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Abstract
This st udy aims t o examine t he infl uence of Char act er ist ics of Budget Obj ect ives
on t he Per for mance of Local Gover nment Appar at us. The obj ect of t his r esear ch
w as conduct ed at 15 SKPD (Sat uan Kerja Per angkat Daer ah) par t of planning or
budget and fi nance of DKI Jakart a Pr ovi nce. This st udy was conduct ed on 76
r espondent s by usi ng pr imar y dat a t hr ough quest i onnaires dist ribut ed di r ect ly
t o t he r espondent s. The met hod of analysis used in t his r esear ch is mult iple
linear r egr essi on analysis. The r esult of t his st udy indi cat e t hat budget ar y
par ticipation, budget ar y feedback and budget object ive diffi cul ties have no
effect on t he perfor mance of t he local gover nment officials. While t he cl ari t y
var iable of budget objecti ves and budget evaluat ion var i ables affect t he
per formance of local gover nment appar at us.The simult aneous t est r esult s
r evealed t hat t he var i ables of budget ar y part i cipat i on, clarit y of budget
object ives, budget evaluati on, budget feedback and t he difficulties of budget
object ives t oget her affect t he per formance of l ocal gover nment appar at us.
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Abstrak
Peneli tian ini ber t ujuan untuk menguji pengar uh kar akter i st ik tujuan
anggar an ter hadap kiner ja apar at pemer intah daer ah. Objek penel itian i ni
dil akukan pada 15 SKPD (Satuan Per angkat Ker ja Daer ah) bagian
per encanaan at au anggar an dan keuangan Pr ovinsi DKI Jakar t a. Penelit ian ini
dil akukan ter hadap 76 r esponden dengan menggunakan data pr imer mel alui
kuesi oner yang disebar kan langsung kepada par a r esponden. Metode anali sis
yang di gunakan pada penel itian ini adalah analisis r egr esi liner ber ganda,
Hasi l peneliti an ini menunjukan bahwan par tisipasi anggar an, umpan bal ik
anggar an dan kesulit an tujuan anggar an tidak ber pengar uh ter hadap kiner ja
apar at pemr int ah daer ah. Sedangkan var iabel kejelasan tujuan anggar an dan
var iabel evaluasi anggar an ber pengaruh t er hadap kiner ja apar at pemer i nt ah
daer ah. Hasil uji simul tan mengungkapkan bahwa var iabel par tisipasi
anggar an, kejelasan tujuan anggar an, evaluasi anggar an, umpan bal ik
anggar an ser t a kesulitan tujuan anggar an secar a ber sama-sama ber pengar uh
t er hadap kiner ja apar at pemer intah daer ah.
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PENDAHULUAN
Dampak globalisasi dan meningkatnya teknologi t elah menyebabkan peningkat an pengetahuan
masyaar akt mengenai segala hal, t er masuk layanan pemerint ahan. Kondisi ini kemudian menyebabkan
tingginya daya kr itis masyar akat akan kiner ja layanan dan tata kelola ke ar ah yang lebih baik (Good
Governance) . Penciptaan good gover nance dapat ber jalan dengan baik dan lancar jika di dukung oleh
selur uh komponen apar atur pemerintah yang memili ki kiner ja yang ber kualitas. Kiner ja mer upakan
bagian yang sangat penting di dal am sebuah or ganisasi, baik itu or ganisasi bisnis maupun non bisnis.
Untuk mencapai kiner ja or ganisasi yang baik, diper lukan kemampuan dan bakat yang tinggi oleh
set iap individu yang ter libat didalamnya, ser ta usaha yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Unit layanan pemeri ntahan dituntut untuk memil iki akuntabilit as yang baik dalam ar t i
kesesuaian ant ar a penyelenggar aan pel ayanan di lapangan dengan ukur an nilai-nilai atau nor ma
ekster nal yang ada di masyar akat at au par a st akeholder s. Dalam kont eks ini, melalui instr uksi
Pr esiden Republik Indonesia (Inpr es) No 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kiner ja instansi
pemer int ah, dan kemudian disempur nakan dengan Per atur an Pr esiden Republik Indonesia No 29
