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Abstract 

 
Local Expense and Income Budget (APBD) comes into arrangement relied on performance 
an approach, particularly an pertained to a budget system focusing on output achievement 
from predetermined cost or input allocations. Regarding to this performance approach, 
APBD must be targeted into objective achieved for one budget year. Research applies for 
two approaches, Quantitative and Qualitative approaches. Obtaining in-depth understanding 
enrichment behind the effect of budget objective characteristic on behavior, attitude, and 
performance of local officer in Kupang Regency, requires research to equip with qualitative 
study. Qualitative approach, therefore, involves combination method (triangulation) through 
phenomenology analysis tool. Research wants to examine whether budget objective 
characteristic represented may affect behavior, attitude, and performance of local officer at 
the Kupang Regency during their effort of preparing the budget, implementing the budget, 
and taking responsibility for the budget.This research found that the characteristic of budget 
target is simultaneously have an positively effect on to behavior, attitude, and performance 
of the Kupang Regency Governmental apparatus with value Fhitung>Ftabel. This matter indicate 
that behavior, attitude, and performance of the Kupang Regency Governmental apparatus in 
compilation, execution, and responsibility of budget have followed the specified order that is 
of the staff and people taking part in compilation, execution, and the budget responsibility. 
qualitative Analyzed supporting the result that found from quantitative analysis. 

 
Keyword: budget objective characteristic, behavior, attitude, and performance. 
   

Abstrak 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, 
yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau ouput 
dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, 
APBD disusun harus pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. 
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Kuantitatif dan Pendekatan 
Kualitatif. Untuk mendapatkan pengayaan pemahaman yang lebih mendalam dibalik 
pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, sikap, dan kinerja aparat 
pemerintah daerah Kabupaten Kupang, maka dilengkapi dengan telaah kualitatif. Pendekatan 
kualitatif dalam penelitian ini akan menggunakan metode kombinasi (triangulation) dengan 
alat analisisnya adalah fenomenologi. Penelitian ini berusaha ingin mengetahui apakah 
karakteristik tujuan berpengaruh terhadap perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah 
daerah Kabupaten Kupang dalam menyusun anggaran, melaksanakan anggaran, dan 
pertanggungjawaban anggaran. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik tujuan 
anggaran secara simultan berpengaruh secara positif terhadap perilaku, sikap, dan kinerja 
aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang dengan nilai Fhitung > Ftabel. Hal ini menunjukkan 
bahwa perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam 
penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran telah mengikuti aturan yang 
ditetapkan yaitu keikutsertaan staf dan masyarakat baik dalam menyusun, melaksanakan, dan 
pertanggungjawaban anggaran. Telaahan kualitatif mendukung hasil temuan analisis 
kuantitatif.  
 
 Kata kunci: karakteristik tujuan anggaran, perilaku, sikap, dan kinerja 
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PENDAHULUAN 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tentang perimbangan keuangan antara Pusat 

dan Daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintah 

dan Hubungan Keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam 

pengelolaan Anggaran Daerah.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau ouput dari perencanaan alokasi 

biaya atau input yang ditetapkan (PP Nomor 58 Tahun 2005). Berdasarkan 

pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak 

dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan 

Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Kebijakan Umum 

APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati 

sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Penyusunan Kebijakan Umum APBD 

pada dasarnya merupakan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun dan program kepala daerah yang penyusunannya 

berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan 

pemerintah.  

Untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan, pemerintah daerah perlu 

melakukan penjaringan aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan 

kebutuhan dan keinginan masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat dimaksudkan 

untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat 

dalam proses penganggaran daerah.  

Penelitian Maryanti (2002) merupakan pengembangan dari penelitian Kenis 

(1979), yaitu tentang karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, sikap, dan 

kinerja aparat pemerintah daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Perbedaan dari penelitian Maryanti (2002) dengan penelitian Kenis (1979) adalah 

pada variabel dependen yaitu Maryanti (2002) menambah variabel perilaku sebagai 

variabel dependen, sedangkan variabel independen sama seperti penelitian Kenis 

(1979) dengan populasi dan sampelnya berbeda pula yaitu Kenis (1979) populasinya 

adalah manajer tingkat menengah pada sektor privat, sedangkan  Maryanti (2002) 
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populasinya aparat pemerintah daerah pada sektor publik. Hasil penelitian Maryanti 

(2002) menunjukkan bahwa evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, dan kejelasan 

tujuan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku dan sikap aparat 

pemerintah daerah di Propinsi NTT. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku dan sikap 

aparat Pemda NTT dalam menyusun dan melaksanakan anggaran adalah cukup 

positif. Dengan demikian anggaran tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan 

mudah dievaluasi sehingga membuat mereka merasa sukses terhadap tujuan 

anggaran yang dibuat karena jelas dan spesifik. Variabel lain seperti partisipasi 

anggaran dan kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap perilaku dan 

sikap aparatur pemerintah daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain 

partisipasi anggaran umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan 

anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah di Propinsi 

NTT. Hal ini menunjukkan anggaran yang dibuat tidak spesifik dan tidak jelas 

sehingga membuat kinerja aparat pemerintah daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur 

menjadi rendah. 

Pada dasarnya penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian 

Maryanti (2002) dengan obyek penelitian dan alat analisis yang digunakan adalah 

berbeda namun variabel yang diteliti adalah sama. Selain itu pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 

Untuk mendapatkan pengayaan pemahaman yang lebih mendalam dibalik pengaruh 

karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah 

daerah Kabupaten Kupang, maka penelitian ini dilengkapi dengan telaah kualitatif 

dengan menggunakan metode triangulation dan alat analisis yang digunakan adalah 

fenomenologi. Penelitian ini berusaha ingin mengetahui apakah karakteristik tujuan 

anggaran  berpengaruh terhadap perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah 

daerah Kabupaten Kupang dalam menyusun anggaran, melaksanakan anggaran dan 

pertanggungjawaban anggaran.  

 

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Konsep Penganggaran Daerah 

Untuk dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan 

kondisi normatif maka APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran 

kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi 

Padang, 23-26 Agustus 2006 
 

3
K-ASPP 02



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG 
 
 
unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat 

kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas 

tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, 

tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan 

riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang 

digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan 

manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi 

pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005) 

Mekanisme Penyusunan APBD 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan 

pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya 

pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Berdasarkan 

pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak 

dicapai dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, 

Pemerintah Daerah bersama-sama Legislatif Daerah menyusun kebijakan umum 

APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati 

sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam 

kebijakan umum APBD, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja 

keuangan daerah selama satu tahun anggaran (PP Nomor 58 Tahun 2005) 

Dalam menyusun anggaran tahunan, mekanisme dan proses penjaringan 

informasi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, 

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Namun demikian, 

dalam proses ini kebijakan anggaran harus dijadikan payung bagi eksekutif 

khususnya unit kerja dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan. Dalam 

penyusunan rencana kerja masing-masing program harus sudah memuat secara lebih 

rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output yang akan 

dihasilkan, sumber daya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, lokasi dan 

indikator kinerja. Seluruh program yang telah dirancang oleh masing-masing unit 

kerja, selanjutnya diserahkan ke Panitia Eksekutif. Panitia eksekutif selanjutnya 

menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-program yang akan dijadikan 

rencana kerja di masing-masing unit kerja berdasarkan program kerja yang masuk 

ke Panitia Eksekutif, selanjutnya disusun dan dirancang draf Kebijakan 
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Pembangunan Dan Kebijakan Anggaran Tahunan (APBD) yang nantinya akan 

dibahas dengan pihak Legislatif (Kepmendagri No 29 Tahun 2002). 

