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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, budget emphasis, 
dan locus of control terhadap slack anggaran yang dilakukan di hotel berbintang dua, tiga, 
dan empat di kota Jambi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner ke 47 responden yang terdiri dari manajer menengah ke bawah menggunakan 
analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan partisipasi 
anggaran, budget emphasis, dan locus of control memiliki pengaruh terhadap slack 
anggaran. Berdasarkan uji t, secara parsial partisipasi anggaran dan budget emphasis 
memiliki pengaruh terhadap slack anggaran, sedangkan secara parsial tidak ada pengaruh 
locus of control terhadap slack anggaran. 
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PENDAHULUAN 

 Anggaran memegang peranan penting 
sebagai alat manajemen untuk 
mengendalikan operasi perusahaan agar 
strategi yang ditetapkan dapat digunakan 
untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam 
penyusunan anggaran, harus diperhatikan 
pihak-pihak yang berpartisipasi dalam 
penyusunan anggaran tersebut. Pihak-
pihak yang terlibat dalam penyusunan 
anggaran tersebut adalah pihak principal 
(atasan) dan agent (bawahan) atau disebut 
dengan partisipasi anggaran. Menurut 
Brownell dalam Muhammad (2001), 
partisipasi anggaran adalah suatu proses 
dalam organisasi yang melibatkan para 
manajer dalam penentuan tujuan anggaran 
yang menjadi tanggung jawabnya.  
 Terdapat perilaku-perilaku manusia 
yang mungkin timbul sebagai akibat dari 

partisipasi anggaran. Perilaku yang positif 
dapat berupa peningkatan kinerja manajer 
karena termotivasi oleh anggaran yang 
digunakan sebagai dasar penilaian kinerja 
mereka. Perilaku negatif yang mungkin 
timbul adalah kecenderungan manajer 
untuk menciptakan slack dalam anggaran. 
Slack/senjangan anggaran merupakan 
perbedaan antara jumlah anggaran dan 
estimasi terbaik. Slack anggaran biasanya 
dilakukan dengan meninggikan biaya atau 
menurunkan pendapatan dari yang 
seharusnya, supaya anggaran mudah 
dicapai (Anthony dan Govindarajan, 
2004). Penelitian yang dilakukan oleh 
Dunk (1993), Muhammad (2001), 
Tjahjanti (2004), dan Sujana (2010) 
menunjukkan bahwa partisipasi yang 
tinggi dalam proses penyusunan anggaran 
dapat mengurangi terjadinya slack 
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anggaran. Sedangkan penelitian yang 
dilakukan oleh Veronica dan Komang 
(2009) dan Afiani (2010) menunjukkan 
hasil yang berlawanan. Hasil penelitian 
mereka menunjukkan bahwa partisipasi 
yang tinggi dalam proses penyusunan 
anggaran, maka dapat menimbulkan slack 
anggaran yang tinggi pula. 
 Adi dan Mardiasmo (2002) 
mengatakan bahwa anggaran memiliki 
fungsi sebagai alat penilaian kinerja. 
Penilaian kinerja seseorang ditentukan 
berdasarkan tercapai atau tidaknya target 
anggaran dimana bawahan dirangsang 
dengan adanya suatu reward jika 
perencanaan anggaran tercapai, dan sanksi 
apabila perencanaan anggaran tidak 
tercapai. Adanya penekanan anggaran 
(budget emphasis) seperti itu akan 
mendorong bawahan  untuk menciptakan 
slack dengan tujuan meningkatkan prospek 
kompensasi dan menghindari sanksi. 
Budget emphasis merupakan desakan dari 
atasan pada bawahan untuk melaksanakan 
anggaran yang telah dibuat dengan baik. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dunk 
(1993) dan Sujana (2010) menunjukkan 
bahwa budget emphasis tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap slack 
anggaran. Sedangkan penelitian yang 
dilakukan oleh Afiani (2010) dan 
Purgianto (2009) menunjukkan hasil yang 
siginifikan antara pengaruh budget 
emphasis terhadap slack anggaran. 
 Locus of control juga diduga memiliki 
pengaruh  terhadap slack anggaran. Hal ini 
dikarenakan locus of control merupakan 
suatu kendali yang terdapat pada diri 
seseorang terhadap suatu peristiwa. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh Licata, et al., (1986), manajer dengan 
locus of control internal lebih bisa 
memberikan kesempatan untuk bawahan 