tahun 2014 tent ang Sistem Akuntabilit as Kiner ja Instansi Pemer intah menjadi dasar hukum untuk
penyelenggar aan layanan publik yang akuntabel dan memiliki kiner ja yang baik, khususnya di i nstansi
pemer int ahan.
Kiner ja apar at pemer intahan tidak dapat dipisahkan dari anggar an, Hal ini dikar enakan
anggar an yang tel ah disusun sebelumnya mer upakan per encanaan dan sebagai evaluasi kiner ja akhir ,
atau dapat dikatakan bahw a anggar an digunakan sebagai sistem pengendalian untuk mengukur
kiner ja (kesesuaian antar a perencanaan dan r ealisasi) di t ingkat manajer ial dan unit or ganisasi.
Pentingnya per an anggar an ter sebut menjadikan anggar an dapat dinyatakan sebagai faktor kuncii, dan
kiner ja akan dapat dicapai jika anggar an yang disusun melibat kan par tisipasi sebagai bagian dar i
komitmen pencapaian kinerja di masa depan (dalam Apriani, Rasuli, Taufik, 2016).
Secar a spesifik Kenis (1979, dalam Apr iani, Rasuli, Taufik, 2016) berpendapat bahw a
pelaksanaan anggaran dapat ber jalan efektif apabila penyusunan anggar an dan pener apannya
memperhatikan lima komponen Kar akter istik Tujuan Anggar an ( Budgetar y Goal Char acter istic / BGC).
Lima komponen i ni ter dir i dar i par tisipasi penganggar an ( budgeti ng par ti ci pation ), kejelasan tujuan
anggar an ( budget goal clar ity), umpan balik anggar an ( budgeting feedback ), evaluasi anggar an
( budgeti ng evalut ion ), dan kesulitan tujuan anggar an ( budget ing goal difficulty). Pener apan lima
komponen ini dihar apkan dapat ber implikasi pada ki ner ja.
Studi-studi sebelumnya mengenai kar akt er istik anggar an telah member ikan kesimpul an yang
ber beda mengenai keterkaitan lima komponen kar akt er istik tujuan anggar an dengan kiner ja. Misalnya
Apr iani, Rasuli & Taufik (2016) menemukan bahw a par tisipasi, kejelasan tujuan, dan evaluasi
ber pengar uh signifikan ter hadap kiner ja, sedangkan umpan balik anggar an t idak ber pengar uh
signifikan. St udi lainnya yang dilakukan oleh Lestar i (2018) menunjukkan bahw a par tisipasi anggar an
dan kejelasan sasaran anggar an ber pengar uh positif dan signifikan ter hadap kinerja manajer ial.
Sedangkan umpan balik anggar an t idak ber pengar uh positif dan signifikan t er hadap kinerj a
manajer ial.
Sebelumnya, Sur yaningsih, (2012) menyimpulkan bahw a paar tisi pasi anggar an, kejelasan tujuan
anggar an, evaluasi anggar an, umpan balik tujuan anggar an sert a kesulitan tujuan anggar an
ber pengar uh positif ter hadap ki ner ja apar at Pemer int ah Daer ah kot a Yogyakar t a. Sedangkan Monger i
(2013) hanya ber hasil membuktikan bahw a par tisipasi penyusunan anggar an ber pengaruh terhadap
kiner ja Pemer intah Daer ah kota Padang. Studi yang lebi h bar u dilakukan oleh Tar iyah, Wir at no, dan
Amilin (2019) menemukan bahw a dar i lima komponen t er sebut hanya kejelasan sasar an anggar an
yang ber pengar uh t er hadap kiner ja manajer ial. Ber dasar kan ur aian ter sebut dapat dinyatakan bahw a
model hubungan kar akter istik tujuan anggar an dengan kiner ja masih menar ik untuk dipelajar i,
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khususnya dalam studi ini yang mengaitkan antar a karakter istik t ujuan anggar an dengan kiner ja
apar atur pemer intahan di Jakar ta.
Penelitian ini ber tujuan untuk menguji ulang Pengar uh Kar akter istik Tujuan Anggar an Ter hadap
Kiner ja Apar at Pemer intah Daer ah yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil studi dapat
member ikan infor masi ter bar u mengenai hubungan kar akter istik tujuan anggar an dengan kiner ja
apar at pemer intah sebagai acuan pengambilan keput usan di level organisasi, dan memperkaya hasi l
studi di bidang ini sehingga dapat digunakan sebagai acuan st udi ber ikutnya.

