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ABSTRAK 
 

Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Efektivitas Pelaksanaan 
Anggaran. (Studi empiris pada SKPD di Kota Padang). 

 
Oleh : Febrina Yulia/2012 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) Pengaruh Partisipasi 

Penyusunan Anggaran terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran (2) Pengaruh 
Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran (3) 
Pengaruh umpan Balik Anggaran terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran (4) 
Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran (5) 
Pengaruh Tingkat Kesulitan Anggaran terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran, nilai 
signifikansi 0,002 < 0.05, koefisien β 0,924 dan nilai t hitung > t tabel yaitu 3,406 > 
1,6991 (H1 diterima). 2) kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan 
positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran, nilai signifikansi 0.008 < 0.05, 
koefisien β 0,588 dan nilai t hitung > t tabel yaitu 2,885 > 1,6991  (H2 diterima). 3) 
umpan balik anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas 
pelaksanaan anggaran, nilai signifikansi 0.037 < 0.05 koefisien β 0,328 dan nilai t 
hitung > t tabel yaitu 2,204 > 1,6991 (H3 diterima). 4) evaluasi anggaran berpengaruh 
signifikan positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran, nilai signifikansi 
0.004 < 0.05 koefisien β 0,254 dan nilai t hitung > t tabel yaitu 2,982 > 1,6991 (H4 
diterima). 5) tingkat kesulitan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap 
efektivitas pelaksanaan anggaran, nilai signifikansi 0.027 < 0.05 koefisien β 0,811 
dan nilai t hitung > t tabel yaitu 2,278 > 1,6991 (H5diterima). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan : 1) Pemerintah daerah 
sebaiknya harus lebih mengoptimalkan penerapan karakteristik anggaran yang 
terdiri dari partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan 
balik anggaran, evaluasi anggaran, dan tingkat kesulitan anggaran agar kinerja 
aparat pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan sehingga tercapainya efektivitas 
dalam pelaksanaan anggaran. 2) Bagi penelitian selanjutnya hendaknya 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik survei dan wawancara 
langsung terhadap responden untuk dapat menggali semua hal yang menjadi 
tujuan penelitian. 

 
 

 

 

 

 

 


