuk r tiap butir dapat dilihat pada 

kolom corrected item total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r 

positif. Berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut, pada variabel self 

efficacy yang terdiri dari 8 pernyataan semua itemnya valid. Dengan 

demikian maka variabel penelitian dapat dilakukan pengujian ke tahap 

selanjutnya. 
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b. Partisipasi Anggaran (X2) 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas  

Variabel 

Indikator 
r hitung r tabel Keterangan 

X2.1 0,560 0,1901 Valid 

X2.2 0,635 0,1901 Valid 

X2.3 0,436 0,1901 Valid 

X2.4 0,368 0,1901 Valid 

X2.5 0,397 0,1901 Valid 

X2.6 0,347 0,1901 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

 

Hasil tersebut diperoleh dengan uji signifikan dengan 

membandingkan nilai r hitung dan r tabel untuk Degree of freedom (df) = n 

– 2. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel yang diuji coba. Pada kasus 

ini besarnya df dapat dihitung 76 – 2 atau df = 74 dengan alpha 0.05 

didapat r tabel 0,1901. Jika r hitung (untuk r tiap butir dapat dilihat pada 

kolom corrected item total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r 

positif. Berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut, pada variabel 

partisipasi anggaran yang terdiri dari 6 pernyataan semua itemnya valid. 

Dengan demikian maka variabel penelitian dapat dilakukan pengujian 

ke tahap selanjutnya. 
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c. Asimetri Informasi (X3) 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas  

Variabel 

Indikator 
r hitung r tabel Keterangan 

X3.1 0,678 0,1901 Valid 

X3.2 0,774 0,1901 Valid 

X3.3 0,731 0,1901 Valid 

X3.4 0,695 0,1901 Valid 

X3.5 0,670 0,1901 Valid 

X3.6 0,208 0,1901 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

 

Hasil tersebut diperoleh dengan uji signifikan dengan 

membandingkan nilai r hitung dan r tabel untuk Degree of freedom (df) = n 

– 2. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel yang diuji coba. Pada kasus 

ini besarnya df dapat dihitung 76 – 2 atau df = 74 dengan alpha 0.05 

didapat r tabel 0,1901. Jika r hitung (untuk r tiap butir dapat dilihat pada 

kolom corrected item total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r 

positif. Berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut, pada variabel 

asimetri informasi yang terdiri dari 6 pernyataan semua itemnya valid. 

Dengan demikian maka variabel penelitian dapat dilakukan pengujian 

ke tahap selanjutnya. 
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d. Senjangan Anggaran (Y) 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas  

Variabel 

Indikator 
r hitung r tabel Keterangan 

X3.1 0,527 0,1901 Valid 

X3.2 0,370 0,1901 Valid 

X3.3 0,262 0,1901 Valid 

X3.4 0,269 0,1901 Valid 

X3.5 0,428 0,1901 Valid 

X3.6 0,596 0,1901 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

 

Hasil tersebut diperoleh dengan uji signifikan dengan 

membandingkan nilai r hitung dan r tabel untuk Degree of freedom (df) = n 

– 2. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel yang diuji coba. Pada kasus 

ini besarnya df dapat dihitung 76 – 2 atau df = 74 dengan alpha 0.05 

didapat r tabel 0,1901. Jika r hitung (untuk r tiap butir dapat dilihat pada 

kolom corrected item total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r 

positif. Berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut, pada variabel 

senjangan anggaran yang terdiri dari 6 pernyataan semua itemnya valid. 

Dengan demikian maka variabel penelitian dapat dilakukan pengujian 

ke tahap selanjutnya. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh suatu alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. 
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Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat memberikan 

hasil yang relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali pada obyek 

yang sama. 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel r alpha r tabel Keterangan 

Self Efficacy 0,717 0,60 Reliabel 

Partisipasi Anggaran 0,721 0,60 Reliabel 

Asimetri Anggaran 0,774 0,60 Reliabel 

Senjangan Anggaran 0,702 0,60 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021. 

 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dari setiap variabel penelitian 

dengan menggunakan bantuan program SPSS, diperoleh hasil nilai r alpha 

lebih besar dari nilai r tabel (0,600). Jadi dapat dinyatakan bahwa self efficacy, 

partisipasi anggaran, asimetri anggaran dan senjangan anggaran yang 

digunakan dapat menghasilkan data yang reliabel. 

