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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Proses Penyebaran Kuesioner 

Pada penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner kepada manajer 

hotel berbintang di Cepu yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. 

Berikut tabel jumlah responden yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian 

ini: 

Tabel 4. 1 Penyebaran Kuesioner 

No Nama Hotel Kuesioner 

Disebar 

Kuesioner 

Kembali 

Kuesioner 

digunakan 

1 Hotel Mega Bintang Cepu 8 6 5 

2 Hotel Mega Bintang II Cepu 8 3 3 

3 Hotel Cepu Indah I 8 0 0 

4 Hotal Cepu Indah II 8 0 0 

5 Hotel Allium Cepu 8 8 8 

6 Hotel Ammi Cepu 8 8 8 

7 Hotel Grand Cepu 8 1 1 

8 Hotel Ronggolawe 8 7 6 

9 Hotel Top Star Cepu 8 7 7 

10 Hotel Miranda Cepu 8 1 1 

11 Grandmega Resort Cepu 8 2 2 

12 Hotel OYO 3461 My Stays 8 4 4 

13 Hotel Simpang 7 8 0 0 

14 Hotel My Rooms 8 4 4 

15 Hotel Kyriad Arra 8 8 8 

16 Hotel Samme Cepu 8 1 1 
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Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan tabel tersebut jumlah responden yang didapatkan peneliti 

adalah 60 manajer hotel. Namun, dalam penelitian data yang digunakan hanya 

58 dikarenakan terdapat 2 responden yang tidak ikut dalam penyusunan 

anggaran yaitu dari responden Hotel Mega Bintang Cepu dan Hotel 

Ronggolawe Cepu. Sehingga, jumlah responden yang datanya akan digunakan 

oleh peneliti sebesar 58 manajer. Jumlah responden tersebut telah melampaui 

batas minimal 56 sampel mejadi 58 sampel. 

 

 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur kevalidan suatu pernyataan 

dalam kuesioner yang digunakan. Pengujian ini menggunakan Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) dengan model pengujian pearson 

correlation, pernyataan kuesioner valid jika nilai R hitung > R tabel (Muniarti 

et. al., 2013). 

Tabel 4. 2 Uji Validitas 

Pernyataan R hitung R tabel Keterangan Pernyataan R hitung R tabel Keterangan 

BS_1 0,654 0,2586 Valid KO_4 0,660 0,2586 Valid 

BS_2 0,849 0,2586 Valid KO_5 0,712 0,2586 Valid 

BS_3 0,754 0,2586 Valid KO_6 0,726 0,2586 Valid 

BS_4 0,558 0,2586 Valid KO_7 0,854 0,2586 Valid 

BS_5 0,350 0,2586 Valid KO_8 0,895 0,2586 Valid 

BS_6 0,326 0,2586 Valid GKT_1 0,710 0,2586 Valid 

PA_1 0,705 0,2586 Valid GKT_2 0,810 0,2586 Valid 

PA_2 0,695 0,2586 Valid GKT_3 0,763 0,2586 Valid 

PA_3 0,421 0,2586 Valid GKT_4 0,885 0,2586 Valid 

TOTAL 128 60 58 
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PA_4 0,651 0,2586 Valid AI_1 0,698 0,2586 Valid 

PA_5 0,425 0,2586 Valid AI_2 0,758 0,2586 Valid 

PA_6 0,839 0,2586 Valid AI_3 0,707 0,2586 Valid 

KO_1 0,504 0,2586 Valid AI_4 0,504 0,2586 Valid 

KO_2 0,569 0,2586 Valid AI_5 0,541 0,2586 Valid 

KO_3 0,554 0,2586 Valid AI_6 0,483 0,2586 Valid 

Sumber: Lampiran 4 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa semua variabel pada 

pengujian telah memenuhi syarat dengan nilai pearson correlation lebih besar 

dari 0,2586 dengan nilai signifikan kurang dari 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan pada pernyataan kuesioner dinyatakan valid. 

 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur keandalan dari semua 

indikator dalam kuesioner. Pengujian ini menggunakan Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) dengan model pengujian Cronbach Alpha. Semakin 

tinggi nilai Cronbach Alpha > 0,6  maka semakin reliabilitas kuesioner yang 

digunakan (Muniarti et. al., 2013). 

Tabel 4. 3 Uji Reliabilitas 

Variabel 

Nilai 

Cronbach's 

Alpha 

Budget Slack 0,615 

Partisipasi Anggaran 0,695 

Komitmen Organisasi 0,848 

Gaya Kepemimpinan Transformasional 0,786 

Asimetri Informasi 0,636 

Sumber: Lampiran 5 
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Berdasarkan tabel 4.3, diperoleh semua variabel memiliki nilai 

Cronbach's Alpha diatas 0,6 sehingga indikator dalam kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian bersifat reliabel. 

 Uji Statistik Deskriptif 

Uji ini digunakan untuk menggambarkan secara umum data yang dilihat 

dari nilai mean, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. 