Karakteristik Tujuan Anggaran 

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa sebagai instrumen kebijakan 

ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas 

perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan 

bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran 

tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah 

dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok 

yang telah ditetapkan dalam UUD’ 45. Sehubungan dengan itu, dalam undang-

undang ini disebutkan bahwa belanja negara/daerah dirinci sampai dengan unit 

organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa 

setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis 

belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. 

Kajian teoritis sebagai dasar dalam penelitian ini masih banyak menggunakan 

kajian teoritis pada sektor privat yang berhubungan dengan variabel-variabel yang 

diteliti. Hal ini dilakukan karena variabel-variabel yang diteliti masih menggunakan 

dengan variabel penelitian pada sektor privat. Namun tidak mengurangi kajian-

kajian teoritis yang berhubungan dengan sektor publik sebagai dasar dalam 

mendukung penelitian ini. Adapun lima Budgetary Goal Characteristics (Kenis 

1979) adalah sebagai berikut: 

1. Partisipasi Anggaran 

Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat 

pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya 

dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka. 

Aimee & Carol  (2004) menemukan mekanisme input partisipasi warga negara 

mempunyai pengaruh langsung pada keputusan anggaran. Keuntungan penggu-naan 

input warga negara ke dalam operasional kota bisa membantu dewan dalam menja-

lankan tanggung jawabnya untuk mewakili konstituen dan memberikan visi dan 

arahan kebijakan jangka panjang. Maryanti (2002) menemukan bahwa partisipasi 

anggaran tidak berpengaruh terhadap perilaku, sikap dan kinerja. Hal ini 

menunjukkan bahwa perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah Propinsi 

Nusa Tenggara Timur tidak dipengaruhi oleh partisipasi anggaran baik dalam 
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menyiapkan usulan anggaran, pelaksanaan anggaran maupun dalam 

mempertanggung jawabkan anggaran.  

2. Kejelasan Tujuan Anggaran 

Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang 

dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang 

bertanggung jawab.  

Kenis (1979) menemukan bahwa manajer memberi reaksi positif dan secara 

relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran. Manajemen 

tingkat atas dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan 

memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran, dan 

efisiensi biaya manajer tingkat bawah secara signifikan meningkatkan kejelasan dan 

ketegasan tujuan anggaran mereka.  

Maryanti (2002) menemukan bahwa aparat pemerintah daerah Propinsi NTT 

dapat mengetahui hasil usahanya melalui evaluasi yang dilakukan secara efektif 

untuk mengetahui kejelasan tujuan anggaran dibuatnya dan mereka merasa puas 

bahwa anggaran yang dibuatnya adalah bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.   

3. Umpan Balik Anggaran 

Kenis (1979) menemukan hanya kepuasan kerja dan motivasi anggaran 

ditemukan signifikan dengan hubungan yang agak lemah dengan umpan balik 

anggaran. Umpan balik mengenai tingkat pencapaian tujuan anggaran tidak efektif 

dalam memperbaiki kinerja dan hanya efektif secara marginal dalam memperbaiki 

sikap manajer. Penemuan ini gagal untuk menjelaskan hasil dari berbagai studi 

dengan hubungan umpan balik sikap, kinerja dalam task-goal setting.  

Maryanti (2002) menemukan bahwa umpan balik mempunyai pengaruh positif 

terhadap perilaku dan sikap. Hal ini menunjukkan aparat pemerintah daerah Propinsi 

NTT mengetahui hasil usahanya dalam menyusun anggaran maupun dalam 

melaksanakan anggaran sehingga membuat mereka merasa sukses. 

4. Evaluasi Anggaran 

Evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang 

digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam 

evaluasi kinerja mereka. 

Penemuan Kenis (1979) adalah bahwa manajer memberi reaksi yang 

tidak menguntungkan untuk menggunakan anggaran dalam evaluasi kinerja 
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dalam suatu gaya punitive (meningkatkan ketegangan kerja, menurunkan 

kinerja anggaran. Kecenderungannya, secara jelas hubungan antara variabel 

lemah. 

Maryanti (2002) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh 

terhadap perilaku aparat pemerintah daerah Propinsi NTT. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan 

evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, namun pada saat 

pelaksanaan mereka tidak melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan sehingga membuat kinerja mereka menjadi rendah. 

5. Kesulitan Tujuan Anggaran 

Tujuan anggaran adalah range dari "sangat longgar dan mudah dicapai" 

sampai "sangat ketat dan tidak dapat dicapai". Tujuan yang mudah dicapai 

gagal untuk memberikan suatu tantangan untuk partisipan, dan memiliki 

sedikit pengaruh motivasi. Tujuan yang sangat ketat dan tidak dapat dicapai, 

mengarahkan pada perasaan gagal, frustrasi, tingkat aspirasi yang rendah, 

dan tujuan partisipan. 

Kenis (1979) dalam manajer yang memiliki tujuan anggaran yang "terlalu 

ketat" secara signifikan memiliki ketegangan kerja tinggi dan motivasi kerja 

rendah, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya dibandingkan untuk anggaran 

memiliki tujuan anggaran "tepat" atau "ketat tetapi dapat dicapai". Hal ini 

mengindikasikan bahwa "ketat tetapi dapat dicapai" adalah tingkat untuk 

kesulitan tujuan anggaran. 

Maryanti (2002) menemukan bahwa aparat pemerintah daerah Propinsi 

NTT tidak dipengaruhi oleh kesulitan tujuan anggaran, sehingga dalam memper-

siapkan penyusunan anggaran tidak terlalu memperhatikan mudah atau sulitnya 

anggaran yang dicapai. 

6. Peranan Anggaran Terhadap Perilaku 

Sesungguhnya perilaku terjadi karena suatu determinan tertentu. 