 

4.3 Statistik Deskriptif 

Dalam penelitian ini analisis deskriptif variabel menggunakan minimum, 

maksimum, mean, standar deviasi, dan frekuensi sebagai pengukuran deskriptif 

dari masing-masing variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari self efficacy (X1), partisipasi anggaran (X2), asimetri 

informasi (X3), dan Senjangan Anggaran (Y). 
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Tabel 4.8 

Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 
Mean 

Rentang Skala 
Keterangan 

Rendah Tinggi 

Self 

Efficacy 
1 - 5 2,4 – 4,8 3,75 1,00 - 3,00 3,10 - 5,00 Tinggi  

Partisipasi 

Anggaran 
1 - 5 3,0 – 4,8 3,94 1,00 - 3,00 3,10 - 5,00 Tinggi  

Asimetri 

Informasi 
1 - 5 1,3 – 5,0 2,61 1,00 - 3,00 3,10 - 5,00 Rendah  

Senjangan 

Anggaran 
1 - 5 2,5 – 4,5 3,58 1,00 - 3,00 3,10 - 5,00 Tinggi  

Sumber: Lampiran 5.  

 

1. Self Efficacy (X1) 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa statistik deskriptif pada 

variabel self efficacy menunjukkan nilai rata-rata 3,75 yang termasuk dalam 

rentang skala tinggi. Hal tersebut memiliki arti bahwa responden pada 

penelitian ini memiliki keyakinan diri yang tinggi dalam mencapai tujuan 

dan menghadapi kesulitan serta tantangan sangat tinggi. Responden ketika 

menghadapi tugas yang sulit, yakin bahwa akan menyelesaikan tugas 

tersebut, dapat berhasil mengatasi banyak tantangan, dibandingkan dengan 

orang lain, bisa melakukan banyak tugas dengan sangat baik, dapat 

mencapai sebagian besar tujuan yang ditetapkan untuk diri sendiri. 

Responden berpikir bahwa bisa mendapatkan hasil yang penting bagi diri 

sendiri. Percaya bisa sukses di hampir semua usaha yang ditetapkan. Dapat 

bekerja efektif pada banyak tugas yang berbeda. 

2. Partisipasi Anggaran (X2) 

Statistik deskriptif pada variabel partisipasi anggaran menunjukkan 

nilai rata-rata 3,94 yang termasuk dalam rentang skala tinggi. Hal tersebut 
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memiliki arti bahwa tingkat keikutsertaan dan keterlibatan manajer dalam 

menyusun anggaran serta pendapat dan usulan pada revisi anggaran sangat 

tinggi. Responden memiliki keikutsertaan dan terlibat dalam penyusunan 

semua anggaran. Menurut responden dilakukannya revisi anggaran adalah 

masuk akal, sering memberikan pendapat dan usulan tentang anggaran tanpa 

diminta, usulan anggaran berpengaruh dalam anggaran akhir, usulan dari 

bawahan itu penting, atasan sering meminta pendapat bawahan dalam 

proses penyusunan anggaran. 

3. Asimetri Informasi (X3) 

Statistik deskriptif pada variabel asimetri informasi menunjukkan 

nilai rata-rata 2,61 yang termasuk dalam rentang skala rendah. Hal tersebut 

memiliki arti bahwa perbedaan informasi yang dimiliki antara bawahan 

dengan atasan mengenai kegiatan dalam pusat pertanggungjawaban, potensi 

kinerja, teknik kerja dan dampak potensial faktor eksternal tergolong 

rendah. Responden memiliki informasi yang lebih baik mengenai kegiatan 

yang dilakukan dalam pusat pertanggungjawaban, mengetahui hubungan 

input dan output kegiatan operasi internal pada unit yang menjadi 

tanggungjawab, memiliki informasi mengenai potensi kinerja pusat 

pertanggungjawaban lebih dapat dipercayai, mengetahui mengenai teknik 

kerja pusat pertanggungjawaban, menilai dampak potensial faktor eksternal 

terhadap kegiatan yang ada dalam pusat pertanggungjawaban, memahami 

apa yang dapat dicapai pusat pertanggungjawaban. 
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4. Senjangan Anggaran (Y) 