KAJIAN PUSTAKA
Landasan Teor iti s
Konsep Agency Theor y menur ut Antony dan Govi ndar ajan dalam Siagian (2011 : 10) adalah hubungan

atau kontr ak antar a pr incipal dan agent. Pr incipal mempeker jakan agent untuk melakukan tugas untuk
kepentingan pr incipal, t er masuk pendelegasian otor isasi pengambilan keputusan dari pr incipal
kepada agent. Inti dar i t eor i ini adalah kontr ak ker ja yang didesain dengan tepat unt uk menyelar askan
kepentingan antar a pr incipal dengan agent (Supanto, 2010). Teor i keagenan akan ter jadi pada
ber bagai or ganisasi ter masuk dalam or ganisasi pemer int ahan dan ber fokus pada per soalan
ketimpangan/ asimetr i infor masi antar a pengelola (agent/ pemer intah) dan publik (diw akili
pr incipal/ dew an). Pr incipal har us memonitor ker ja agent, agar tujuan or ganisasi dapat dicapai dengan
efisien. Pemer intah yang ber tindak sebagai agent mempunyai kew ajiban menyajikan infor masi yang
ber manfaat bagi para pengguna infor masi keuangan pemerint ah yang ber tindak sebagai pr incipal
dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik
ser ta baik secar a langsung atau tidak langsung melalui w akil – w akilnya (Ir wan, 2011).
Anggar an
Nati onal Committ ee on Gover nmental
Account ing yang saat ini telah menjadi Gover nmental
Account ing Standar ds Boar d (GASB) member ikan penj elasan bahw a anggar an adalah rencana oper asi

keuangan mencakup estimasi pengeluar an yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang di har apkan
unt uk membiayainya dalam per iode w aktu ter t entu. Anggar an juga dapat disebut sebagai sebuah
r encana keuangan, dan biasanya mencakup periode satu t ahun, dapat ber tindak sebagai alat-alat
unt uk per encanaan jangka pendek dan pengendalian dalam or ganisasi (Anthony & Govindar ajan,
2011). Lebi h lanjut disebutkan oleh Anthony dan Govindar ajan (2011), penyusunan anggar an memiliki
tujuan untuk (1) Memper baiki r encana str ategis; 2) Mengkoor dinasikan aktivitas ber bagai bagian
or ganisasi; 3) Menyer ahkan tanggung jaw ab kepada manajer , memberikan otor isasi besar nya biaya
yang bol eh dikeluar kan dan member ikan umpan balik pada manajer at as kinerja mer eka; (4) Sebagai
per janjian atau komit men yang mer upakan dasar untuk mengevaluasi kiner ja manajer sesungguhnya.
Kar akter istik Tuj uan Anggar an dan Kiner ja