Determinan ini bisa dari lingkungan, dari dalam diri individu dan dari 

tujuan/nilai suatu obyek. Jika dikaitkan dengan anggaran, maka perilaku itu 

muncul disebabkan tujuan atau nilai suatu obyek anggaran tersebut. Perilaku 

ini dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda yaitu sisi fungsional atau positif 

dan sisi disfungsional atau negatif. 
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Maryanti (2002) menemukan bahwa kejelasan tujuan anggaran, umpan 

balik anggaran, dan evaluasi anggaran memiliki pengaruh yang signifikan 

dan positif terhadap perilaku aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan 

bahwa kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, dan evaluasi 

anggaran memiliki pengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah daerah 

Propinsi NTT. Ini berarti evaluasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah 

daerah adalah efektif, sehingga mereka dapat mengetahui hasil usahanya, 

dan membuat mereka merasa sukses dengan rencana anggaran yang 

dibuatnya. Namun di sisi lain partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak 

menunjukkan hal yang positif dari perilaku aparatur pemerintah daerah. 

 

7. Pengaruh Anggaran Terhadap Sikap 

Maryanti (2002) menemukan bahwa umpan balik anggaran dan 

kejelasan tujuan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap sikap, aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa aparat 

pemerintah daerah Propinsi NTT dapat mengetahui hasil usahanya sehingga 

membuat mereka merasa sukses. Untuk kejelasan tujuan anggaran 

berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap sikap, menunjukkan 

bahwa positif atau negatifnya sikap aparat pemerintah daerah tidak 

berpengaruh terhadap partisipasi anggaran,  

Sikap ini akan mempengaruhi interpretasi individu mengenai kebijakan, 

aturan, gaya manajerial, dan peristiwa organisasi lainnya. Interpretasi ini 

menentukan perilaku individu, yang konsekuensinya adalah semua aparat 

pemerintah daerah tidak memberikan reaksi dalam cara yang sama di saat 

penetapan anggaran di masing-masing unit kerjanya.  

8. Peranan Anggaran Dalam Pengukuran Kinerja 

Michael, dan Troy (2000) menjelas-kan untuk mengukur kinerja sebuah 

pemerintah lokal dalam perbandingannya dengan tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan maka diperlukan akuntabel oleh pemerintah lokal. Namun yang tidak 

kalah pentingnya adalah para pembuat kebijakan dan profesional harus merumuskan 

visi dan tujuan dari rencana strategis mereka dengan menggunakan input dari 

masyarakat/publik. Jika input dari masyarakat ini tidak di akomodasi maka akan 
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mengundang kritikan, walaupun pemerintahan lokal sudah melaksanakan secara 

efisien sekalipun.  

Maryanti (2002) menemukan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan tujuan 

anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan 

anggaran, tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Hal ini 

menunjukkan bahwa anggaran yang dibuat oleh aparat pemerintah daerah 

adalah tidak spesifik dan tidak jelas yang membuat kinerja aparat 

pemerintah daerah menjadi rendah. 

Pengukuran kinerja tentunya tidak sebatas pada masalah pemakaian 

anggaran, namun lebih dari itu. Pengukuran kinerja mencakup berbagai 

aspek sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dalam 

pencapaian kinerja tersebut. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang 

digunakan dalam penyusunan anggaran, maka setiap alokasi biaya yang 

direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang 

diharapkan dapat dicapai. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui 

evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran (Kepmendagri No 29 Tahun 2002). 

Rerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

Gambar :1 Rerangka konsep penelitian 

Hipotesis 

Perilaku Aparat Pemda 

Sikap Aparat Pemda 

Kinerja Aparat Pemda  

Karakteristik Tujuan Anggaran 
-Partisipasi Anggaran 
-Kejelasan Tujuan Anggaran 
-Umpan Balik Anggaran 
-Evaluasi anggaran 
-Kesulitan tujuan anggaran 

H1:Karakteristik tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap perilaku 

aparat pemerintah  

H2:Karakteristik tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap sikap 

aparat pemerintah 

H3:Karakteristik tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 

aparat pemerintah 
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Metode Penelitian 

Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Kuantitatif dan 

Pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kuantitatif yang dilakukan adalah penelitian 

penjelasan   (Explanatory Research) yang berguna untuk menganalisis bagaimana 

suatu variabel mempengaruhi variabel lain melalui pengujian hipotesis dan bersifat 

extended replication. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menggunakan 

metode kombinasi (triangulation) yaitu menawarkan kesempatan untuk 

meningkatkan kesahihan data sehingga menghasilkan satu kesatuan yaitu hasil yang 

didapat dalam metode kuantitatif akan dapat dilengkapi dari hasil yang diperoleh 

dengan metode kualitatif (Bryman, 1990 seperti yang dikutip oleh Brannen, 1996).  

Populasi dan Teknik Pengambilan Data 

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah yang ada di 

bawah Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang yaitu Dinas, Badan, Kantor dan Kepala 

Bagian pada kantor Sekretaris Daerah. Jumlah populasi terdiri atas Dinas sebanyak 

14 responden, Badan sebanyak 7 responden, kantor sebanyak 1 responden, dan 

kepala bagian sebanyak 13 responden sehingga total responden yang diteliti 

sebanyak 34 responden. Untuk mendapatkan data dibuatkan kuesioner dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan secara berstruktur  yang mana responden dibatasi dalam 

memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja. Penelitian ini 

menggunakan lima variabel independen dan tiga variabel dependen dengan 

menggunakan skala Likert lima poin. 

Teknik Analisis Data. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik non-parametrik 

untuk menguji hipotesis H1, H2, dan H3 oleh karena itu setiap data konstruk variabel 

harus terlebih dahulu diuji normalitasnya. Dalam penelitian ini digunakan tingkat 

signifikansi (α) 0,05 atau 5% untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima atau ditolak dilakukan dengan cara menguji nilai F. Untuk 

menguji masing-masing variabel independen secara parsial terhadap dependen 

dilakukan dengan menguji nilai t dengan uji dua sisi pada tingkat signifikansi (α) 

0,05 atau 5%.. 
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Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 

berganda. Adapun bentuk matematis analisis regresi berganda sebagai berikut: 

Υ1= a + b1X1 + b2X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 +e 

Υ2= a + b1X1 + b2X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 +e 

Υ3= a + b1X1 + b2X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 +e 

 

Di mana : 

Y1,Y 2,Y 3 =  Perilaku, Sikap dan Kinerja 

X1 = Partisipasi anggaran      

X2 = Kejelasan tujuan anggaran 

X3 = Umpan balik anggaran 

X4 = Evaluasi anggaran 

X5 = Kesulitan tujuan anggaran 

a = Konstanta 

b = Koefesien regresi 

 

Analisis Kualitatif 

Analisis ini bukanlah merupakan kajian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan 

bagian integral dari analisis sebelumnya yang menggunakan pendekatan statistik.  

Ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas perumusan masalah 

sebelumnya.  

Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

fenomenologi. Metode ini digunakan dengan cara melakukan pengamatan terhadap 

partisipan (aparat pemerintah daerah yang berkompeten dengan anggaran) yaitu 

dengan wawancara intensif agar mampu menyibak orientasi subjek dan selanjutnya 

akan melakukan interpretasi terhadap makna yang didapat dari aktivitas tersebut 

(Orleans:2000) seperti yang dikutip oleh Basrowi :2002 ) 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengujian Hipotesis Pertama (H 1) dan Telaah Kualitatif 

Hasil analisis dari variabel karakteristik tujuan anggaran yang meliputi 

partisipasi anggaran (X1), kejelasan tujuan anggaran (X2), umpan balik anggaran 

(X3), evaluasi anggaran (X4), dan kesulitan tujuan anggaran (X5) dengan variabel 

perilaku  (Y1) sebagai berikut: 
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Tabel  1 

Hasil Analisis Regresi 

Variabel 
Unstandardized 

Coefficients (B) 
T hitung Sig. Ket. 

Constant 27.202    

 PA (X1) 0.440 2.627 0.014 Sig 

 KTA (X2) 0.585 2.308 0.029 Sig 

 UBA (X3) 0.309 2.283 0.030 Sig 

 EA(X4) 0.002 0.012 0.990 Tdk Sig 

 STA(X5) -0.807 -2.387 0.024 Sig  

R 

R Square 

F hitung 

F tabel 

Sigi. F 

α  

= 0.800 

= 0,641 

= 9.989 

= 2.493 

= 0.000 

= 0.05 

 

Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah  

 

Y=27.202+0.002X1+0.585X2+0.309X3+ 0.440X4 - 0.807X5 + e  

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa angka yang signifikan  pada variabel 

karakteristik tujuan anggaran yang diwakili  dari (X1), (X2), (X3), dan (X5) 

sedangkan variabel (X4), tidak menunjukkan angka yang signifikan. 

a. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)dan Telaah Kualitatif 

Tabel 2 

Pengujian Hipotesis (Simultan) 

 Hipotesis Alternatif (Ha) Nilai Status 

11 Terdapat pengaruh yang signifikan secara 

serentak dari Variabel Karakteristik tujuan 

anggaran  terhadap perilaku 

F  =  9.989 Sig 

F = 0.000 

Ftabel  = 2.493 

Ha tidak  

ditolak 

/ Ho ditolak 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel karakteristik tujuan 

anggaran yang diwakili dari (X1), (X2), (X3), (X4), dan (X5) secara serentak 

berpengaruh terhadap perilaku. Pada pengujian ini Ha tidak ditolak dengan 
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ditunjukkan dengan besarnya Fhitung sebesar 9.989. Nilai ini lebih besar dari Ftabel 

(9.989>2.493).  

Hasil penelitian ini secara simultan mendukung penelitian Maryanti (2002) 

yaitu karakteristik tujuan anggaran dengan variabel partisipasi anggaran, kejelasan 

tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan 

anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku. Hal ini menunjukkan 

bahwa karakteristik tujuan anggaran secara keseluruhan menghasilkan pengaruh 

yang cukup kuat terhadap perilaku aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang 

dalam menyiapkan rencana penyusunan anggaran. Dengan demikian aparat 

pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam menyiapkan rencana penyusunan 

anggaran satuan kerja (RASK) di masing-masing unit kerja yang nantinya akan 

dijadikan sebagai Rencana APBD Kabupaten Kupang telah mengikuti sistem 

anggaran kinerja yaitu melalui partisipasi masyarakat yang dijaring melalui 

musyawarah rencana pembangunan tingkat dusun, desa, kecamatan dan tingkat 

kabupaten serta keterlibatan staf-staf mereka sebelum penyusunan anggaran. 

Dengan adanya penjaringan aspirasi masyarakat dan keterlibatan staf-staf dalam 

persiapan penyusunan anggaran, maka anggaran yang dibuat pada masing-masing 

unit kerja akan menjadi jelas tujuannya, mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat, 

dapat dievaluasi dalam pelaksanaannya walaupun plafon anggaran pada masing-

masing satuan unit kerja telah ditetapkan. Jadi dengan melalui tahapan-tahapan 

dalam penyusunan anggaran tersebut membuat aparat pemerintah daerah Kabupaten 

Kupang akan mengetahui hasil usahanya sehingga membuat mereka merasa yakin 

dan sukses dengan rencana anggaran yang dibuatnya.    

Hasil analisis kualitatif berdasarkan wawancara dengan beberapa informan 

menemukan bahwa karakteristik tujuan secara serentak berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang dapat dibuktikan. 

Hal ini dapat dijelaskan dengan hasil wawancara dari beberapa informan tentang 

mekanisme penyusunan APBD Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan surat edaran dari tim anggaran eksekutif, pimpinan unit kerja 

bersama dengan kepala tata usaha dan Kepala Sub Bagian (kasubag) diadakan rapat 

terbatas untuk membahas rencana kegiatan pada unit kerjanya. Dalam pembahasan 

ini akan menghasilkan skala prioritas  program dan kegiatan yang sesuai dengan 

kegiatan menurut bidang kewenangan dari unit kerja bersangkutan. Hal ini 
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diungkapkan oleh kepala Tata Usaha Dinas Kimpraswil Kabupaten Kupang (inisial : 

MB) sebagai berikut: 

Dalam pembahasan tersebut, biasanya kami memberikan skala prioritas program-

program kerja sesuai dengan bidang kewenangan kami. contohnya seperti kunjungan 

Bapak Bupati atau anggota DPRD bersama instansi kami pada suatu Dusun, Desa, dan 

Kecamatan untuk menjaring aspirasi tentang kebutuhan dari masyarakat.  

 

Berdasarkan hasil rapat pimpinan, maka Kasubag akan menindaklanjuti 

dengan melakukan rapat dengan staf-stafnya untuk mempersiapkan program dan 

kegiatan pada masing-masing unitnya. Hasil rapat dengan staf-staf, dibuatlah 

rencana dan program kerja sebagai dasar untuk turun kelapangan (dusun, desa, dan 

kecamatan) dalam menjaring aspirasi masyarakat tentang kebutuhan-kebutuhan apa 

yang diperlukan oleh masyarakat yang ada di dusun, desa dan kecamatan seperti 

yang termuat dalam strategi dan skala prioritas APBD. Hal ini diungkapkan oleh 

kasubag sarana prasarana pada kantor Kimpraswil Kabupaten Kupang (inisial : ML) 

sebagai berikut: 

....... Berdasarkan rencana dan program kerja yang telah disetujui, maka saya 

dengan kepala kantor dan beberapa staf saya akan turun kelapangan pada suatu 

dusun atau desa, kecamatan untuk melihat dan mendengar langsung keluhan-

keluhan tentang keadaan di dusun atau desa tersebut yang berhubungan dengan 

kepentingan masyarakat pada umumnya.  