Statistik deskriptif pada variabel senjangan anggaran menunjukkan 

nilai rata-rata 3,51 yang termasuk dalam rentang skala tinggi. Hal tersebut 

memiliki arti bahwa tingginya respon responden mengenai tidak adanya 

tuntunan dalam memenuhi standar yang digunakan di dalam anggaran, 

kemudahan pencapaian dan realisasi anggaran. Responden menyatakan 

bahwa standar yang digunakan di dalam anggaran tidak menuntut 

produktivitas yang tinggi di wilayah tanggungjawab, anggaran untuk 

departemen mudah dipastikan dapat terlaksana, tidak adanya keterbatasan 

jumlah anggaran yang disediakan, mudah memonitor setiap pengeluaran-

pengeluaran yang menjadi wewenang,  

Tabel 4.9 

 Hasil Pengujian Compare Means  

Keterangan  Jenis 

Kelamin 

Umur Masa Kerja Pendidikan 

Terakhir 

 LK PR 25-30 

tahun 

31-34 

tahun 

35-40 

tahun 

> 41 

tahun 

1-5 

tahun 

6-10 

tahun 

> 10 

tahun 

S1 S2 

Jumlah  23 53 7 19 31 19 13 35 28 48 28 

Mean 

Self 

Efficacy 

3.6870 3.7981 3.4429 3.9895 3.6903 3.7789 3.8462 3.7429 3.7536 3.7937 3.7143 

Sig: 0.325 Sig: 0.023 Sig: 0.773 Sig: 0.461 

Partisipasi 

Anggaran 

3.8652 3.9736 3.8286 4.0368 3.929 3.9053 3.8462 3.7429 3.7536 3.7937 3.7143 

Sig: 0.522 Sig: 0.681 Sig: 0.529 Sig: 0.642 

Asimetri 

Informasi 

2.5739 2.6283 2.4 2.6526 2.5903 2.6842 2.3077 2.7371 2.5964 2.6583 2.5321 

Sig: 0.433 Sig: 0.772 Sig: 0.110 Sig: 0.405 

Senjangan 

Anggaran 

3.6478 3.5472 3.5 3.7368 3.4903 3.5895 3.5538 3.6229 3.5321 3.625 3.4964 

 Sig: 0.217 Sig: 0.191 Sig: 0.658 Sig: 0.178 

Sumber: lampiran 5 
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Pada penelitian ini, compare means digunakan sebagai gambaran 

responden yang memperlihatkan perbandingan variabel self efficacy, 

partisipasi anggaran, asimetri informasi dan senjangan anggaran jika dilihat 

berdasarkan jenis kelamin, umur, masa kerja dan pendidikan terakhir. Hasil 

pengujian compare means dapat dilihat pada Tabel 4.9.  

Pada variabel self efficacy memiliki nilai rata-rata sebesar 3.6870 pada 

23 manajer perusahaan manufaktur di Kudus yang berjenis kelamin laki-

laki, sedangkan untuk 53 responden berjenis kelamin perempuan memiliki 

nilai rata-rata sebesar 3.9736. Dengan nilai signifikansi di atas 0.1 artinya 

jenis kelamin tidak dapat mempengaruhi variabel penelitian serta tidak ada 

perbedaan signifikan dari jenis kelamin responden. 

Pada variabel self efficacy, jika dilihat berdasarkan umur responden 

maka terdapat 7 responden yang memiliki umur 25-30 tahun dengan nilai 

rata-rata sebesar 3.4429, terdapat 19 responden yang memiliki umur 31-34 

tahun dengan nilai rata-rata 3.9895, dan terdapat 31 responden yang 

memiliki umur 35-40 tahun dengan nilai rata-rata sebesar 3.6903, terdapat 

19 responden yang memiliki umur > 41 tahun dengan nilai rata-rata sebesar 

3.7789. Dengan nilai signifikansi di bawah 0.1 artinya umur responden 

dapat mempengaruhi variabel penelitian serta ada perbedaan signifikan 

berdasarkan umur responden. 