Kar akteristik anggar an mer upakan faktor utama yang melekat pada sistem anggar an agar anggar an
dapat diter ima untuk ber bagai pelaksanaan anggar an. Salah satu tujuan yang t er kandung dalam
kar akter istik anggar an mer upakan upaya untuk meningkatkan keber adaan anggar an menjadi lebih
akur at, sehingga pengendalian yang akan dilakukan dapat lebih ter kendali. Kenis (1979) dalam Apr iani
dkk (2016) mengemukakan lima kar akter istik t ujuan anggar an ( Budgetar y Goal Char acteri stics) yaitu:
Par tisipasi Anggar an, Kejelasan Tujuan Anggar an, Evaluasi Anggar an, Umpan Balik Anggar an dan
Kesulitan Tujuan Anggar an.
Studi-st udi sebelumnya mengenai kar akter istik anggar an mengaitkannya dengan kinerja.
Apr iani, Rasuli & Taufik (2016) dalam studinya menemukan bahw a part isipasi, kejelasan tujuan, dan
evaluasi berpengar uh signifikan ter hadap ki ner ja. St udi lainnya yang dilakukan oleh Lestar i (2018)
menunjukkan bahw a par tisipasi anggar an dan kejelasan sasar an anggar an ber pengar uh positif dan
signifikan ter hadap kiner ja manajer ial. Sebelumnya, Sur yaningsih, (2012) menyimpulkan bahw a
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par tisipasi anggar an, kejelasan tujuan anggar an, evaluasi anggar an, umpan balik tujuan anggar an ser ta
kesulitan tujuan anggar an ber pengar uh positif ter hadap kiner ja apar at Pemer int ah. Monger i (2013)
hanya ber hasil membuktikan bahw a par tisipasi penyusunan anggar an ber pengar uh ter hadap kiner ja
Pemer int ah Daer ah kot a Padang. Studi yang lebih bar u dilakukan oleh Tar iyah, Wir at no, dan Amilin
(2019) menemukan bahw a kejelasan sasar an anggar an yang ber pengar uh ter hadap kiner ja manajer ial.

Sumber : Kenis (1979)
Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN
Desain Peneliti an

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam peneliti an ini adalah peneliti an desain kausal,
merupakan peneliti an lapangan dengan menggunakan metode sur vei melalui penyebar an kuesioner .
Penelitian kausalitas dianggap sebagai pemahaman fenomena ber syar at dalam bentuk, “Jika X, maka
Y”.Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis t ent ang pengaruh satu at au beber apa var iabel (var iabel
independen) ter hadap var iabel lainnya (var iabel dependen) ser ta dampak per ubahan ter tentu ter hadap
nor ma-nor ma dan asumsi yang ada.
Popul asi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah apar at pemer i ntah daer ah yang beker ja di Pr ovi nsi DKI Jakar ta

yaitu per angkat ker ja daer ah Pr ovinsi DKI Jakar t a sebanyak 15 SKPD (Satuan Per angkat Ker ja Daer ah)
DKI Jakar ta. Pemer int ah daer ah Pr ovinsi DKI Jakar ta menjadi tempat penelit ian kar ena mer upakan
salah satu Pemer intah Pr ovi nsi di Indonesia yang banyak ter dapat aktivit as perekonomian. Pemilihan
sampel dal am peneliti an ini didasar kan pada pur posi ve sampling. Sampel dipilih ber dasar kan kr it er ia
ter tentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kr iter ia pemilihan ialah pejabat str uktur al
pemer intah daer ah Pr ovinsi DKI Jakar ta yang memiliki per an dal am pr oses penyusunan anggar an.
Pengukur an var i abel
Kiner ja apar at pemer intah daer ah dalam penganggar an mengadapt asi model pengukur an yang

dikembangkan oleh Mahoney (1963) yangt er dir i dar i 9 indikat or , yaitu per encanaan, investigasi,
pengkoor dinasian, evaluasi, pengawasan, pengatur an st aff, negosiasi, per w akilan, dan kinerja secar a
keselur uhan. Model ini t elah banyak diadopsi oleh penelitian sebelumnya seper ti Ist iyani (2009);
Apr iani, Rasuli & Taufik (2016).
Par tisi pasi anggar an, kejelasan tujuan anggar an, evaluasi anggar an, umpan balik, dan kesulitan
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tujuan selur uhnya diadaptasi dar i Milani (1975);.Apr iani, Rasuli & Taufik (2016). Kejelasan anggar an
diukur dengan enam indikator (contohnya keter libat an dalam penyusunan anggar an). Kejelasan tujuan
anggar an ( X2) diukur dengan empat indikator (contohnya pegaw ai mengetahui dengan jelas dan t epat
tujuan anggar an). Evaluasi Anggar an ( X3) di ukur dengan lima indikator (contohnya adanya
pember itahuan tentang penyimpangan anggar an); Umpan Balik Anggar an (X4) diukur dengan empat
indikator (contohnya jumlah per olehanumpan balik mengenai pencapaian tujuan anggaran); dan
ter akhir Kesulit an Tujuan Anggar an (X5) diukur dengan lima indikat or (contohnya adanya penjelasan
kepada atasan mengenai it em-item r ealisasi.
Teknik Anali sis Data
Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis deskr i ptif dan
r egr esi linear ber ganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Anali sis deskr i ptif