Berdasarkan tabel tersebut, responden penelitian ini sebanyak 58 manajer hotel 

yang terdiri dari: 

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden 

Responden yang ikut penganggaran % 

Jenis Kelamin 

Pria 30 52% 

Wanita 28 48% 

Total 58 100% 

Umur 

< 25 th 3 5% 

25-30 th 6 10% 

31-35 th 16 28% 

36-40 th 14 24% 

> 40 th 19 33% 

Total 58 100% 

Pendidikan 

SMA: 26 45% 

Diploma: 1 2% 

S1: 31 53% 

S2: 0 0% 

S3: 0 0% 

Total 58 100% 

Jabatan 

Manajer Umum 3 5% 

Manajer Pemasaran 7 12% 

Kepala F&B 2 3% 

Manajer F&B Service 4 7% 
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Manajer F&B Product 4 7% 

Kepala Accounting 6 10% 

Manajer Front Office 11 19% 

Kepala Tim Security 5 9% 

Manajer Housekeeping 5 9% 

Kepala Engineering 3 5% 

Store 5 9% 

HR Coordinator 1 2% 

Asst. Sales Manajer 1 2% 

Asst. Chief Accounting 1 2% 

Staff Housekeeping 0 0% 

Total 58 100% 

Lama Bekerja 

< 1 th 5 9% 

1-5 th 47 81% 

6-10 th 4 7% 

>10 th 2 3% 

Total 58 100% 

Sumber: Data Penelitian, 2021 

Kuesioner penelitian ditujukan kepada seluruh manajer atau kepala 

departemen yang ikut dalam penyusunan anggaran hotel berbintang di Cepu. 

Kuesioner yang telah disebar, diambil kembali dengan jangka waktu 7-21 hari 

dan sebanyak 60 kuesioner kembali dari 128 kuesioner yang disebarkan. Hal ini 

dikarenakan adanya peraturan dari beberapa hotel serta kesibukan masing-

masing responden. Berdasarkan Tabel 4.2, responden penelitian sebanyak 58 

manajer atau kepala divisi yang terdiri dari 30 pria dan 28 wanita. Rata-rata 

umur responden yang bersedia mengisi kuesioner yaitu terdapat 5 kategori, < 

25 tahun sebanyak 3 orang, 25-30 tahun sebanyak 6 orang, 31-35 tahun 

sebanyak 16 orang, 36-40 tahun sebanyak 14 orang, dan > 40 tahun sebanyak 

19 orang. Hal ini berarti bahwa mayoritas responden berumur > 40 tahun. 
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Responden yang berpartisipasi memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA, 

Diploma dan Sarjana. Untuk pendidikan terakhir SMA sebanyak 26 orang, 

Diploma 1 orang, dan S1 sebanyak 31 orang. Hal ini berarti bahwa mayoritas 

pendidikan terakhir responden adalah S1. Terdapat 14 jabatan yang ikut dalam 

proses penyusunan anggaran hotel yaitu, Manajer Umum sebanyak 3 orang, 

Manajer Pemasaran sebanyak 7 orang, Kepala Food and Beverages sebanyak 2 

orang, Manajer Food and Beverages Service sebanyak 4 orang, Manajer Food 

and Beverages Product sebanyak 4 orang, Kepala Accounting sebanyak 6 

orang, Manajer Front Office sebanyak 11 orang, Kepala Tim Security sebanyak 

5 orang, Manajer Housekeeping sebanyak 5 orang, Kepala Engineering 

sebanyak 3 orang, divisi Store sebanyak 5 orang, HR Coordinator sebanyak 1 

orang, Asst. Sales Manajer sebanyak 1 orang, dan Asst. Chief Accounting 

sebanyak 1 orang. Lama bekerja responden terbagi menjadi 5 kategori, yaitu < 

1 tahun sebanyak 5 orang, 1-5 tahun sebanyak 47 orang, 6-10 tahun sebanyak 4 

orang, dan > 10 tahun sebanyak 2 orang. Hal ini berarti bahwa mayoritas 

responden sudah bekerja selama 1 - 5 tahun. 

Tabel 4. 5 Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rentang Skala 

Mean Keterangan 
Std. 

Deviation Rendah 
Cukup 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 
Tinggi 

Budget Slack 6--24 11--21 6--10,5 10,6--15 15,1--19,5 19,6-24 17,88 Cukup Tinggi 1,826 

Partisipasi Anggaran 6--24 10--20 6--10,5 10,6--15 15,1--19,5 19,6-24 17,31 Cukup Tinggi 1,646 

Komitmen Organisasi 8--32 14--32 8--14 14,1--20 20,1--26 26,1-32 20,26 Cukup Tinggi 4,016 

Gaya Kepemimpinan 

Transformasional 
4--16 6--15 4--7 7,1-10 10,1-13 13,1-16 11,43 Cukup Tinggi 1,523 

Asimetri Informasi 6--24 12--20 6--10,5 10,6--15 15,1--19,5 19,6-24 17,60 Cukup Tinggi 1,363 

Sumber: Lampiran 6 
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Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif Budgetary Slack 

Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 
Teoritis 

Kisaran 
Empiris 

Mean 
Rentang Skala 

Keterangan 
Rendah Cukup Rendah Cukup Tinggi Tinggi 

BS_1 1--4 1--4 3.6 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Tinggi 

BS_2 1--4 1--4 3.4 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Tinggi 

BS_3 1--4 2--4 3.2 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Tinggi 

BS_4 1--4 2--3 2.4 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

BS_5 1--4 1--3 2.6 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

BS_6 1--4 2--3 2.7 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

Rata-Rata Keseluruhan 2,98 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

Sumber: Lampiran 7 

Tabel 4.5 menunjukkan informasi mengenai masing-masing variabel 

penelitian yang terdiri dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar 

deviasi.  Tabel 4.6 menunjukkan informasi mengenai masing-masing item 

statistik deskriptif variabel Budget Slack. Nilai rata-rata keseluruhan sebesar 

2,98 masuk dalam kategori cukup tinggi yang artinya responden setuju dimana 

responden dapat melakukan perilaku budget slack. Indikator 1 yaitu standar 

yang digunakan dalam anggaran mendorong untuk meningkatkan pencapaian 

target anggaran di wilayah tanggung jawab saya, memiliki skor paling tinggi 

sebesar 3,6. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini 

memiliki persepsi bahwa standar yang digunakan dalam anggaran memiliki 

pengaruh paling besar yang dapat mendorong peningkatan pencapaian target 

anggaran, sehingga standar yang ditetapkan dapat meningkatkan perilaku 

budgetary slack untuk mempermudah pencapaian target anggaran. Nilai standar 

deviasi sebesar 1,826 artinya ukuran penyebaran dari variabel budgetary slack 

sebesar 1,826 dari 58 responden.  
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Tabel 4. 7 Statistik Deskriptif Partisipasi Anggaran 

Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 
Teoritis 

Kisaran 
Empiris 

Mean 

Rentang Skala 

Keterangan 
Rendah Cukup Rendah Cukup Tinggi Tinggi 

PA_1 1--4 1-4 3.05 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Tinggi 

PA_2 1--4 1-4 2.90 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

PA_3 1--4 2-4 3.02 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

PA_4 1--4 1-4 2.93 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

PA_5 1--4 2-3 2.72 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

PA_6 1--4 1-3 2.69 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

Rata-Rata Keseluruhan 2,89 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

Sumber: Lampiran 7 

Hasil pengukuran variabel partisipasi anggaran diperoleh nilai rata-rata 

keseluruhan sebesar 2,89 masuk dalam kategori cukup tinggi yang artinya 

responden setuju bahwa responden ikut terlibat dalam penyusunan anggaran 

dengan memberikan pendapat dan usulan yang memiliki pengaruh dalam 

penetapan target anggaran. Indikator 1 yaitu saya terlibat dalam proses 

penyusunan anggaran pada posisi yang menjadi tanggung jawab saya memiliki 

skor paling tinggi sebesar 3,05. Hal ini menunjukkan responden dalam 

penelitian ini memiliki persepsi bahwa responden terlibat aktif seperti 

memberikan pendapat dan usulan ketika proses penyusunan anggaran dapat 

mempengaruhi target anggaran yang harus dicapai. Nilai standar deviasi sebesar 

1,646 artinya ukuran penyebaran dari variabel partisipasi anggaran sebesar 

1,646 dari 58 responden.  
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Tabel 4. 8 Statistik Deskriptif Komitmen Organisasi 

Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 
Teoritis 

Kisaran 
Empiris 

Mean 

Rentang Skala 

Keterangan 
Rendah Cukup Rendah Cukup Tinggi Tinggi 

KO_1 1--4 1--4 2.84 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

KO_2 1--4 1--4 2.81 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

KO_3 1--4 1--4 2.86 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

KO_4 1--4 1--4 2.66 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

KO_5 1--4 1--4 2.52 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

KO_6 1--4 1--4 2.36 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

KO_7 1--4 1--4 2.09 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Rendah 

KO_8 1--4 1--4 2.12 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

Rata-Rata Keseluruhan 2,53 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

Sumber: Lampiran 7 

Hasil pengukuran variabel komitmen organisasi diperoleh nilai rata-rata 

keseluruhan sebesar 2,53 masuk dalam kategori cukup tinggi, artinya sebagian 

besar responden setuju bahwa responden memiliki komitmen organisasi seperti 

peduli, bangga pada pekerjaan dan tempatnya bekerja, dan akan melakukan 

pekerjaannya dengan baik dan lebih mengutamakan tempatnya bekerja daripada 

dirinya sendiri. Indikator 3 yaitu saya menerima tugas apa saja agar hotel ini 

berjalan dengan baik memiliki skor tertinggi sebesar 2,86. Hal ini menunjukkan 

responden dalam penelitian ini bersedia untuk menerima tugas apapun dan akan 

melakukan pekerjaannya secara optimal untuk mencapai keberhasilan 

tempatnya bekerja dalam pencapaian target anggaran, dan lebih mementingkan 

kepentingan tempatnya bekerja dibandingkan dirinya sendiri. Hal ini berarti 

bahwa tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada memiliki peran yang 

cukup penting dalam pencapaian target anggaran sehingga reponden perlu 
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untuk melakukan pekerjaannya secara optimal. Nilai standar deviasi sebesar 

4,016 artinya ukuran penyebaran variabel komitmen organisasi sebesar 4,016 

dari 58 responden.  

Tabel 4. 9 Statistik Deskriptif Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 
Teoritis 

Kisaran 
Empiris 

Mean 

Rentang Skala 

Keterangan 
Rendah Cukup Rendah Cukup Tinggi Tinggi 

GKT_1 1--4 2--3 2.86 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

GKT_2 1--4 2--4 2.84 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

GKT_3 1--4 1--4 2.84 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

GKT_4 1--4 1--4 2.88 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

Rata-Rata Keseluruhan 2,85 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

Sumber: Lampiran 7 

Hasil pengukuran variabel gaya kepemimpinan transformasional 

diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 2,85 masuk dalam kategori cukup 

tinggi, dimana responden setuju bahwa atasannya memiliki kualitas pemimpin 

yang transformasional yang mampu mendorongnya melakukan pekerjaannya 

dengan baik. Indikator 4 yaitu atasan saya bisa menjadi penasihat apabila 

bawahannya mendapat masalah memiliki skor tertinggi sebesar 2,88. Hal ini 

menunjukkan responden dalam penelitian ini menilai bahwa nasihat yang 

diberikan atasannya cukup penting dan mampu untuk membantu bawahannya 

menemukan cara atau solusi untuk pemecahan masalah yang sedang dialami 

oleh bawahannya dalam rangka pencapaian target anggaran. Nilai standar 

deviasi sebesar 1,523 artinya ukuran penyebaran variabel gaya kepemimpinan 

transformasional sebesar 1,523 dari 58 responden.  
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Tabel 4. 10 Statistik Deskriptif Asimetri Informasi 

Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 
Teoritis 

Kisaran 
Empiris 

Mean 

Rentang Skala 

Keterangan 
Rendah Cukup Rendah Cukup Tinggi Tinggi 

AI_1 1--4 1--4 3.03 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

AI_2 1--4 1--4 2.98 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

AI_3 1--4 1--3 2.93 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

AI_4 1--4 2--3 2.97 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

AI_5 1--4 1--4 2.83 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

AI_6 1--4 2--4 2.86 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

Rata-Rata Keseluruhan 2,93 0--1 1,1--2 2,1--3 3,1--4 Cukup Tinggi 

Sumber: Lampiran 7 

Hasil pengukuran variabel asimetri informasi diperoleh nilai rata-rata 

keseluruhan sebesar 2,93 masuk dalam kategori cukup tinggi, dimana 

responden setuju bahwa informasi yang dimilikinya dan pemahamannya 

mengenai aktivitas operasi, potensi kinerja, teknik kerja, dan dampak potensial 

di area pertanggung jawabannya lebih banyak dibandingkan atasannya. 