untuk mengemukakan pendapat mereka 
daripada manajer dengan locus of control 
eksternal. Hal ini didukung oleh penelitian 
yang dilakukan oleh Adi dan Mardiasmo 
(2002) yang menunjukkan bahwa locus of 
control  berpengaruh terhadap slack 
anggaran.  
 Peneliti untuk melakukan penelitian 
lebih lanjut dengan mereplikasi  penelitian 
Afiani (2010). Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian sebelumnya 1) obyek 
penelitian tidak sama dengan penelitian 
sebelumnya karena obyek yang digunakan 
pada penelitian ini adalah hotel berbintang 
di kota Jambi sedangkan obyek penelitian 
sebelumnya adalah instansi pemerintah 
daerah kabupaten Semarang. Selain itu, 
perusahaan perhotelan dipilih karena 
karakteristik bisnisnya adalah pelayanan 
pribadi dan kontak langsung antara 
manajer hotel dan karyawan lainnya 
dengan pelanggan. Kedua, variabel yang 
digunakan penelitian terdahulu 
menggunakan tiga variabel bebas yaitu 
partisipasi anggaran, informasi asimetris, 
dan penekanan anggaran. Sedangkan 
penelitian ini menggunakan dua variabel 
bebas dari penelitian terdahulu yaitu 
partisipasi anggaran, dan budget emphasis 
(penekanan anggaran). 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menguji partisipasi anggaran, budget 
emphasis, dan locus of control secara 
simultan maupun parsial memiliki 
pengaruh terhadap slack anggaran dan 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
partisipasi anggaran, budget emphasis dan 
locus of control secara simultan maupun 
parsial terhadap slack anggaran. 
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METODE  PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di 

beberapa Hotel bintang satu, dua, tiga dan 
empat yang ada di Kota Jambi dengan 
jumlah populasi 63 orang manajer 
menengah ke bawah pada hotel berbintang 
di kota Jambi. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini dilakukan dengan purposive 
sampling. Kriteria yang digunakan adalah: 
1)Hotel yang memiliki struktur organisasi. 
2) Manajer menengah dan bawah yang 
diberikan wewenang untuk membuat 
anggaran. 3) Manajer tingkat bawah yang 

ikut memberikan saran dan pendapat dalam 
perencanaan anggaran minimal untuk unit 
kerjanya. 4) Manajer yang menjadi 
responden menduduki jabatan sebagai 
manajer minimal  satu tahun. Jumlah 
sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini sebanyak 47 orang manajer menengah 
ke bawah. 

Variabel Penelitian dan Definisi 
Operasionalisasi Variabel 

Variabel independen adalah partisipasi 
anggaran, budget emphasis, dan locus of 
control. Variabel dependen adalah slack 
anggaran. 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator 
No. Item 

Kuesioner 
Skala 

Partisipasi 
Anggaran      

(X1) 
(Milani, 1975 

dalam 
Anissarahma, 

2008) 

Keterlibatan 
manajer dalam 
penyusunan 
anggaran 

 Keikutsertaan ketika 
anggaran sedang disusun. 

 Kemampuan memberikan 
pendapat dalam penyusunan 
anggaran 

 Frekuensi memberikan 
pendapat/usulan tentang 
anggaran kepada atasan 

 Memiliki pengaruh atas 
anggaran final. 

 Frekuensi atasan meminta 
pendapat ketika anggaran 
disusun. 