Hasil analisis deskr iptif seper ti yang ditampilkan pada Tabel 1 menunjukkan bahw a par tisipasi
angar an (X1) memiliki nilai t er kecil (minimum) sebesar 15 dengan nilai ter tinggi ( maximum) sebesar
25, sedangkan nilai r ata-r ata (mean) sebsar 20,41 dan standar penyimpangan data ( Std Deviation)
sebesar 2,161. Pada var iabel kejelasan tujuan anggaran (X2) memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai
maximum sebesar 20, nilai mean sebesar 17,70 dan nilai Std Deviation sebesar 1,558.
Tabel 1. Deskr ipsi data
Variabel
N
X1
76
X2
76
X3
76
X4
76
X5
76
Y
76
Sumber : data lapangan, di ol ah

Mean
20.41
17.70
16.75
12.47
12.71
25.30

Std.dev
2.161
1.558
1.524
1.587
3.032
2.167

Untuk var iabel evaluasi anggar an ( X3) sebesar 15 mer upakan nilai minimum, 20 untuk nilai maximum,
sebesar 16,75 untuk nilai mean, dan sebesar 1,524 untuk nilai St d Deviation. Nilai minimum yang
ter dapat pada var iabel umpan balik anggar an ( X4) adalah sebesar 10, sedangkan nilai maximum
sebesar 15, nilai mean sebesar 12,47 dan nilai Std Deviation sebesar 1,587. Untuk var iabel bebas yang
ter akhir ialah kesulitan tujuan anggar an (X5) memiliki nilai minimum sebesar 7, nilai maximum
sebesar 20, nilai mean sebesar 12,71 dan nilai Std Deviation sebesar 3,032. Var iabel ter ikat yait u
kinerja apar at pemer intah ( Y) memiliki nilai minimum sebesar 22, sedangkan nilai maximum sebesar
30, nilai mean sebesar 25,30 dan sebesar 2,167 untuk nilai Std Deviation .
Anali sis r egr esi

Pada model r egr esi ber ganda, koefisien deter minasi digunakan untuk mengukur ti ngkat kemampuan
model dalam mener angkan var iasi pada var iabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai koefisien deter minasi
menunjukkan seber apa besar var iabel independen dapat menjelaskan var iabel dependennya.
Ber dasar kan hasil pengolahan data, diper oleh hasil r eger esi seder hana dalam bentuk tabel 2 ber ikut ini
Koefisien deter minasi pada besar nya Adjusted R Squar e adalah 0,538 atau 53,8%. Hal i ni
mengindikasikan bahw a kontr i busi variabel dependen (kiner ja) mampu dijelaskan oleh var iabel
independen (par tisipasi anggar an, kejelasan tujuan anggar an, evaluasi anggar an, umpan balik anggar an
dan kesulitan tujuan anggar an) sebesar 53,8% dan selebihnya sebesar 46,2% dijelaskan oleh faktor faktor lain yang tidak diikutser takan dalam penelitian ini. Uji kecocokan model dengan uji F
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menunjukkan bahw a nilai F hitung sebesar 18.838 (sig 0.00) mengindikasikan bahw a model ini layak
untuk diinter pr etasi lebih lanjut.
Tabel 2. Hasil anali sis r egr esi
Variabel
koefisien
X1
0.104
X2
0.373
X3
0.746
X4
0.134
X5
-0.016

t-value
1.218
3.083
5.847
1.035
-0.248

sig
0.227
0.003
0.000
0.304
0.805

Adj. R squar e
0.538
F-statistik
18.838
Sumber : data lapangan, diolah

Koefisien par tisipasi anggar an ( X1) sebesar 0,104 menghasilkan tanda positif pada par tisipasi anggar an,
hal t er sebut menunjukan apabila par tisipasi anggar an meningkat sebesar 1, maka var iabel dependen
(kiner ja apar at pemer int ah daer ah) akan naik sebesar 10,4% Nilai pr obabilitas si gnifikansi sebesar