Pada variabel self efficacy, jika dilihat berdasarkan masa kerja 

responden maka terdapat 13 responden yang memiliki masa kerja 1-5 tahun 

dengan nilai rata-rata sebesar 3.8462, terdapat 35 responden yang memiliki 
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masa kerja 6-10 tahun dengan nilai rata-rata 3.7429, dan terdapat 28 

responden yang memiliki masa kerja > 10 tahun dengan nilai rata-rata 

sebesar 3.7536. Dengan nilai signifikansi di atas 0.1 artinya masa kerja 

responden tidak dapat mempengaruhi variabel penelitian serta tidak ada 

perbedaan signifikan berdasarkan masa kerja responden. 

Pada variabel self efficacy, jika dilihat berdasarkan pendidikan 

terakhir responden maka terdapat 48 responden yang memiliki pendidikan 

terakhir S1 dengan nilai rata-rata sebesar 3.7937, dan terdapat 28 responden 

yang memiliki pendidikan terakhir S2 dengan nilai rata-rata sebesar 3.7143. 

Dengan nilai signifikansi di atas 0.1 artinya pendidikan terakhir responden 

tidak dapat mempengaruhi variabel penelitian serta tidak ada perbedaan 

signifikan berdasarkan pendidikan terakhir responden. 

Pada variabel partisipasi anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 

3.8652 pada manajer perusahaan manufaktur di Kudus yang berjenis 

kelamin laki-laki, sedangkan untuk responden berjenis kelamin perempuan 

memiliki nilai rata-rata sebesar 3.9736. Dengan nilai signifikansi di atas 0.1 

artinya jenis kelamin tidak dapat mempengaruhi variabel penelitian serta 

tidak ada perbedaan signifikan dari jenis kelamin responden. 

Pada variabel partisipasi anggaran, jika dilihat berdasarkan umur 

responden maka yang memiliki umur 25-30 tahun dengan nilai rata-rata 

sebesar 3.8286, yang memiliki umur 31-34 tahun dengan nilai rata-rata 

4.0368, dan yang memiliki umur 35-40 tahun dengan nilai rata-rata sebesar 

3.929, yang memiliki umur > 41 tahun dengan nilai rata-rata sebesar 3.9053. 
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Dengan nilai signifikansi di atas 0.1 artinya umur responden tidak dapat 

mempengaruhi variabel penelitian serta tidak ada perbedaan signifikan 

berdasarkan umur responden. 

Pada variabel partisipasi anggaran, jika dilihat berdasarkan masa kerja 

responden maka yang memiliki masa kerja 1-5 tahun dengan nilai rata-rata 

sebesar 3.8462, yang memiliki masa kerja 6-10 tahun dengan nilai rata-rata 

3.7429, dan yang memiliki masa kerja > 10 tahun dengan nilai rata-rata 

sebesar 3.7536. Dengan nilai signifikansi di atas 0.1 artinya masa kerja 

responden tidak dapat mempengaruhi variabel penelitian serta tidak ada 

perbedaan signifikan berdasarkan masa kerja responden. 

Pada variabel partisipasi anggaran, jika dilihat berdasarkan 

pendidikan terakhir responden maka yang memiliki pendidikan terakhir S1 

dengan nilai rata-rata sebesar 3.7937, dan yang memiliki pendidikan 

terakhir S2 dengan nilai rata-rata sebesar 3.7143. Dengan nilai signifikansi 

di atas 0.1 artinya pendidikan terakhir responden tidak dapat mempengaruhi 

variabel penelitian serta tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan 

pendidikan terakhir responden. 

Pada variabel asimetri informasi memiliki nilai rata-rata sebesar 

2.5739 pada manajer perusahaan manufaktur di Kudus yang berjenis 

kelamin laki-laki, sedangkan untuk responden berjenis kelamin perempuan 

memiliki nilai rata-rata sebesar 2.6283. Dengan nilai signifikansi di atas 0.1 

artinya jenis kelamin tidak dapat mempengaruhi variabel penelitian serta 

tidak ada perbedaan signifikan dari jenis kelamin responden. 
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Pada variabel asimetri informasi, jika dilihat berdasarkan umur 

responden maka yang memiliki umur 25-30 tahun dengan nilai rata-rata 

sebesar 2.4, yang memiliki umur 31-34 tahun dengan nilai rata-rata 2.6526, 

dan yang memiliki umur 35-40 tahun dengan nilai rata-rata sebesar 2.5903, 

yang memiliki umur > 41 tahun dengan nilai rata-rata sebesar 2.6842. 