Indikator 1 yaitu saya memiliki informasi yang lebih baik daripada atasan saya 

mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pusat pertanggungjawaban saya 

memiliki skor tertinggi sebesar 3,03. Hal ini menunjukkan responden dalam 

penelitian ini memiliki lebih pemahaman dan lebih mengerti mengenai aktivitas 

operasi yang terjadi dalam pusat pertanggungjawabannya dibandingkan 

atasannya. Responden lebih mengetahui mengenai aktivitas operasi yang 

sedang terjadi karena terjun langsung dan bertanggungjawab dalam aktivitas di 

pusat pertanggungjawabannya dimana informasi mengenai aktivitas operasi 

tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses penyusunan 



63 

 

63 

 

anggaran. Nilai standar deviasi sebesar 1,363 artinya ukuran penyebaran 

variabel asimetri informasi sebesar 1,363 dari 58 responden. 

Tabel 4. 11 Compare Means Variabel*Jenis Kelamin 

Compare Means Variabel dan Jenis Kelamin 

Variabel Pria Wanita 

Budget Slack 18,03 17,71 

Partisipasi Anggaran 16,93 17,71 

Komitmen Organisasi 19,80 20,75 

Gaya Kepemimpinan Transformasional 11,37 11,50 

Asimetri Informasi 17,27 17,96 

 Sumber: Lampiran 8 

Berdasarkan tabel 4.7, diperoleh nilai compare means variabel 

penelitian dengan jenis kelamin responden. Pada variabel budget slack nilai 

mean pria yaitu 18,03 lebih besar daripada wanita, sehingga perilaku budget 

slack mayoritas dilakukan oleh pria. Nilai mean wanita lebih besar pada 

variabel partisipasi anggaran, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan 

transformasional, dan asimetri informasi lebih besar daripada pria, sehingga 

responden yang ikut berpartisipasi aktif seperti memberikan pendapat dan 

usulannya dalam penyusunan anggaran, dan lebih mementingkan kepentingan 

tempatnya bekerja dibandingkan dirinya sendiri mayoritas adalah wanita. Selain 

itu, mayoritas responden wanita juga lebih menilai bahwa atasannya memiliki 

kualitas pemimpin transformasional karena dapat mendorong bawahannya, 

memberikan ide, nasihat, dan menjadi role model bagi bawahannya serta 

memiliki pemahaman mengenai apa yang dapat dicapai, potensi kinerja, 

dampak potensial, dan informasi mengenai aktivitas yang terjadi di pusat 

pertanggungjawabannya daripada responden pria.  
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Tabel 4. 12 Compare Means*Umur 

Compare Means Variabel dan Umur 

Variabel < 25 th 25-30 th 31-35 th 36-40 th > 40 th 

Budget Slack 18,67 18,50 17,94 17,29 17,95 

Partisipasi Anggaran 17 17,67 17,44 17,79 16,79 

Komitmen Organisasi 18,67 23 20,25 20,36 19,58 

Gaya Kepemimpinan Transformasional 12,67 12,67 11,81 11,21 10,68 

Asimetri Informasi 18 18 17,81 17,57 17,26 

Sumber: Lampiran 8 

Berdasarkan tabel 4.8, diperoleh nilai compare means variabel 

penelitian dengan umur responden. Nilai mean umur kurang dari 25 lebih tinggi 

daripada nilai mean yang berumur diatas 25, sehingga budget slack sering 

dilakukan oleh partisipan yang berumur kurang dari 25 tahun. Nilai mean umur 

36 sampai 40 tahun lebih tinggi dari umur dibawah 36 tahun dan diatas 40 tahun 

yang artinya mayoritas manajer yang berumur 36 hingga 40 tahun cenderung 

lebih aktif ketika penyusunan anggaran dengan memberikan dan usulan yang 

dapat berpengaruh dalam penetapan target anggaran. Nilai mean umur 25 

sampai 30 tahun lebih tinggi dari umur dibawah 25 tahun dan diatas 30 tahun 

yang artinya mayoritas manajer yang berumur 25 hingga 30 tahun melakukan 

pekerjaannya secara optimal demi mencapai hasil dan mengutamakan 

kepentingan tempatnya bekerja daripada dirinya sendiri dibandingkan yang 

umurnya dibawah 25 tahun dan diatas 30 tahun. Nilai mean umur kurang dari 

25 tahun sampai 30 tahun memiliki rata-rata yang sama dan lebih tinggi 

daripada yang berumur diatas 30 tahun, sehingga mayoritas responden 

menjadikan atasannya role model dalam penyusunan dan pencapaian target 

anggaran karena dapat memberi nasihat, ide, dan mendorongnya untuk 
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melakukan pekerjaan dengan baik serta lebih paham dan mengerti mengenai 

aktivitas operasi, potensi kinerja, dampak potensial, dan apa yang dapat dicapai 

di pusat pertanggungjawabannya daripada yang umurnya diatas 30 tahun. 