0,227. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai signifikan 0,227 > α 0,05. Maka dapat disimpulkan

bahw a part isipasi anggar an tidak ber pengar uh ter hadap kiner ja (H1 ditolak). Hal ini menunjukkan
bahw a par tisipasi penyusunan anggar an tidak ber pengar uh signifikan positif ter hadap kiner ja apar at
pemer int ah daer ah pr ovinsi DKI Jakar t a. Ar tinya, kenaikan at au penur unan par tisipasi anggar an tidak
akan ber dampak signifikan kepada kiner ja apar at pemer int ah daer ah. Hasil ini ber beda dar i temuan
Apr iani, Rasuli & Taufik (2016); Lestar i (2018); Sur yaningsih, (2012) yang menemukan par tisi pasi
anggar an ber pengar uh signifikan ter hadap kiner ja, namun st udi ini sejalan dengan Tar iyah, Wir atno,
dan Amilin (2019) yang tidak ber hasil menemukan efek ter sebut .
Koefisien X2 sebesar 0,373 menghasilkan tanda posit if pada kejelasan t ujuan anggar an, hal
ter sebut menunjukan apabila kejelasan t ujuan anggar an meningkat sebesar 1, maka kiner ja apar at
pemer int ah daer ah akan naik sebesar 37,3%. Var iabel kejelasan tujuan anggar an ( X2) menunjukan
hasil dar i probabilitas signifikan sebesar 0,003. Dengan demikian dapat dikatakan bahw a nilai
signifikan 0,003 < α 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh
ter hadap kiner ja (H2 didukung). Studi ini mendukung temuan Apr iani, Rasuli & Taufik (2016); Lestar i
(2018) yang menemukan pengar uh signifikan kejel asan tujuan anggar an dengan kiner ja. Ar tinya
semua tujuan anggar an yang telah dibuat akan ber dampak pada kenaikan atau penur unan kiner ja.
Semakin jelas kejelasan tujuan anggar an dalam penyusunan anggar an maka semakin tinggi kinerj a
apar at pemer intah daer ah dan sebaliknya.
Koefisien X3 sebesar 0,746 menghasilkan tanda positif pada evaluasi anggar an, hal t er sebut
menunjukan apabila evaluasi anggar an meningkat sebesar 1, maka kiner ja apar at pemer intah daer ah
akan naik sebesar 74,6%. Var iabel evaluasi anggar an (X3) menunjukan hasil dari pr obabilitas signifikan
sebesar 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahw a nilai signifikan 0,000 < α 0,05. Maka dapat
disimpulkan bahw a evaluasi anggar an ber pengar uh ter hadap kiner ja (H3 didukung). Studi ini
mendukung temuan Apr iani, Rasuli & Taufik (2016); Lestar i (2018) yang menemukan pengar uh
signifikan evaluasi anggar an dengan kiner ja
Apr iani, Rasuli & Taufik (2016) dal am studinya menemukan bahw a par tisipasi, kejelasan tujuan,
dan evaluasi ber pengar uh signifikan ter hadap kiner ja. Studi lainnya yang dilakukan oleh Lest ar i
(2018) menunjukkan bahw a par tisipasi anggar an dan kejelasan sasar an anggar an ber pengar uh positif
dan signifikan ter hadap kiner ja manajer ial. Sebelumnya, Sur yaningsih, (2012) menyimpulkan bahw a
par tisipasi anggar an, kejelasan tujuan anggar an, evaluasi anggar an, umpan balik tujuan anggaran ser ta
kesulitan tujuan anggar an ber pengar uh positif t er hadap kiner ja apar at Pemer int ah. Monger i (2013)
hanya berhasil membuktikan bahw a par tisipasi penyusunan anggar an ber pengar uh ter hadap kiner ja
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Pemer intah Daer ah kot a Padang. Studi yang lebi h baru dilakukan oleh Tar iyah, Wir at no, dan Amilin
(2019) menemukan bahw a kejelasan sasar an anggar an yang ber pengar uh ter hadap kiner ja manajer i al.
Koefisien X4 sebesar 0,134 menghasilkan tanda posit if pada umpan balik anggar an, hal ter sebut
menunjukan apabila umpan balik anggar an meningkat sebesar 1, maka kiner ja apar at pemer i ntah
daer ah akan naik sebesar 13,4%. Var iabel umpan balik anggar an (X4) menunjukan hasil dar i
pr obabilitas signifikan sebesar 0,304. Dengan demikian dapat dikatakan bahw a nilai signifikan 0,304 > α
0,05. Maka dapat disimpulkan bahw a umpan balik anggar an tidak ber pengaruh ter hadap kiner ja (H4
ditolak). Studi ini mendukung t emuan Apr iani, Rasuli & Taufik (2016) yang tidak menemukan efek
umpan balik ter hadap kiner ja
Koefisien X5 sebesar -0,016 menghasilkan tanda negatif pada kesulit an tujuan anggar an, hal
ter sebut menunjukan apabila kesulitan tujuan anggar an meningkat sebesar 1, maka kiner ja apar at
pemer intah daer ah akan tur un sebesar 1,6%. Var iabel kesulitan tujuan anggar an ( X5) menunjukan hasil
dar i pr obabilit as signifikan sebesar 0,805. Dengan demikian dapat dikatakan bahw a nilai signifikan
0,805 > α 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan tujuan anggar an t idak ber pengar uh ter hadap
kinerja (H5 ditolak). Studi ini ber beda dengan Sur yaningsih, (2012); namun mendukung temuan
Apr iani, Rasuli & Taufik (2016) yang t idak ber hasil menemukan efek kesulitan penyusunan pada
kinerja. Art inya, tingginya kesulitan tujuan anggar an akan member ikan pengar uh kiner ja yang semakin
r endah dan sebaliknya nilai kesulitan tujuan anggar an yang r endah akan member ikan pengar uh
ter hadap kiner ja yang semakin tinggi