 

Dari hasil Musrenbangdus, Musrenbangdes, dan Musrenbangcam yang sela-

njutnya akan dilakukan musyawarah pada tingkat kabupaten (Musrenbangkab) yaitu 

masing-masing unit kerja untuk menjelaskan kepada tim anggaran eksekutif dari 

hasil penjaringan aspirasi masyarakat tersebut. Dengan demikian anggaran yang 

dibuat akan semakin jelas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Hal ini 

diungkapkan oleh salah satu tim anggaran Eksekutif Kasubag anggaran pada kantor 

Bupati Kupang (inisial:GR) sebagai berikut: 

Pada saat musyawarah setiap unit kerja akan menyampaikan rencana dan program 

kegiatan mereka dalam satu tahun anggaran berdasarkan hasil jaringan aspirasi 

masyarakat kepada kami. Dari itu akan kami mengklarifikasikan lagi dengan AKU 

dan strategi dan plafon APBD yang menjadi dasar bagi mereka dalam menyusun 

rencana anggaran unit kerja (RASK). 
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Hasil Musrenbangkab akan dijadikan sebagai dasar bagi masing-masing unit 

kerja untuk menyusun rencana anggaran satuan kerja (RASK). Dalam menyusun 

rencana anggaran satuan kerja (RASK) masing-masing unit kerja menggunakan 

jumlah angka anggaran pada tahun anggaran yang sedang berjalan di luar dari Gaji. 

Dengan demikian anggaran yang dibuat oleh aparat Pemda Kabupaten Kupang 

mengalami kesulitan tujuan anggaran, karena dibatasi oleh plafon anggaran pada 

tahun yang sedang berjalan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pengairan dan 

Pengembangan Wilayah (inisial: MSN) Kabupaten Kupang sebagai berikut: 

Pada saat menyusun RASK kami  tidak boleh membuat rencana kerja yang baru, 

tetapi kami harus mengikuti hasil dari Musrenbangkab yang telah disetujui. Dalam 

menyusun rencana anggaran satuan kerja (RASK) menggunakan jumlah angka 

anggaran pada tahun anggaran yang sedang berjalan di luar dari Gaji. 

 

Setelah rencana anggaran satuan kerja (RASK) dibuat oleh masing-masing unit 

kerja berdasarkan hasil Musrenbangkab, maka selanjutnya RASK ini akan dibahas 

dengan tim anggaran eksekutif.. Dengan demikian RASK yang dibuat oleh masing-

masing unit kerja akan bermanfaat (umpan balik) bagi masyarakat dan aparat yang 

membuat. Hal ini diungkapkan oleh salah satu tim anggaran Eksekutif Kasubag 

anggaran kantor Bupati Kupang (inisial: GR) menyatakan sebagai berikut: 

Dalam pembahasan ini biasanya terjadinya perbedaan-perbedaan seperti tidak sesuai 

dengan AKU APBD atau tidak sesuai dengan strategi dan prioritas APBD atau ada 

juga unit kerja yang agak nakal yaitu memasukkan program kerja yang tidak sesuai 

dengan Musrenbangkab atau mereka membuat anggaran di luar dari besaran 

anggaran yang telah disetujui sebelumnya. Muncul masalah seperti ini biasanya 

dikembalikan lagi pada unit kerja yang bersangkutan. 

 

RASK yang telah disetujui oleh Bupati, maka tim anggaran Eksekutif mulai 

mempersiapkan draf RAPBD. Dasar dari draf RAPBD itu adalah AKU APBD, 

strategi dan prioritas APBD, rekapitulasi RASK dari masing-masing unit kerja dan 

rancangan Perda APBD. Dalam konsultasi draf RAPBD ini, pihak DPRD 

menyiapkan juga rencana anggaran satuan kerja (RASK) dewan yang dibuat oleh 

sekretaris dewan (Sekwan). Hasil konsultasi draf RAPBD dan RASK dewan yang 

dilakukan antara tim anggaran eksekutif dan tim anggaran legislatif akan dijadikan 

sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan nota keuangan daerah 
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pada saat paripurna nanti. Hal itu diungkapkan oleh salah satu tim anggaran 

Eksekutif yaitu kepala bagian keuangan pada kantor Bupati Kupang (inisial: DP) 

menyatakan sebagai berikut: 

..........pada pembahasan itu, biasanya dewan yang terhormat akan memaksakan 

kepentingan mereka berdasarkan hasil kunjungan kerja mereka di desa atau di 

kecamatan-kecamatan yang sebenarnya tidak diprogramkan dalam RASK unit kerja 

yang bersangkutan. Pada saat itu kami dari tim anggaran Eksekutif akan 

menolaknya dan semua permintaan itu akan kami berikan catatan yang selanjutnya 

akan kami masukan pada saat penyusunan perubahan APBD. Untuk anggaran 

dewan kami tidak melakukan koreksi dan itu hak mereka. 

 

Tim anggaran eksekutif akan menyiapkan RAPBD serta kelengkapannya 

seperti nota keuangan, rancangan Perda setelah draf RAPBD disetujui oleh tim 

anggaran legislatif. Pada bulan Desember tim anggaran eksekutif bersama Bupati 

dan jajarannya akan menyampaikan nota keuangan di hadapan DPRD. Penyampaian 

nota keuangan oleh Bupati di hadapan anggota DPRD pada prinsipnya semua fraksi 

yang ada di DPRD menerima untuk dibahas pada tingkat fraksi maupun pada tingkat 

komisi. Fraksi-fraksi akan melakukan rapat dan selanjutnya dilakukan pemandangan 

umum anggota dewan lewat fraksi-fraksinya terhadap nota keuangan atas RAPBD. 

Pemandangan umum ini akan ditanggapi oleh Bupati, maka hasil dari pemandangan 

umum ini oleh anggota dewan membuat catatan perubahan-perubahan dan 

selanjutnya akan dibawa ke rapat komisi. Perubahan-perubahan ini lebih bernuansa 

politis dan pada akhirnya nanti akan disetujui pula pada saat rapat komisi yang 

dihadiri oleh unit-unit kerja yang menyusun anggaran itu. Hal ini diungkapkan oleh 

salah satu tim anggaran eksekutif yaitu Kasubag anggaran kantor Bupati Kupang 

(inisial: GR) menyatakan sebagai berikut: 