Tabel 4. 13 Compare Means*Pendidikan Terakhir 

Compare Means Variabel dan Pendidikan Terakhir 

Variabel SMA DIPLOMA S1 

Budget Slack 18,27 16 17,61 

Partisipasi Anggaran 17,35 18 17,26 

Komitmen Organisasi 19,23 24 21 

Gaya Kepemimpinan Transformasional 11,85 12 11,06 

Asimetri Informasi 17,73 18 17,48 

Sumber: Lampiran 8 

Berdasarkan tabel 4.9, diperoleh nilai compare means variabel 

penelitian dengan pendidikan terakhir responden. Nilai mean partisipan dengan 

pendidikan terakhir SMA lebih besar daripada responden dengan pendidikan 

terakhir Diploma dan S1, sehingga mayoritas perilaku budget slack dilakukan 

oleh partisipan yang memiliki pendidikan terakhir SMA. Nilai mean pendidikan 

terakhir Diploma lebih tinggi dari pada SMA dan S1 untuk variabel partisipasi 

anggaran, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan transformasional, dan 

asimetri informasi sehingga mayoritas partisipan yang memiliki pendidikan 

terakhir Diploma cenderung lebih aktif dengan memberikan pendapat dan 

usulan dalam proses penyusunan anggaran, mementingkan kepentingan 

tempatnya bekerja dahulu daripada kepentingan dirinya sendiri dengan 

melakukan pekerjaannya dengan baik, menjadikan atasannya sebagai role 

model karena atasannya dapat memberikan ide, dorongan, dan nasihat kepada 

bawahannya, serta lebih paham dan mengerti tentang aktivitas apa yang terjadi, 
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potensi kinerja, dampak potensial, dan apa yang dapat di capai di pusat 

pertanggungjawabannya daripada SMA dan S1,  

Tabel 4. 14 Compare Means*Lama Bekerja 

Compare Means Variabel dan Lama Bekerja 

Variabel < 1 th 1-5 th 6-10 th > 10 th 

Budget Slack 16,40 17,91 19 18,5 

Partisipasi Anggaran 15,80 17,43 17,50 18 

Komitmen Organisasi 19 20,57 20 16,50 

Gaya Kepemimpinan Transformasional 10 11,64 11 11 

Asimetri Informasi 16,80 17,66 18,25 17 

Sumber: Lampiran 8 

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai compare means variabel 

penelitian dengan lama bekerja responden. Nilai mean partisipan dengan lama 

bekerja 6 sampai 10 tahun lebih tinggi daripada yang bekerja dibawah 6 tahun 

dan diatas 10 tahun, sehingga mayoritas perilaku slack dilakukan oleh partisipan 

yang sudah bekerja 6 sampai 10 tahun. Nilai mean partisipan dengan lama 

bekerja lebih dari 10 tahun lebih tinggi daripada yang bekerja dibawah 10 tahun, 

sehingga mayoritas partisipan yang aktif seperti memberi pendapat dan usulan 

mengenai target anggaran dan cukup berpengaruh dalam penyusunan anggaran 

adalah yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Nilai mean partisipan yang sudah 

bekerja 1-5 tahun lebih besar daripada yang bekerja dibawah 1 tahun dan diatas 

5 tahun untuk variabel komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan 

transformasional, sehingga mayoritas yang sudah bekerja 1 sampai 5 tahun 

cenderung bekerja secara optimal untuk mencapai target anggaran dan 

mementingkan kepentingan tempatnya bekerja dibandingkan dirinya sendiri, 

dan cenderung menjadikan atasannya menjadi role model yang bisa 
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memberikan nasihat, ide, dan dorongan untuk melakukan pekerjaan dengan 

optimal. Nilai mean partisipan yang sudah bekerja 6 sampai 10 tahun lebih besar 

daripada yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun atau kurang dari 6 tahun, 

sehingga mayoritas partisipan yang sudah bekerja selama 6 sampai 10 tahun 

memiliki informasi yang lebih banyak, lebih paham dan mengerti mengenai 

aktivitas operasi, potensi kinerja, dampak potensial, dan apa yang dapat dicapai 

di pusat pertanggungjawabannya daripada responden sudah bekerja lebih dari 

10 tahun atau kurang dari 6 tahun. 

 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan independen terdistribusi normal. Penelitian 

ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Sminorv, dimana jika 

sig. > 0,05 maka data yang dipakai dalam riset terdistribusi normal 

(Muniarti et. al., 2013). 

Tabel 4. 15 Uji Normalitas 

Uji Normalitas 

  

Kolmogorov - Smirnov 

N Statistic Sig.  

Unstandardized Residual 58 0,057 0,200 

 Sumber: Lampiran 9 

Berdasarkan tabel 4.6, terlihat nilai signifikansi Kolmogorov-

Sminorv sebesar 0,2 lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan 

yakni 0,05 atau 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi 

secara normal. 
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4.5.2 Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk melihat interkorelasi variabel 

independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas 

adalah dengan melihat nilai VIF, jika nilai VIF < 10 dan tolerance 

> 0,10 maka dalam model regresi tidak terdapat multikolinearitas 

(Muniarti et. al., 2013). 

Tabel 4. 16 Uji Multikolinearitas 

  

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

(constant)     

Partisipasi Anggaran 0.835 1.198 

Komitmen Organisasi 0.857 1.167 

Gaya Kepemimpinan 

Transformasional 
0.897 1.115 

Asimetri Informasi 0.937 1.067 

a. Dependent Variable: Budget Slack 

Sumber: Lampiran 10 

Berdasarkan tabel 4.7, diketahui bahwa semua variabel 

independen memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai 

tolerance lebih besar dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas. 