Dengan nilai signifikansi di atas 0.1 artinya umur responden tidak dapat 

mempengaruhi variabel penelitian serta tidak ada perbedaan signifikan 

berdasarkan umur responden. 

Pada variabel asimetri informasi, jika dilihat berdasarkan masa kerja 

responden maka yang memiliki masa kerja 1-5 tahun dengan nilai rata-rata 

sebesar 2.3077, yang memiliki masa kerja 6-10 tahun dengan nilai rata-rata 

2.7371, dan yang memiliki masa kerja > 10 tahun dengan nilai rata-rata 

sebesar 2.5964. Dengan nilai signifikansi di atas 0.1 artinya masa kerja 

responden tidak dapat mempengaruhi variabel penelitian serta tidak ada 

perbedaan signifikan berdasarkan masa kerja responden. 

Pada variabel asimetri informasi, jika dilihat berdasarkan pendidikan 

terakhir responden maka yang memiliki pendidikan terakhir S1 dengan nilai 

rata-rata sebesar 2.6583, dan yang memiliki pendidikan terakhir S2 dengan 

nilai rata-rata sebesar 2.5321. Dengan nilai signifikansi di atas 0.1 artinya 

pendidikan terakhir responden tidak dapat mempengaruhi variabel 

penelitian serta tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan pendidikan 

terakhir responden. 
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Pada variabel senjangan anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 

3.6478 pada manajer perusahaan manufaktur di Kudus yang berjenis 

kelamin laki-laki, sedangkan untuk responden berjenis kelamin perempuan 

memiliki nilai rata-rata sebesar 3.5472. Dengan nilai signifikansi di atas 0.1 

artinya jenis kelamin tidak dapat mempengaruhi variabel penelitian serta 

tidak ada perbedaan signifikan dari jenis kelamin responden. 

Pada variabel senjangan anggaran, jika dilihat berdasarkan umur 

responden maka yang memiliki umur 25-30 tahun dengan nilai rata-rata 

sebesar 3.5, yang memiliki umur 31-34 tahun dengan nilai rata-rata 3.7368, 

dan yang memiliki umur 35-40 tahun dengan nilai rata-rata sebesar 3.4903, 

yang memiliki umur > 41 tahun dengan nilai rata-rata sebesar 3.5895. 

Dengan nilai signifikansi di atas 0.1 artinya umur responden tidak dapat 

mempengaruhi variabel penelitian serta tidak ada perbedaan signifikan 

berdasarkan umur responden. 

Pada variabel senjangan anggaran, jika dilihat berdasarkan masa kerja 

responden maka yang memiliki masa kerja 1-5 tahun dengan nilai rata-rata 

sebesar 3.5538, yang memiliki masa kerja 6-10 tahun dengan nilai rata-rata 

3.6229, dan yang memiliki masa kerja > 10 tahun dengan nilai rata-rata 

sebesar 3.5321. Dengan nilai signifikansi di atas 0.1 artinya masa kerja 

responden tidak dapat mempengaruhi variabel penelitian serta tidak ada 

perbedaan signifikan berdasarkan masa kerja responden. 

Pada variabel senjangan anggaran, jika dilihat berdasarkan pendidikan 

terakhir responden maka yang memiliki pendidikan terakhir S1 dengan nilai 
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rata-rata sebesar 3.625, dan yang memiliki pendidikan terakhir S2 dengan 

nilai rata-rata sebesar 3.4964. Dengan nilai signifikansi di atas 0.1 artinya 

pendidikan terakhir responden tidak dapat mempengaruhi variabel 

penelitian serta tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan pendidikan 

terakhir responden. 

 

4.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah suatu data dapat dianalisa lebih lanjut 

diperlukan suatu uji asumsi klasik agar hasil dan analisa nantinya efisien dan 

tidak bias. Adapun kriteria pengujian tersebut sebagai berikut : 

4.4.1 Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antara 

variabel bebas terdapat hubungan atau saling berkorelasi. Cara yang dipakai 

untuk mendeteksi gejala multikolinieritas adalah dengan melihat VIF 

(variance inflation factor), jika nilai VIF kurang dari angka 10, maka tidak 

terjadi multikolinieritas. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

Self Efficacy (X1) 0,690 1,449 

Partisipasi Anggaran (X2) 0,796 1,256 

Asimetri Informasi (X3) 0,851 1,175 

Sumber : Lampiran 6. 
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Hasil pengujian multikolinieritas tersebut menunjukkan bahwa tidak 

terjadi gejala multikolinieritas pada semua variabel penjelas model regresi 

yang digunakan yaitu self efficacy, partisipasi anggaran, asimetri informasi, 

karena semua nilai VIF kurang dari angka 10. 