 Kontribusi dalam 
penyusunan anggaran 

1-6 Ordinal 

Budget 
Emphasis (X2) 

(Hopwood, 
1972 dalam 

Anissarahma, 
2008) 

Desakan dari 
atasan pada 
bawahan untuk 
melaksanakan 
anggaran yang 
telah dibuat 
dengan baik, 
yang berupa 
sangsi jika 
kurang dari 

 Besarnya penghasilan yang 
diperoleh 

 Kemampuan terhadap usaha 
yang dicurahkan untuk 
pekerjaan 

 Kesungguhan dalam 
memperhatikan kualitas 

 Kemampuan dalam 
mencapai target anggaran 

 Kemampuan menjalin 

7-14 Ordinal 
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target anggaran 
dan kompensasi 
jika mampu 
melebihi target 
anggaran 

hubungan yang baik dengan 
atasan/bawahan 

 Efisiensi dalam 
menjalankan operasi unit 

 Kemampuan dalam 
menyikapi pekerjaan 

 Kemampuan dalam 
bersosialisasi dengan 
kelompok staf 

Locus of 
Control (X3) 

(Rotter,  
1996dalam 

Wiriani, 2011) 

Besarnya 
keyakinan 
karyawan pada 
kemampuan 
dirinya dalam 
menghadapi 
berbagai 
kesulitan dan 
tantangan dalam 
bekerja 

 Keyakinan terhadap hasil 
usaha berasal dari 
kemampuan sendiri 

 Kemampuan untuk menjadi 
pemimpin 

 Keberhasilan individu 
karena kerja keras 

 Keyakinan individu 
mengenai segala yang 
diperolehnya bukan 
keberuntungan 

 Kemampuan individu 
dalam menentukan kejadian 
dalam hidup 

 Keyakinan  individu bahwa 
hidupnya ditentukan oleh 
dirinya sendiri 

 Keyakinan individu 
mengenai kegagalan yang 
dialaminyamerupakan 
akibat perbuatan sendiri  

 Keyakinan individu 
mengenai kegagalan yang 
dialaminya merupakan 
akibat ketidakmujuran 

 Keyakinan individu 
mengenai kesia-siaan dalam 
merencanakan sesuatu yang 
terlalu jauh kedepan 

 Keyakinan individu 
mengenai orang yang 
berkuasa dapat menentukan 
apa yang terjadi dalam 

15-25 Ordinal 
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hidupnya 
 Keyakinan individu 

mengenai kesuksesan yang 
dicapainya adalah faktor 
dari nasib 

Slack 
Anggaran (Y) 
(Dunk, 1993 

dalam 
Anissarahma, 

2008) 

Perbedaan/selisih 
antara sumber 
daya yang 
sebenarnya 
dibutuhkan 
untuk 
melaksanakan 
sebuah pekerjaan 
dengan sumber 
daya yang 
diajukan dalam 
anggaran 

 Kemampuan standar 
anggaran dalam mendorong 
produktivitas yang tinggi 

 Kemapuan dalam mencapai 
anggaran 

 Kemampuan dalam 
memonitor pengeluaran 

 Ada tidaknya tuntutan 
khusus dalam anggaran. 

 Kemampuan target 
anggaran dalam mendorong 
pihak manajemen untuk 
meningkatkan efisiensi 
dalam pusat 
pertanggungjawaban. 

 Tingkat kesulitan target 
umum yang ditetapkan 
dalam anggaran. 

26-31 Ordinal 

 
Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang diambil adalah data 
subyek. Data subyek selanjutnya 
diklasifikasikan berdasarkan bentuk 
tanggapan (respon) yang diberikan. Respon 
tertulis diberikan sebagai tanggapan atas 
pertanyaan tertulis (kuesioner) yang 
diajukan oleh peneliti. 

Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer yang 
diperoleh melalui metode survei 
menggunakan kuesioner yang dibagikan 
kepada responden. Metode ini dilakukan 
dengan mengajukan daftar pertanyaan 
berupa kuesioner kepada responden. 
Pertanyaan-pertanyaan diukur dengan 
menggunakan skala likert dengan skala 1 

sampai dengan 5, dari sangat tidak setuju 
hingga sangat setuju. 