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat ketidaksamaan varian. Uji ini dilakukan dengan uji glesjer, 

yaitu dengan meregresikan nilai absolut variabel dependen. Jika 
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tingkat signifikansinya diatas 0,05  maka model regresi tidak 

terdapat heteroskedastisitas (Muniarti et. al., 2013).  

Tabel 4. 17 Uji Heteroskedastisitas 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
error 

Beta 

(constant) 1.340 1.781  0.752 0.455 

Partisipasi Anggaran 0.067 0.076 0.130 0.886 0.380 

Komitmen Organisasi 0.007 0.031 0.034 0.233 0.817 

Gaya Kepemimpinan 
Transformasional 

-0.116 0.079 -0.208 -1.471 0.147 

Asimetri Informasi -0.012 0.086 -0.020 -0.142 0.887 

a. Dependent Variable: ABS_RES    
Sumber: Lampiran 11 

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa semua variabel independen 

memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

data bebas dari heteroskedastisitas. 

 Analisis Regresi Linear Berganda 

Dalam penelitian, terdapat lebih dari satu variabel independen sehingga 

peneliti menggunakan uji regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis 

regresi berganda, didapatkan nilai konstanta 6.511, koefisien regresi partisipasi 

anggaran 0.290, koefisien regresi komitmen organisasi – 0.232, koefisien 

regresi gaya kepemimpinan transformasional 0.425, dan koefisien regresi 

asimetri informasi 0.351. Berdasarkan koefisien regresi yang didapatkan maka 

rumus pengujian regresi sebagai berikut. 

Y = 6,511 + 0,290 X₁ – 0,232 X₂ + 0,425 X₃ + 0,351 X₄ 
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Dimana: 

Y = Budgetary Slack 

α =  Konstanta 

X₁ = Partisipasi Anggaran 

X₂ = Komitmen Organisasi 

X₃ = Gaya Kepemimpinan Transformasional 

X₄ = Asimetri Informasi 

 

 Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besar 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya 

(Muniarti et. al., 2013). Hasil pengujian ini dapat dilihat dari nilai Adjusted 

R Square. 

Tabel 4. 18 Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .643a 0.413 0.369 1.451 

a. Predictors: (Constant), Asimetri Informasi, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan 
Transformasional, Partisipasi Anggaran 

Sumber: Lampiran 12 

Berdasarkan tabel 4.9, nilai Adjusted R Square sebesar 0,369 yang 

artinya bahwa 36,9% variabel dependen dipengaruhi oleh variabel 
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independen. Sisanya sebesar 0,631 (100%-36,9% = 63,1%) dapat dijelaskan 

oleh variabel lain dari model penelitian ini. 

 Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunkan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen dalam model regresi mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependennya. Uji F dilakukan dengan membandingkan output tabel 

ANOVA dengan F tabel. Jika F hitung > F tabel dan tingkat signifikansi < 

0,05, maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen (Muniarti et. al., 2013).  

 

Tabel 4. 19 Uji F 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 78.612 4 19.653 9.338 .000b 

Residual 111.544 53 2.105   

Total 190.155 57    

a. Dependent Variable: Budget Slack 

b. Predictors: (Constant), Asimetri Informasi, Komitmen Organisasi, Gaya 
Kepemimpinan Transformasional, Partisipasi Anggaran 

Sumber: Lampiran 13 

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 

9,338 lebih besar dari F tabel sebesar 2,55 dan nilai signifikansinya sebesar 

0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

anggaran, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan transformasional, dan 

asimetri informasi memiliki pengaruh terhadap budget slack pada hotel 

berbintang di Cepu. 
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 Uji t (Uji Parsial) 

Uji ini digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel 

independen yaitu partisipasi anggaran, komitmen organisasi, gaya 

kepemimpinan transformasional, dan asimetri informasi berpengaruh 

terhadap variabel dependennya yaitu budgetary slack. Uji t dilakukan 

dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika t hitung lebih 

besar dari t tabel dengan kriteria, yaitu hipotesis 1 dan hipotesis 4 memiliki 

β positif dan hipotesis 2 dan hipotesis 3 memiliki β negatif dengan tingkat 

signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. 

Tabel 4. 20 Uji T 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Sig./2 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6.511 3.004  2.167 0.035 0.0175 

Partisipasi Anggaran 0.290 0.128 0.261 2.268 0.027 0.0135 

Komitmen Organisasi 
-

0.232 
0.052 -0.510 -4.484 0.000 0,000 

Gaya Kepemimpinan 
Transformasional 

0.425 0.133 0.355 3.194 0.002 0.001 

Asimetri Informasi 0.351 0.146 0.262 2.411 0.019 0.0095 

a. Dependent Variable: Budget Slack 

Sumber: Lampiran 14 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh variabel partisipasi anggaran 

memiliki nilai sig. 0,0135 kurang dari 0,05 dan memiliki nilai t hitung 2,268 

> t tabel 1,67412, serta nilai koefisien regresi memiliki arah positif, maka 
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hipotesis 1 diterima. Variabel komitmen organisasi memiliki nilai sig. 

0,000 kurang dari 0,05, dan memiliki nilai t hitung – 4,484 kurang dari t 

tabel - 1,67412, serta nilai koefisien regresi memiliki arah negatif, maka 

hipotesis 2 diterima. Variabel gaya kepemimpinan transformasional 

memiliki nilai sig. 0,001 kurang dari 0,05 dan memiliki nilai t hitung 3,194 

lebih besar dari t tabel 1,67412, serta nilai koefisien regresi memiliki arah 

positif, maka hipotesis 3 ditolak. Variabel asimetri informasi memiliki nilai 

sig. 0,0095 kurang dari 0,05 dan nilai t hitung 2,411 lebih besar dari t tabel 

1,67412, serta nilai koefisien regresi memiliki arah positif, maka hipotesis 

4 diterima. 

