
ABSTRAK

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan
Ambiguitas Peran sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris

pada Perusahaan Manufaktur Skala Menengah dan Besar di Kota Padang )

Oleh: Veby Pratiwi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : 1). Pengaruh partisipasi anggaran terhadap
senjangan anggaran, 2). Pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan
ambiguitas peran sebagai variabel pemoderasi.

Jenis penelitin ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di kota Padang. Sampel penelitian ialah
perusahaaan manufaktur skala menengah dan besar di kota Padang dengan responden
penelitian yaitu manajer produksi, manajer riset dan pengembangan serta manajer pemasaran.
Teknik pengambilam sampel menggunakan metode purposive sampling. Jenis data yang
digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data ialah dengan menggunakan
kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis moderated regression analysis
(MRA) yang menempatkan partisipasi anggaran sebagai variabel bebas, senjangan anggaran
sebagai variabel terikat dan ambiguitas peran sebagai variabel pemoderasi  dengan
menggunakan SPSS versi 16.00.

Hasil penelitian menunjukkan : nilai Adjusted R Square sebesar 0,276 yang
menggambarkan bahwa kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 27,6%,
sedangkan sisanya sebesar 72,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada
penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikannya 0.000 < 0.05, hal ini berarti model
regresi sudah fix. Hasil uji T menunjukkan : 1). Partisipasi anggaran tidak berpengaruh
signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi variabel
partisipasi anggaran 0.500 > 0.05 dan koefisien ß yaitu -0,039 atau t hitung < t tabel yakni -
0,685 < 1,7081, sehingga H1 ditolak.  2). Ambiguitas peran tidak berpengaruh signifikan
terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Nilai signifikansinya
0,425 > 0,05, dengan koefisien ß 0,001 sedangkan nilai t hitung < t tabel yaitu 0,812 < 1,708
(H2 ditolak). Jadi hipotesis 1 dan 2 ditolak dan disarankan 1). Perusahaan manufaktur skala
menengah dan besar di kota Padang tetap bisa mempertahankan partisipassi anggaran
bawahan dalam penyusunan anggaran karena ternyata tidak ada dampak terhadap timbulnya
senjangan anggaran, 2). Penelitian selanjutnya sebaiknya mengumpulkan data dengan teknik
survei atau wawancara responden secara langsung, dan 3). Melihat nilai Ajdusted R Square
yang cukup rendah, sebaiknya penelitian berikutnya menggunakan variabel kontigensi yang
lain sebagai variabel pemoderasi dan menambah variabel.