Metode Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda dimana 
analisis ini mensyaratkan data sekurang-
kurangnya data berskala interval. Oleh 
karena itu, peneliti harus menaikkan 
tingkat pengukuran ordinal menjadi 
interval menggunakan Methods of 
Successive Interval (MSI). Persamaan 
regresinya adalah : 

Y=  a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Uji asumsi klasik yang digunakan 
adalah uji normalitas bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi 
variabel terikat dan variabel bebas 
keduanya mempunyai distribusi normal 
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atau tidak. Uji Multikolinearitas yaitu 
situasi adanya korelasi variabel-variabel 
bebas antara yang satu dengan yang 
lainnya. Pengujian hipotesis dengan uji F 
dan uji t. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Kualitas Data 
Pengujian validitas dalam penelitian 

ini menggunakan metode Product Moment 
Corelation (Pearson Correlation) 
menunjukkan bahwa rhitung dari masing-
masing pernyataan lebih besar dari rtabel, 
hal ini 31 item pernyataan dalam penelitian 
ini adalah valid. Maka semua item 
pernyataan dapat diikutsertakan dalam 
pengujian selanjutnya. 

Pengujian reliabilitas dalam 
penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan teknik Cronbach  Alpha. 
Nilai Cronbach’s Alpha dari masing-
masing variabel lebih besar dari 0,60. Hal 
ini berarti variabel partisipasi anggaran, 
budget emphasis, locus of control, dan 
slack anggaran adalah reliable. 

Uji Asumsi Klasik 
Nilai  Kolmogorov smirnov Test 

adalah 0,866 dan signifikannya pada 0,441 
dan nilainya jauh diatas 0,05. Dalam hal ini 
berarti data berdistribusi normal selain itu 
dari tampilan grafik normal plot terlihat 
titik – titik menyebar disekitar garis 
diagonal, dapat disimpulkan bahwa grafik 
normal plot menunjukkan pola distribusi 
normal. Jadi dapat disimpulkan data 
memenuhi asumsi normalitas. Dari grafik 
Scatterplot terlihat bahwa titik-titik 
menyebar secara acak serta tersebar baik di 
atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu 
Y. Hal ini dapat disimpilkan bahwa tidak 
terjadi heteroskedastisitas pada model 
regresi. Kedua variabel independen 
memiliki nilai Tolerance Value di atas 0,1 

dan VIF kurang dari 10. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada 
multikolonieritas antar variabel independen 
dalam model regresi. 

Analisis Regresi Berganda 

Pengaruh Partisipasi Anggaran, Budget 
Emphasis, dan Locus of Control Secara 
Simultan Terhadap Slack Anggaran.  

Hasil Uji F dalam penelitian ini 
bahwa partisipasi anggaran, budget 
emphasis, dan locus of control 
berpengaruh secara simultan terhadap 
slack anggaran, artinya semakin tinggi 
partisipasi anggaran, budget emphasis, dan 
locus of control seorang manajer maka 
akan semakin meningkatkan slack 
anggaran yang terjadi. Dengan demikian, 
penelitian ini menerima hipotesis pertama 
(H1). Hal ini diketahui bahwa nilai 
partisipasi anggaran, budget emphasis, dan 
locus of control secara bersama-sama (Sign 
F) 0,000 < 0,05. Selain dilihat dari tingkat 
signifikansi dapat pula dilihat dari Fhitung 
11,683 yang lebih besar dari Ftabel 2,82, 
artinya partisipasi anggaran, budget 
emphasis, dan locus of control secara 
bersama-sama (simultan) berpengaruh 
signifikan terhadap slack anggaran. Hal ini 
terjadi karena keterlibatan para manajer 
dalam penyusunan anggaran yang diikuti 
dengan pengukuran kinerja berdasarkan 
pencapaian anggaran yang membuat para 
manajer berusaha untuk mencapai target 
anggaran agar memperoleh penghasilan 
yang lebih, promosi, naik jabatan, atau 
penghargaan lainnya, disertai dengan para 
manajer yang tidak mampu mengendalikan 
dirinya saat dihadapkan dengan anggaran 
yang sulit dicapai membuat para manajer 
melakukan slack anggaran. 

Partisipasi anggaran, budget 
emphasis, dan locus of control secara 
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bersama-sama memberikan kontribusi 
atau pengaruh yang sedang sebesar 0,411 
terhadap slack anggaran. Sedangkan 
sisanya sebesar 0,589 merupakan 
pengaruh faktor lain di luar variabel 
partisipasi anggaran, budget emphasis, 
dan locus of control.  