 Pembahasan 

4.9.1 Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap budgetary 

slack 

Berdasarkan tabel 4.11, dapat diketahui bahwa hipotesis 

pertama, variabel partisipasi anggaran memiliki nilai sig. 0,0135 kurang 

dari 0,05 dan pada hasil uji t diperoleh nilai t hitung 2,268 > t tabel 

1,67412. Jika dilihat dari nilai koefisien regresi (β) arah positif maka 

hasil penelitian ini menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh 

positif terhadap budgetary slack, sehingga hipotesis 1 diterima. Hasil 

penelitian ini menunjukkan semakin besar partisipasi anggaran, semakin 

besar juga terjadinya perilaku budgetary slack. 

Partisipasi anggaran merupakan aktivitas yang melibatkan 

atasan dan bawahan atau manajer dalam proses penyusunan anggaran. 



74 

 

74 

 

Manajer yang ikut berpartisipasi memiliki kesempatan untuk 

menyampaikan pendapat atau informasi tentang target yang harus 

dicapai dan dengan adanya target yang harus dicapai akan membuat para 

manajer merasa bertanggung jawab untuk mencapai target anggaran 

yang sudah dibuat. Namun ketika terjadi perbedaan pendapat, 

kepentingan, maupun tujuan dari manajer-manajer atau atasan, hal ini 

dapat menyebabkan perilaku budget slack. Pemimpin ingin 

mempertahankan posisinya dan mengharapkan pengembalian, 

sedangkan manajer atau bawahan melakukannya untuk kepentingan diri 

sendiri dan menghindari risiko yang mungkin tejadi dalam mencapai 

target anggarannya. Seperti yang dijelaskan pada teori agensi bahwa 

terdapat hubungan antara atasan dan bawahan dalam proses penyusunan 

anggaran, dengan adanya partisipasi atau keterlibatan bawahan, maka 

keterlibatan ini akan memberikan kesempatan pada setiap partisipan 

yang ikut dalam penganggaran untuk ikut menetapkan target anggaran. 

Seperti yang dapat dilihat pada analisis statistik deskriptif bahwa rata-

rata responden setuju bahwa keterlibatannya dalam proses penyusunan 

anggaran seperti memberikan pendapat dan usulan dapat mempengaruhi 

hasil proses penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran, ketika 

terjadi adanya perbedaan tujuan atau manajer tidak setuju dengan hal 

yang berkaitan dengan anggaran, partisipan yang ikut menetapkan target 

anggaran akan melakukan perilaku budgetary slack untuk 

mempermudah pencapaian target anggarannya. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Palupi & Sari (2020) 

bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif pada budgetary slack, 

yang artinya ketika partisipasi anggaran meningkat, maka budgetary 

slack akan meningkat.  

4.9.2 Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap budgetary 

slack 

Berdasarkan tabel 4.11, dapat diketahui bahwa hipotesis kedua, 

variabel komitmen organisasi memiliki nilai sig. 0,000 kurang dari 0,05 

dan pada hasil uji t diperoleh nilai t hitung – 4,484 kurang dari t tabel - 

1,67412. Jika dilihat dari nilai koefisien regresi (β) arah negatif maka 

hasil penelitian ini menemukan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh negatif terhadap budgetary slack, sehingga hipotesis 2 

diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin besar komitmen 

organisasi yang dimiliki dapat mengurangi potensi terjadinya perilaku 

budgetary slack. 

Komitmen organisasi yang dimiliki individu dapat 

mempengaruhi perilaku dan tindakan yang akan diambil atau bisa 

diartikan sebagai kepercayaan dan keterkaitannya dengan hotel 

tempatnya bekerja. Ketika komitmen organisasi yang dimiliki besar, 

maka komitmen ini dapat mengikatnya untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya dengan baik dan mengurangi adanya perilaku 

budgetary slack. Seperti yang dijelaskan dalam teori atribusi bahwa 

komitmen organisasi dapat mempengaruhi perilaku dan sikap yang 
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dapat menurunkan perilaku budget slack. Dapat dilihat pada analisis 

statistik deskriptif bahwa rata-rata manajer setuju akan menerima dan 

melakukan tugas apa saja agar tempatnya bekerja akan berjalan dengan 

baik, dimana responden juga bangga akan pekerjaannya dan peduli 

kepada tempatnya bekerja. Pendapat yang ditunjukkan oleh responden 

ini dapat berarti bahwa responden mementingkan dahulu kepentingan 

tempatnya bekerja dibandingkan dirinya sendiri serta akan berusaha 

untuk mencapai tujuan dan keberhasilan tempatnya bekerja, sehingga 

manajer yang memiliki komitmen tinggi akan melakukan tugasnya 

secara optimal. Maka dalam proses penyusunan anggaran, manajer yang 

berkomitmen tinggi akan mengurangi potensi untuk melakukan budget 

slack dan membuat atau menetapkan anggaran yang baik untuk 

mencapai tujuan dan target anggaran, manajer akan menggunakan 

kemampuan dan usahanya secara optimal untuk mencapai target 

anggaran tersebut.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Palupi & Sari 

(2020) bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif pada budgetary 

slack, yang artinya ketika komitmen organisasi meningkat, maka 

budgetary slack akan menurun. 

4.9.3 Gaya Kepemimpinan Transformasional berpengaruh negatif 

terhadap budgetary slack 

Berdasarkan tabel 4.11, dapat diketahui bahwa hipotesis ketiga, 

variabel gaya kepemimpinan transformasional memiliki nilai sig. 0,001 
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kurang dari 0,05 dan pada hasil uji t diperoleh nilai t hitung 3,194 lebih 

besar dari t tabel 1,67412. Jika dilihat dari nilai koefisien regresi (β) arah 

positif, maka hasil penelitian ini menemukan bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh terhadap budgetary 

slack, sehingga hipotesis 3 ditolak. Hasil penelitian ini tidak 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dapat 

menekan potensi terjadinya budgetary slack. 