Berdasarkan hasil pengujian yang tercermin dalam tabel diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas, artinya tidak 

terjadi hubungan linier antara variabel bebas yang digunakan dalam model 

regresi. 

 

4.4.2 Uji Heterokedastisitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Uji glejser merupakan salah satu uji yang digunakan untuk menguji 

heterokedastisitas data selain menggunakan grafik. Kaidah pengambilan 

keputusan uji heterokedastisitas adalah jika terbukti bahwa tidak terdapat 

heterokedastisitas antara variabel independen dengan variabel dependen, 

yaitu jika nilai signifikansi menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,592 1,526  1,699 ,094   

Self Efficacy -,043 ,049 -,118 -,867 ,389 ,690 1,449 

Partisipasi Anggaran -,050 ,063 -,100 -,792 ,431 ,796 1,256 

Asimetri Informasi ,093 ,041 ,276 2,256 ,067 ,851 1,175 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber : Lampiran 6. 
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Berdasarkan uji tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat 

heterokedastisitas antara variabel independen dengan variabel dependen, 

yaitu jika nilai signifikansi menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05, 

sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pengaruh self 

efficacy, partisipasi anggaran dan asimetri informasi terhadap senjangan 

anggaran (studi pada manajer perusahaan manufaktur di Kudus). 

 

4.4.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 76 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,04871129 

Most Extreme Differences Absolute ,061 

Positive ,059 

Negative -,061 

Test Statistic ,061 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

Sumber : Lampiran 6. 

 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa diperoleh nilai sig ( value) dari 

Asymp. Sig. adalah sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa nilai residual regresi adalah normal. Dengan demikian 

asumsi normalitas terpenuhi. 

 

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.11 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) 8,574 2,544  3,370 ,001   

Self Efficacy ,182 ,082 ,270 2,222 ,029 ,690 1,449 

Partisipasi Anggaran ,300 ,105 ,321 2,841 ,006 ,796 1,256 

Asimetri Informasi ,024 ,069 ,038 ,351 ,727 ,851 1,175 

a. Dependent Variable: Senjangan Anggaran 

Sumber : Lampiran 7. 

 

4.5.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

Untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu pengaruh self efficacy 

berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran, hasil pengujian satu sisi 

yang menggunakan tingkat signifikan sebesar α =0.5 dan dengan derajat 

kebebasan df (N-k-1) = 76-3-1 = 72 diperoleh t tabel = 1,66629. Hasil 

perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 

2,222. Dengan demikian thitung kurang dari pada -ttabel (2,222<-1,66629), 

didukung dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,029<0,05), seperti 

terlihat pada tabel 4.10. Dengan demikian, t hitung berada pada daerah Ho 
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diterima dan Ha ditolak, artinya self efficacy tidak berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran, sehingga H1 ditolak. 

 

4.5.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

Untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu pengaruh partisipasi 

anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran, hasil pengujian 

satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar α =0.5 dan dengan 

derajat kebebasan df (N-k-1) = 76-3-1 = 72 diperoleh t tabel = 1,66629. Hasil 

perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 

2,841. Dengan demikian thitung lebih besar dari pada ttabel (2,841>1,66629), 

didukung dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,006<0,05), seperti 

terlihat pada tabel 4.10. Dengan demikian, t hitung berada pada daerah Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya partisipasi anggaran berpengaruh positif 

terhadap senjangan anggaran, sehingga H2 diterima. 

 

4.5.3 Pengujian Hipotesis Ketiga 

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga yaitu pengaruh asimetri 

informasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran, hasil pengujian 

satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar α =0.5 dan dengan 

derajat kebebasan df (N-k-1) = 76-3-1 = 72 diperoleh t tabel = 1,66629. Hasil 

perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 

0,351. Dengan demikian thitung lebih besar dari pada ttabel (0,351>1,66629), 

didukung dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,727>0,05), seperti 
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terlihat pada tabel 4.10. Dengan demikian, t hitung berada pada daerah Ho 

diterima dan Ha ditolak, artinya asimetri informasi berpengaruh positif 

terhadap senjangan anggaran, sehingga H3 ditolak. 