KESIMPULAN
Kesimpulan

Penelit ian i ni ber tujuan untuk menguji pengar uh kar akter istik tujuan anggar an ter hadap kinerja apar at
pemer intah daer ah pr ovinsi DKI Jakar ta. Hasil analisis menyimpulkan bahw a par tisipasi penyusunan
anggar an, umpan balik anggar an dan kesulitan tujuan anggar an tidak ber pengar uh ter hadap Kiner ja
Apar at Pemer intah Daer ah Pr ovinsi DKI Jakar ta. Sedangkan kejelasan tujuan anggar an dan evaluasi
anggar an ber pengar uh ter hadap kiner ja apar at Pemer intah Daer ah Pr ovinsi DKI Jakar ta
Impli kasi Pr akti s

Ber dasar kan hasil penelitian, hanya kejelasan t ujuan anggar an dan evaluasi anggar an yang
mempengar uhi kiner ja apar at pemer intah daer ah sement ar a par tisipasi anggar an dan umpan balik
anggar an, tidak mempengar uhi kiner ja. Unt uk itu disar ankan pada pemer intah daer ah pr ovinsi DKI
Jakar ata agar dapat lebih memper hatikan kedua hal ter sebut yang akan membantu meningkatkan
kinerja apar atur daer ah. Selain itu, pemer intah harus dapat meminimalisir kesulitan tujuan anggar an
unt uk meningkatkan kiner ja apar atur daer ah. Kar ena kesulitan tujuan anggar an yang r endah akan
member ikan peni ngkatan ter hadap kiner ja apar atur daer ah dan sebaliknya.
Keter batasan dan Saran

Ket er bat asan penelitian ini yang cukup mengganggu adalah r elative kecilnya ukur an sampel dan studi
yang hanya dilakukan di salah satu w ilayah, yaitu DKI Jakar ta. Penelitian ber ikutnya per lu
mengembangkan sampel yang lebih besar dan mengambil beber apa w ilayah Pr ovinsi untuk
memper oleh gambar an hasil yang lebih kompr ehensif sehingga memiliki gener alisasi yang lebih kuat.
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