Setiap pemimpin memiliki perilaku dan sikap yang berbeda 

dalam memimpin bawahanya sesuai dengan karakternya. Seperti yang 

dijelaskan dalam teori kepemimpinan bahwa terdapat empat kualitas 

yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin transformasional. Seorang 

pemimpin yang transformasional menjadi role model bagi bawahannya 

untuk meningkatkan rasa kepercayaan, menginspirasi, dan mendorong 

untuk maju melakukan yang terbaik dan saling menguntungkan. Dalam 

analisis statistik deskriptif diperoleh bahwa rata-rata responden setuju 

bahwa atasannya dapat menjadi penasihat ketika bawahannya mendapat 

masalah, mampu mendorong bawahannya untuk percaya diri dan 

menyampaikan pendapat atau ide yang baik untuk pekerjaannya. 

Sehingga, sebagian besar dari bawahan akan menjadikan atasannya 

sebagai role model nya dalam pencapaian target anggarannya. Namun, 

hasil rata-rata analisis statistik deskriptif untuk variabel budgetary slack 

menunjukkan hasil yang cukup tinggi dan lebih tinggi dari variabel gaya 

kepemimpinan transformasional. Hal ini berarti bahwa gaya 
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kepemimpinan atasannya tidak mempengaruhi perilakunya untuk 

melakukan budgetary slack. Meskipun responden menilai bahwa 

atasannya memiliki kualitas pemimpin yang transformasional dan dapat 

mendorongnya untuk bekerja dengan baik, namun terdapat 

kemungkinan bahwa responden akan melakukan perilaku budgetary 

slack. Oleh sebab itu, seorang pemimpin transformasional dapat 

memberikan nasihat, dorongan, dan menjadi role model bagi 

bawahannya, namun semua perilaku dan keputusan yang akan diambil 

berasal dari dalam individu itu sendiri, dikarenakan terdapat 

kemungkinan bahwa responden menganggap bahwa target anggaran 

merupakan tugas dan tanggung jawabnya yang harus dicapai dan 

terdapat resiko yang mungkin akan terjadi jika target anggaran susah 

akan dicapai, maka dirinya akan melakukan apa yang menurutnya harus 

dilakukan untuk mencapai target anggaran tersebut. Maka, seorang 

pemimpin yang transformasional dapat memberikan suatu solusi, 

memberikan kepercayaan diri, ide dan cara pemecahan masalah ketika 

target sulit untuk dicapai, tetapi bukan gaya kepemimpinan 

transformasional yang dapat menurunkan potensi terjadinya perilaku 

budgetary slack.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Palupi & Sari 

(2020) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional 

berpengaruh negative pada budgetary slack, namun dalam penelitian ini 
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diperoleh bahwa gaya kepemimpinan transformasional tidak 

berpengaruh pada budgetary slack. 

4.9.4 Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap budgetary 

slack 

Berdasarkan tabel 4.11, dapat diketahui bahwa hipotesis 

keempat, variabel asimetri informasi memiliki nilai sig. 0,0095 kurang 

dari 0,05 dan pada hasil uji t diperoleh nilai t hitung 2,411 lebih besar 

dari t tabel 1,67412. Jika dilihat dari nilai koefisien regresi (β) arah 

positif maka hasil penelitian ini menemukan bahwa asimetri informasi 

berpengaruh positif terhadap budgetary slack, sehingga hipotesis 4 

diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin besar asimetri 

informasi, semakin besar juga terjadinya perilaku budgetary slack. 

Asimetri informasi ini merupakan kondisi ketika informasi yang 

atasan miliki lebih sedikit mengenai aktivitas operasi yang terjadi, target 

yang dapat dicapai, potensi kinerja, teknik kerja dan dampak potensial 

yang bisa terjadi daripada bawahannya. Perbedaan informasi yang 

diperoleh disebabkan karena keterbatasan dan perbedaan sumber 

informasi tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam teori agensi, adanya 

keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran dapat menimbulkan 

adanya peluang bawahan untuk memaximalkan self interest behaviour 

dan menghindari risiko dengan melakukan budgetary slack. Bawahan 

atau manajer memiliki informasi lebih banyak dikarenakan manajer 

turun langsung pada bidangnya atau departemennya, sehingga manajer 
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lebih memahami dan mengerti mengenai apa yang dapat dicapai, 

aktivitas operasi, potensi kinerja, teknik kerja, dan dampak potensial di 

pusat pertanggungjawabannya. Dalam analisis statistik deskriptif dapat 

dilihat bahwa rata-rata responden setuju jika dirinya lebih paham, lebih 

mengerti apa yang terjadi, dan informasi aktivitas operasi yang 

dimilikinya lebih banyak daripada atasannya, Oleh sebab itu, banyaknya 

asimetri informasi yang dimiliki manajer dapat menjadi ketidakpastian 

atau perbedaan antara atasan dan bawahan. Dengan adanya asimetri 

informasi maka potensi terjadinya perilaku budgetary slack juga dapat 

meningkat dengan memberikan informasi yang mungkin tidak pasti atau 

tidak sesuai kepada atasannya untuk kepentingan dirinya sendiri dan 

menghindari risiko jika tujuannya tidak sejalan dengan tujuan atasannya 

ketika proses penyusunan anggaran. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Palupi & Sari 

(2020) bahwa asimetri informasi berpengaruh positif pada budgetary 

slack, yang artinya ketika asimetri informasi meningkat, maka 

budgetary slack akan meningkat. 
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