 

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh Self Efficacy terhadap Senjangan Anggaran pada Perusahaan 

Manufaktur di Kudus 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa hipotesis pertama 

ditolak. Self efficacy tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. 

Persamaan regresi mempunyai arah koefisien positif. Hasil penelitian 

menunjukkan manajer meskipun memiliki efikasi diri yang tinggi maupun 

rendah tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kesenjangan anggaran. 

Karena pada dasarnya kemungkinan kesenjangan anggaran terjadi atas dasar 

niat berperilaku sehingga jika manajer telah memiliki niat untuk melakukan 

kesenjangan anggaran maka ada atau tidaknya efikasi diri, perilaku 

kesenjangan anggaran tersebut tetap terjadi.  

Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan responden setuju bahwa 

ketika menghadapi tugas yang sulit, responden yakin bahwa responden akan 

menyelesaikan tugas tersebut. Bahkan ketika hal-hal yang sulit, responden 

bisa tampil cukup baik. Responden akan dapat berhasil mengatasi banyak 

tantangan. Dibandingkan dengan orang lain, responden bisa melakukan 

banyak tugas dengan sangat baik. Responden akan dapat mencapai sebagian 

besar tujuan yang responden tetapkan untuk diri sendiri. Secara umum, 
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responden berpikir bahwa responden bisa mendapatkan hasil yang penting 

bagi responden. Responden percaya responden bisa sukses di hampir semua 

usaha yang responden tetapkan. Responden yakin bahwa responden dapat 

bekerja efektif pada banyak tugas yang berbeda. 

Manajer yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan mempunyai 

kepercayaan bahwasannya target anggaran dapat dicapai manajer dengan 

menggunakan keterampilan paling baik yang manajer miliki. Perbedaan 

terjadi dengan atasan yang mempunyai rendahnya kepercayaan diri, 

ketidakyakinan dimiliki oleh atasan dalam pencapaian produktivitas anggaran 

yang akhirnya kecenderungan pelaksanaan anggaran yang memiliki 

kesenjangan terjadi. Tujuannya supaya ketercapaian target anggaran terjadi. 

Tingginya efikasi pribadi mampu mewujudkan pengurangan anggaran yang 

terjadi senjangan yang dilaksanakan oleh atasan (Ardiyani, 2017). 

Hasil penelitian Ardianti et al., (2021), Sumadi et al., (2020) 

menunjukkan bahwa self efficacy berpengaruh terhadap senjangan anggaran. 

 

4.6.2 Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran pada 

Perusahaan Manufaktur di Kudus 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa hipotesis kedua 

diterima. Partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap 

senjangan anggaran. Hal tersebut diperoleh setelah dilakukan analisis data 

penelitian. Persamaan regresi, memiliki arah yang positif, berdasarkan uji t 

diperoleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari kaidahnya yaitu 0,006 lebih 
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besar dari 0,05. Artinya bila anggaran partisipatif yang dilaksanakan 

karyawan semakin tinggi, maka kemungkinan terjadinya kesenjangan 

anggaran juga semakin tinggi. 

Kuesioner yang telah dilakukan penyebaran diperoleh hasil bahwa 

sampel penelitian setuju bahwa keterlibatan bawahan dalam penyusunan 

anggaran. Sampel penelitian setuju bahwa adanya revisi atau perubahan 

anggaran merupakan sesuatu yang wajar. Sampel penelitian setuju bahwa 

bawahan menyampaikan masukan dan pendapat dengan sukarela mengenai 

anggaran. Sampel penelitian setuju bahwa masukan penyusunan anggaran 

dari atasan memiliki pengaruh pada penetapan anggaran. Sampel penelitian 

setuju bahwa masukan dari karyawan, menurut pendapat bawahan adalah 

sebuah hal yang penting. Sampel penelitian setuju bahwa pada saat 

penyusunan anggaran, manajer acap kali meminta masukan dari karyawan. 