Pengaruh Partisipasi Anggaran 
terhadap Slack Anggaran 

Hipotesis kedua (H2) menyatakan 
bahwa partisipasi anggaran berpengaruh 
terhadap slack anggaran. Artinya 
semakin tinggi partisipasi anggaran yang 
dilakukan manajer maka akan 
meningkatkan slack anggaran. Hasil 
pengujian statistik menunjukkan bahwa 
nilai uji t variabel partisipasi anggaran 
(X1) adalah 3.789 dengan p value sebesar 
0,000. Oleh karena p value lebih kecil 
dari 0.05, maka partisipasi anggaran 
berpengaruh signifikan terhadap slack 
anggaran. Hasil ini didukung dengan 
hasil perhitungan nilai thitung dan ttabel, 
nilai thitung (3,789) lebih besar dari ttabel 
2,017). Hal ini menunjukkan partisipasi 
anggaran berpengaruh signifikan 
terhadap slack anggaran pada tingkat 
signifikansi 0,05. Dari hasil uji koefisien 
determinasi parsial, partisipasi anggaran 
memiliki pengaruh yang rendah terhadap 
slack anggaran yaitu sebesar 0,250. 

Hansen dan Mowen (2005) 
menjelaskan bahwa dalam anggaran 
partisipatif dapat timbul permasalahan, 
yaitu slack anggaran. Menurut Ikhsan 
dan Ishak (2005) terjadinya slack 
anggaran dalam partisipasi anggaran 
adalah karena partisipasi yang dilakukan 
bukan partisipasi yang sebenarnya, 
karena partisipasi tersebut digunakan 
secara negatif sehingga menimbulkan 
konsekuensi disfungsional bagi 

organisasi yang berakibat timbulnya 
slack anggaran. Manajer melakukan 
slack anggaran untuk menyediakan suatu 
margin keselamatan (margin of safety) 
untuk memenuhi tujuan yang 
dianggarkan. 

Hasil pelitian ini sejalan dengan 
penelitian Veronica dan Komang, (2009) 
dan Afiani (2010) bahwa partisipasi 
anggaran berpengaruh terhadap slack 
anggaran. Hasil penelitian mereka 
menunjukkan bahwa partisipasi yang 
tinggi dalam proses penyusunan anggaran, 
maka dapat menimbulkan slack anggaran 
yang tinggi pula. Namun, penelitian ini 
tidak sejalan dengan hasil penelitian Dunk 
(1993), Muhammad (2001), Tjahjanti 
(2004), dan Sujana (2010) yang 
menunjukkan partisipasi yang tinggi oleh 
para manajer dalam penyusunan anggaran 
dapat menurunkan terjadinya slack 
anggaran. 

Pengaruh Budget Emphasis terhadap 
Slack Anggaran 

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan 
budget emphasis berpengaruh terhadap 
slack anggaran. Artinya semakin tinggi 
budget emphasis maka akan meningkatkan 
slack anggaran. Hasil pengujian statistik 
menunjukkan bahwa nilai uji t variabel 
budget emphasis (X2) adalah 2,485 dengan 
p value sebesar 0,017. Oleh karena p value 
lebih kecil dari 0.05, maka budget 
emphasis berpengaruh signifikan terhadap 
slack anggaran. Hasil ini dipertegas dengan 
nilai thitung (2,485) lebih besar dari ttabel 
(2,017). Hasil pengujian ini 
menginterpretasikan bahwa variabel 
budget emphasis berpengaruh signifikan 
terhadap slack anggaran pada taraf 
signifikansi 5%. Dari hasil uji koefisien 
determinasi parsial, budget emphasis 
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memiliki pengaruh yang sangat rendah 
terhadap slack anggaran yaitu sebesar 
0,125. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Afiani 
(2010) dan Purgianto (2009) yang 
menunjukkan hasil siginifikan antara 
pengaruh budget emphasis terhadap slack 
anggaran. Namun, hasil penelitian ini tidak 
sejalan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Dunk (1993) dan Sujana 
(2010) yang menunjukkan budget 
emphasis tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap slack anggaran.  