........... penyampaian nota keuangan oleh Bapak Bupati Kupang kepada anggota 

DPRD Kabupaten Kupang pada prinsipnya semua fraksi yang ada di DPRD 

menerima untuk dibahas pada tingkat fraksi maupun di tingkat komisi. Setelah itu 

fraksi-fraksi akan melakukan rapat dan dilakukan pemandangan umum anggota 
dewan atas nota keuangan RAPBD. Pemandangan umum ini akan terjadi perubahan 

yang lebih bernuansa politis dan pada akhirnya nanti akan disetujui pula pada saat 

rapat komisi yang dihadiri oleh unit-unit kerja yang menyusun anggaran itu. 
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Setelah dibahas komisi, maka hasilnya akan diberikan pada ketua Panitia 

anggaran (Ketua DPRD) untuk memberikan saran-saran dan pokok pikiran bagi 

pemerintah daerah untuk melaksanakan hasil pembahasan oleh komisi-komisi 

tersebut. Pokok-pokok pikiran inilah oleh anggota  DPRD akan dijadikan sebagai 

bahan dalam rapat paripurna nanti, di mana akan disahkannya RAPBD menjadi 

APBD. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim anggaran eksekutif yaitu 

kepala tata usaha Bappeda Kabupaten Kupang (inisial: TB) menyatakan sebagai 

berikut:  

.........Pada saat rapat paripurna inilah Bapak Bupati akan memberikan penjelasan 

kepada anggota dewan yang terhormat tentang RAPBD itu, maka pada saat itulah 

diadakan lobi-lobi politik antara tim eksekutif dengan komisi-komisi yang ada di 

DPRD.  

 

Setelah disetujui RAPBD oleh DPRD menjadi APBD, maka kurang lebih 3 

hari RAPBD selanjutnya harus disampaikan ke Gubernur untuk dievaluasi. Kurang 

lebih 15 hari RAPBD dievaluasi di Gubernur dan setelah itu dikembalikan ke 

pemerintah daerah untuk ditindak lanjuti bersama DPRD dengan mengeluarkan 

Peraturan Daerah tentang APBD. Setelah disahkan, maka APBD ini akan dijadikan 

dokumen anggaran satuan kerja (DASK).   Hal ini diungkapkan oleh salah satu 

anggota tim anggaran eksekutif yaitu kepala tata usaha Bappeda Kabupaten Kupang 

(inisial: TB) menyatakan sebagai berikut: 

......Kurang lebih 3 hari RAPBD  yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten 

Kupang, maka selanjutnya harus disampaikan ke Gubernur Nusa Tenggara Timur 

(NTT) untuk dievaluasi. Kurang lebih 15 hari ada di Gubernur untuk dievaluasi dan 

setelah itu dikembalikan ke pemerintah daerah Kabupaten Kupang untuk ditindak 

lanjuti oleh Bapak Bupati bersama DPRD dengan mengeluarkan Peraturan Daerah 

tentang APBD. Setelah itu APBD ini akan dijadikan sebagai dokumen anggaran 

satuan kerja (DASK).  

   

Dengan melalui tahapan-tahapan mekanisme penyusunan anggaran ini 

menunjukkan bahwa perilaku aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang cukup 

positif dalam menyusun anggaran sehingga menghasilkan APBD pemerintah daerah 

Kabupaten Kupang menjadi lebih transparan dan tepat sasaran. 
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b. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) dan Telaah Kulitatif 

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) yaitu karakteristik tujuan anggaran 

yang diwakili oleh variabel (X1), (X2), (X3), (X4), dan (X5) terhadap perilaku, secara 

parsial hanya variabel (X1), (X2), (X3), (X5)  yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap perilaku, sedangkan (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku aparat pemerintah daerah dalam 

menyusun rencana anggaran satuan kerja (RASK) pada masing-masing unit kerja 

telah mengikuti sistem anggaran kinerja. Dalam sistem anggaran kinerja ini lebih 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau ouput dari perencanaan alokasi 

biaya atau input yang ditetapkan. Selain itu semakin tinggi partisipasi masyarakat 

dan staf-staf pada masing-masing unit kerja ikut terlibat dalam penyusunan anggaran 

maka, semakin baik pula perilaku aparat pemerintah daerah.   

Berdasarkan hasil ujian hipotesis secara parsial (uji t) seperti yang di 

kemukakan di atas menunjukkan bahwa variabel evaluasi anggaran (X4) tidak 

berpengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah, ternyata pada telaahan kualitatif 

tidak terbukti. Hal ini dibuktikan dengan setelah disetujui RAPBD oleh DPRD 

menjadi APBD, maka kurang lebih 3 hari RAPBD selanjutnya harus disampaikan 

ke Gubernur untuk dievaluasi. Kurang lebih 15 hari RAPBD dievaluasi di Gubernur 

dan setelah itu dikembalikan ke pemerintah daerah untuk ditindak lanjuti bersama 

DPRD dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang APBD. Setelah disahkan, 

maka APBD ini akan dijadikan dokumen anggaran satuan kerja (DASK).   Hal ini 

diungkapkan oleh salah satu anggota tim anggaran eksekutif yaitu kepala tata usaha 

Bappeda Kabupaten Kupang (inisial: TB) menyatakan sebagai berikut: 

......Kurang lebih 3 hari RAPBD  yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten 

Kupang, maka selanjutnya harus disampaikan ke Gubernur Nusa Tenggara Timur 

(NTT) untuk dievaluasi. Kurang lebih 15 hari ada di Gubernur untuk dievaluasi dan 

setelah itu dikembalikan ke pemerintah daerah Kabupaten Kupang untuk ditindak 

lanjuti oleh Bapak Bupati bersama DPRD dengan mengeluarkan Peraturan Daerah 

tentang APBD. Setelah itu APBD ini akan dijadikan sebagai dokumen anggaran 

satuan kerja (DASK).  
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Pengujian Hipotesis Kedua (H2) dan Telaah Kualitatif 

Hasil analisis dari variabel karakteristik tujuan anggaran yang diwakili oleh 

variabel (X1), (X2), (X3), (X4), dan (X5)) dengan variabel sikap(Y2) sebagai berikut: 

Tabel  3 

Hasil Analisis Regresi 

Variabel 
Unstandardized 

Coefficients (B)
T hitung Sig. Ket. 

Constant 25.841    

 PA (X1) 0.479 2.385 0.024 Sig 

 KTA (X2) -0.054 -0.177 0.861 Tdk Sig 

 UBA (X3) 0.369 2.271 0.031 Sig 

 EA(X4) -0.149 -0.769 0.448 Tdk Sig 

 STA(X5) 0.305 0.751 0.459 Tdk Sig 

R 

R Square 

F hitung 

F tabel 

Sign. F 

    α  

= 0.622 

= 0.387 

= 3.543 

= 2.493 

= 0.013 

= 0.05 

             

 

Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah  

Y=25.841+0.479X1-0.054X2+0.369X3-0.149X4 + 0.305X5 e  

Tampak pada persamaan tersebut angka yang signifikan  terhadap sikap adalah 

pada variabel (X1), (X3), sedangkan (X2), (X4), dan (X5) tidak menunjukkan angka 

yang signifikan.  