Seberapa banyak keterlibatan serta hubungan individu pada tahapan 

anggaran saat disusun adalah inti dari partisipasi anggaran. Akan tetapi dalam 

keadaan paling baik sekalipun, anggaran partisipatif memiliki kelemahan 

dimana proses anggaran partisipatif memberi wewenang pada agen dalam 

proses penetapan anggarannya sendiri hingga karyawan mampu menciptakan 

senjangan (Kusniawati & Lahaya, 2017). Adanya kesenjangan penganggaran 

pada anggaran partisipatif disebabkan adanya sumbangsih karyawan yang 

banyak pada tahapan saat anggaran disusun. Karyawan yang memiliki 

partisipasi pada susunan anggaran memberi informasi yang berbeda kepada 

atasan dengan tujuan utama untuk memudahkan pencapaian kerjanya, 
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padahal karyawan mempunyai informasi yang bisa dipakai dalam 

penyusunan anggaran secara akurat.  

Anggaran partisipatif menurut penelitian Sari et al., (2019) berpengaruh 

terhadap budgetary slack. Sehingga bila anggaran partisipatif yang 

dilaksanakan karyawan semakin tinggi, maka kemungkinan terjadinya 

kesenjangan anggaran juga semakin tinggi. 

 

4.6.3 Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Senjangan Anggaran pada 

Perusahaan Manufaktur di Kudus 

Tidak terdapat pengaruh informasi asimetris pada kesenjangan 

anggaran, hal tersebut diperoleh setelah dilakukan analisis data penelitian. 

Persamaan regresi, meski memiliki arah yang positif, namun berdasarkan uji 

t diperoleh nilai signifikansi yang lebih tinggi dari kaidahnya yaitu 0,727 

lebih besar dari 0,05. Mayoritas responden menyatakan tidak terdapat 

asimetri informasi antara bawahan dan atasan yang artinya atasan dan 

bawahan memiliki informasi yang sama berkaitan dengan keuangan 

perusahaan sehingga tidak mempengaruhi adanya perilaku kesenjangan 

anggaran. 

Kuesioner yang telah dilakukan penyebaran diperoleh hasil bahwa 

sampel penelitian cenderung netral bahwa memiliki informasi yang lebih baik 

mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pusat pertanggungjawaban. Sampel 

penelitian cenderung netral bahwa lebih mengetahui hubungan input dan 

output kegiatan operasi internal pada unit yang menjadi tanggungjawab. 
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Sampel penelitian cenderung netral bahwa memiliki informasi mengenai 

potensi kinerja pusat pertanggungjawaban lebih dapat dipercayai. Sampel 

penelitian cenderung netral bahwa mengetahui mengenai teknik kerja pusat 

pertanggungjawaban dibandingkan dengan atasan. Sampel penelitian 

cenderung netral bahwa menilai dampak potensial faktor eksternal terhadap 

kegiatan yang ada dalam pusat pertanggungjawaban dibandingkan atasan. 

Sampel penelitian cenderung netral bahwa lebih memahami apa yang dapat 

dicapai pusat pertanggungjawaban. 

Sinyal informasi yang tidak seimbang antara atasan dan bawahan 

dengan posisi sinyal tersebut lebih banyak dimiliki oleh salah satu pihak saja 

disertai dengan wewenang yang tinggi disebut dengan informasi yang tidak 

simetris. Teori agensi juga melatarbelakangi keadaan informasi yang 

asimetris, yaitu manajer yang memberi mandat pada bawahan untuk 

melakukan pengaturan perusahaan yang dikuasainya, aspek inilah yang 

menjadi penyebab disfungsional behavior yakni senjangan anggaran. Pada 

kondisi senjangan anggaran ini tindakan bawahan memiliki dampak yang 

cukup banyak pada penyimpangan organisasi (Ardianti et al., 2021). 

Informasi yang asimetris sebagai variabel bebas memiliki pengaruh 

terhadap budgetary slack menurut penelitian Pradita dan Haryanto (2017). 

Karyawan yang mempunyai lebih banyak informasi daripada manajer serta 

karyawan yang lebih memahami mengenai kebutuhan dan keperluan 

organisasi. Akibatnya karyawan tersebut akan memberi informasi yang 

berbeda melalui pelaporan anggaran jauh dibawah pencapaian kerja yang 
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optimal. Dan juga menyusun target anggaran yang lebih ringan agar mudah 

dipenuhi hal inilah salah satu bentuk budgetary slack. 