Budget emphasis berpengaruh 
terhadap slack anggaran karena adanya 
pengukuran kinerja manajer berbasis 
anggaran dalam suatu organisasi. Schif dan 
Lewin (dalam Falikhatun, 2008) 
menyatakan bahwa bawahan menciptakan 
slack anggaran dipengaruhi oleh keinginan 
dan kepentingan pribadi sehingga akan 
memudahkan pencapaian target anggaran, 
terutama jika penilaian prestasi manajer 
ditentukan berdasarkan pencapaian 
anggaran. Keberhasilan dalam pelaksanaan 
anggaran akan menunjukkan kinerja yang 
bagus untuk mereka, sehingga mereka 
akan memperoleh penghasilan yang lebih, 
promosi, naik jabatan, atau penghargaan 
lainnya. Oleh karena itu, para manajer 
akan memastikan anggarannya berada 
dalam tingkat yang mudah untuk dicapai 
salah satu caranya adalah memasukkan 
slack dalam anggarannya.  

Pengaruh Locus of Control terhadap 
Slack Anggaran 

Hasil uji t untuk variabel locus of 
control tidak menunjukkan pengaruh yang 
signifikan terhadap slack anggaran. 
Artinya, semakin tinggi locus of control 
maka akan menurunkan slack anggaran. 

Nilai uji t variabel locus of control (X3) 
adalah 0,367 dengan p value sebesar 0,716. 
Oleh karena p value lebih besar dari 0.05, 
maka locus of control tidak berpengaruh 
signifikan terhadap slack anggaran. Hasil 
ini didukung dengan nilai thitung (0,367) 
lebih kecil dari ttabel (2,017). Hasil 
pengujian ini menginterpretasikan bahwa 
variabel locus of control tidak berpengaruh 
signifikan terhadap slack anggaran pada 
taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain 
H4 ditolak. Dari hasil uji koefisien 
determinasi parsial, locus of control 
memiliki pengaruh yang sangat rendah 
terhadap slack anggaran yaitu sebesar 
0,003. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Sari (2006) 
dan Andrianto (2010) yang menunjukkan 
bahwa locus of control  tidak berpengaruh 
terhadap slack anggaran. Namun, hasil 
penelitian ini tidak sejalan dengan 
penelitian Adi dan Mardiasmo (2002) yang 
menunjukkan locus of control berpengaruh 
terhadap slack anggaran. 

Sari (2006) menjelaskan bahwa locus 
of control tidak berpengaruh terhadap slack 
anggaran terjadi karena para manajer 
mampu mengendalikan diri mereka jika 
dihadapkan dengan anggaran (termasuk 
anggaran yang sulit dicapai) sehingga tidak 
akan terjadi slack anggaran.  

SIMPULAN 

Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang 
diuraikan pada Bab IV, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 

1. Partisipasi anggaran secara parsial 
memiliki pengaruh terhadap slack 
anggaran. 
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2.  Budget emphasis secara parsial 
memiliki pengaruh terhadap slack 
anggaran. 

3. Locus of control secara parsial 
tidak memiliki pengaruh terhadap 
slack anggaran.  

4. Partisipasi anggaran, budget 
emphasis, dan locus of control 
secara simultan memiliki pengaruh 
sedang terhadap slack anggaran, 
yaitu sebesar 0,411 atau 41,1% 
sedangkan sisanya 0,589 atau 
58,9% dipengaruhi faktor lain 
diluar variabel yang diteliti.  

Saran 
Berdasarkan hasil evaluasi, penulis 

memberikan saran bagi penulis selanjutnya 
sebagai berikut : 

1. Memperbanyak sampel penelitian 
dari berbagai perusahaan yang 
bergerak pada sektor yang sama. 

2. Menguji variabel-variabel lain yang 
diduga mempunyai pengaruh 
terhadap  
munculnya slack anggaran, seperti 
variabel komitmen organisasi, 
informasi asimetri, dan 
kompleksitas tugas. 

3. Pengumpulan data dilakukan tidak 
hanya berdasarkan kuesioner, tetapi 
juga melakukan wawancara dan 
observasi. 
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