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) dan Telaah Kulitatif 

Tabel 4 

Pengujian Hipotesis (Simultan) 

 Hipotesis Alternatif (Ha) Nilai Keterangan 

21 Terdapat pengaruh yang 

signifikan secara serentak dari 

Variabel Karakteristik tujuan 

anggaran  terhadap sikap 

F       =  3.543 

Sig F =  0.013 

Ftabel  =  2.493 

Ha tidak  ditolak 

/ Ho ditolak 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran yang diwakili 

oleh variabel (X1), (X2), (X3), (X4), dan (X5) secara serentak berpengaruh terhadap 

sikap. Pada pengujian ini Ha tidak ditolak dengan ditunjukkan Fhitung sebesar 3.543. 

Nilai ini lebih besar dari Ftabel (3.543 > 2.493).  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Maryanti (2002) yang 

menemukan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang cukup signifikan  dari 

karakteristik tujuan anggaran terhadap sikap. Hal ini menunjukkan bahwa 

karakteristik tujuan anggaran secara keseluruhan menghasilkan pengaruh cukup kuat 

terhadap sikap aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam melaksanakan 

anggaran. Selain itu aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang menunjukkan 

sikap yang positif terhadap anggaran yang telah di tetapkan pemerintah daerah 

bersama DPRD Kabupaten Kupang yaitu APBD (dalam bentuk dokumen anggaran 

satuan kerja (DASK) bagi masing-masing unit kerja  dan dilaksanakan sesuai 

dengan tujuan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan aparat 

pemerintah daerah Kabupaten Kupang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan 

anggaran sesuai dengan tujuan anggaran yang telah ditetapkan dan dapat mengetahui 

hasil usahanya sehingga mereka merasa sukses di dalam melaksanakan anggaran 

pada unit kerjanya.  Agar anggaran tepat sasaran atau mempunyai manfaat bagi 

masyarakat atau bagi aparat pemerintah daerah sebagai pelaksana anggaran, maka 

aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang selalu bekerja secara efisien dan 

efektif karena dibatasi oleh waktu dan plafon anggaran yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan dilakukan telaahan kualitatif menemukan 

bahwa sikap aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang setelah adanya 

persetujuan RAPBD menjadi APBD oleh DPRD Kabupaten Kupang cukup positif. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan partisipasi aparat pemerintah daerah Kabupaten 

Kupang dalam menyiapkan DASK setelah menerima surat edaran oleh Bupati 

Kupang melalui tim anggaran eksekutif. Hal ini diungkapkan oleh salah satu tim 

anggaran Eksekutif yaitu kepala bagian keuangan pada kantor Bupati Kupang 

(inisial:MD) menyatakan sebagai berikut. 

Setelah Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tanda tangani 

oleh Bapak Bupati Kabupaten Kupang, maka kami dari tim anggaran Eksekutif akan 

mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada unit-unit kerja yang ada 

dibawanya untuk segera menyusun dokumen anggaran satuan kerja (DASK). 
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DASK tersebut dibuat dalam bentuk program-program kegiatan dan 

selanjutnya dikonsultasikan lagi dengan tim anggaran eksekutif. Hal ini dilakukan 

agar supaya anggaran yang ada dalam DASK harus sama dengan anggaran yang ada 

dalam RASK, sehingga anggaran tersebut jelas dan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat.  Hasil konsultasi dengan tim anggaran eksekutif maka pimpinan unit 

sebagai pengguna anggaran baru mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) 

kepada Bupati cq. bagian keuangan di kantor Bupati Kabupaten Kupang. Atas dasar 

SPP ini bagian keuangan baru mengeluarkan surat perintah membayar (SPM). Hal 

ini diungkapkan oleh salah satu kepala tata usaha Kimpraswil Kabupaten Kupang ( 

inisial: MB) menyatakan sebagai berikut: 

.....Setelah selesai dibuat, DASK tersebut dikonsultasikan lagi dengan tim anggaran 

Eksekutif untuk melihat apakah semua kegiatan tersebut sudah sesuai dengan 

RASK. Atas dasar itu kami membuat surat permintaan pembayaran (SPP) ke 

Kepala Bagian Keuangan. Kepala bagian keuangan akan mengeluarkan Surat 

perintah membayar (SPM).  

 

Pada 3 bulan pertama anggaran yang sedang dilaksanakan tersebut akan 

dilakukan evaluasi oleh pimpinan masing-masing unit kerja supaya dapat 

mengetahui sejauh mana tingkat penggunaan dana yang telah dilaksanakan. Hal ini 

dilakukan karena adanya kesulitan tujuan anggaran atau dibatasi oleh plafon 

anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Kepala Dinas 

Pengairan dan Pengembangan Wilayah (inisial: MSN) menyatakan sebagai berikut: 

Dalam pelaksanaan program-program kegiatan ini akan dibagikan ke dalam belanja 

aparatur dan belanja publik yang sesuai dengan aturan. Semua pengeluaran uang 

yang berkaitan belanja, apa belanja aparatur maupun belanja publik pengambilan 

uangnya harus melalui Bank NTT dan dicatat dalam buku kas umum (BKU). Tiga 

bulan pertama semua penerimaan maupun belanja akan dilakukan evaluasi agar 

mengetahui sejauh mana pelaksanaan dari anggaran tersebut.  

 

Dengan melalui tahapan-tahapan mekanisme pelaksanaan anggaran ini 

menunjukkan bahwa sikap aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang cukup 

positif dalam melaksanakan anggaran yang sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan, sehingga menghasilkan aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang 

menjadi lebih transparan dan akuntabel.   
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2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial ( Uji t) dan Telaah Kualitatif 

Secara parsial hasil penelitian ini menunjukkan variabel (X1) dan (X3) yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap sikap, sedangkan variabel (X2), (X4) dan 

(X5) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap. Hal ini memperlihatkan 

bahwa aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang telah menunjukkan sikap yang 

positif terhadap pelaksanaan anggaran (DASK) yaitu dengan turut berpartisipasi 

dalam pelaksanaan anggaran pada masing-masing unit kerjanya, yang pada akhirnya 

mereka akan merasa yakin dan sukses bahwa anggaran yang dibuat sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Berdasarkan hasil ujian hipotesis secara parsial (uji t) seperti yang di 

kemukakan di atas menunjukkan bahwa untuk variabel kejelasan tujuan anggaran 

(X2),  evaluasi anggaran (X4), dan kesulitan tujuan anggaran (X5) pada ujian 

statistiknya (uji t) tidak berpengaruh terhadap sikap aparat pemerintah daerah 

Kabupaten Kupang, ternyata pada telaahan kualitatif tidak terbukti.  

Setelah DASK dibuat dalam bentuk program-program kegiatan, maka masing-

masing unit kerja akan melakukan  konsultasi lagi dengan tim anggaran eksekutif. 

Hal ini dilakukan agar supaya anggaran yang ada dalam DASK harus sama dengan 

anggaran yang ada dalam RASK, sehingga anggaran tersebut lebih jelas dan 

bermanfaat bagi masyarakat.  Hasil konsultasi dengan tim anggaran eksekutif maka 

pimpinan unit sebagai pengguna anggaran baru mengajukan surat perintah 

pembayaran (SPP) kepada Bupati cq. bagian keuangan di kantor Bupati Kabupaten 

Kupang. Atas dasar SPP ini bagian keuangan baru mengeluarkan surat perintah 

membayar (SPM). Hal ini diungkapkan oleh salah satu kepala tata usaha Kimpraswil 

Kabupaten Kupang ( inisial: MB) menyatakan sebagai berikut: 

........ Dalam penyusunan DASK, semua program dan kegiatan yang ada dalam 

RASK dibuat dalam bentuk buku. Setelah selesai dibuat DASK tersebut 

dikonsultasikan lagi dengan tim anggaran Eksekutif untuk melihat apakah semua 

kegiatan tersebut sudah sesuai dengan RASK. Atas dasar itu kami membuat surat 

permintaan pembayaran (SPP) ke Kepala Bagian Keuangan. Kepala bagian 

keuangan akan mengeluarkan Surat perintah membayar (SPM).  

 

Pada 3 bulan pertama anggaran yang sedang dilaksanakan tersebut akan 

dilakukan evaluasi oleh pimpinan masing-masing unit kerja supaya dapat 

mengetahui sejauh mana tingkat penggunaan dana yang telah dilaksanakan. Evaluasi 
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ini dilakukan karena anggaran tersebut mempunyai tingkat kesulitan tujuan 

anggaran yang dibatasi oleh plafon anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini 

diungkapkan oleh salah satu Kepala Dinas Pengairan dan Pengembangan Wilayah 

(inisial: MSN) menyatakan sebagai berikut: 

Dalam pelaksanaan program-program kegiatan ini akan dibagikan ke dalam belanja 

aparatur dan belanja publik yang sesuai dengan aturan. Semua pengeluaran uang 

yang berkaitan belanja, apa belanja aparatur maupun belanja publik pengambilan 

uangnya harus melalui Bank NTT. Semua belanja ini akan dibuat dalam bentuk 

bukti-bukti yang di tanda tangani oleh kepala dinas, bendahara, dan rekanan serta 

dicatat dalam buku kas umum (BKU). Tiga bulan pertama semua penerimaan 

maupun belanja akan dilakukan evaluasi agar mengetahui sejauh mana pelaksanaan 

dari anggaran tersebut.  

 

C. Pengujian Hipotesis Ketiga (H 3) dan Telaah Kualitatif 

Dalam mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, 

melalui hubungan variabel karakteristik tujuan anggaran yang diwakili oleh variabel 

(X1), (X2), (X3), (X4), dan (X5)) dengan Kinerja (Y3) adalah sebagai berikut: 

Tabel  5 

Hasil Analisis Regresi 

Variabel 
Unstandardized 

Coefficients (B) 
T hitung Sig. Ket. 

Constant 67.517    

 PA (X1) 1.034 2.385 0.024 Sig 

 KTA (X2) 0.526 0.801 0.430 Tdk Sig 

 UBA (X3) 1.227 3.501 0.002 Sig 

 EA(X4) -0.158 -0.377 0.709 Tdk Sig 

 STA(X5) 0.612 0.698 0.491 Tdk Sig 

R 

R Square 

F hitung 

F tabel 

Sign. F 

α  

= 0.747 

= 0.559 

= 7.087 

= 2.493 

= 0.000 

= 0.05 
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Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah  

Y=67.517+1.034X1+0.526X2+1.227X3-0.158X4 + 0.612X5 + e  

Tampak pada persamaan tersebut menunjukkan angka yang signifikan  pada 

variabel (X1) dan (X3) sedangkan variabel yang lain yaitu X2), (X4),dan (X5) tidak 

menunjukkan angka yang signifikan. 

 

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) dan Telaah Kualitatif 

Tabel 6 

Pengujian Hipotesis (Simultan) 

 Hipotesis Alternatif (Ha) Nilai Status 

21 Terdapat pengaruh yang signifikan secara 

serentak dari Variabel Karakteristik tujuan 

anggaran  terhadap kinerja 

F       =  7.087 

Sig F =  0.000 

Ftabel  =  2.493 

Ha tidak  ditolak 

/ Ho ditolak 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel karakteristik tujuan anggaran yang 

diwakili oleh variabel (X1), (X2), (X3), (X4), dan (X5))  secara serentak berpengaruh 

terhadap kinerja. Pada pengujian ini Ha tidak ditolak yang ditunjukkan dengan 

besarnya Fhitung sebesar 7.087. Nilai ini lebih besar dari Ftabel (7.087 > 2.493). Hal  ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan dari variabel yang 

diwakili oleh variabel (X1), (X2), (X3), (X4), dan (X5)) terhadap kinerja  

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mendukung 

hasil penelitian Maryanti (2002) yang menyatakan bahwa karakteristik tujuan 

anggaran yang diwakili oleh variabel partisipasi anggaran, kejelasan tujuan 

anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran 

tidak berpengaruh secara serentak terhadap Kinerja. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran yang diwakili oleh variabel 

partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi 

anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran berpengaruh secara serentak terhadap 

Kinerja. Hal ini terbukti bahwa karakteristik tujuan anggaran secara keseluruhan 

menghasilkan pengaruh cukup kuat terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, 

karena semakin baik aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang turut 

berpartisipasi dalam menyusun rencana anggaran, melaksanakan anggaran dan 
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menilai sendiri tentang pencapaian anggaran yang telah di tetapkan maka semakin 

baik kinerjanya.  

Berdasarkan hasil wawancara dan ditindak lanjuti dengan telaahan kualitatif 

maka ditemukan bahwa setelah anggaran dilaksanakan oleh masing-masing unit 

kerja pada setiap bulannya harus melakukan pertanggung jawaban (SPJ) atas 

anggaran yang telah dilaksanakan ke Bupati cq ke bagian keuangan. Hal ini 

dibuktikan dengan partisipasi aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam 

mempertanggung jawabkan anggarannya. Laporan pertanggung jawaban dari 

masing-masing unit kerja ini akan dilakukan pemeriksaan oleh bagian keuangan cq. 

sub bagian verifikasi. Kegiatan ini dilakukan agar anggaran yang telah dilaksanakan 

oleh aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang benar-benar harus sesuai dengan 

tujuan anggaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Hal 

ini diungkapkan oleh kepala dinas pengairan dan pengembangan wilayah Kabupaten 

Kupang (inisial: MSN) menyatakan sebagai berikut: 

Setiap bulan kami membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan ke kantor 

Bupati di bagian keuangan Laporan keuangan ini akan diverifikasi oleh sub bagian 

verifikasi bagian keuangan, mereka melakukan pemeriksaan catatan di dalam BKU 

dan dicocokkan dengan bukti-bukti penggunaan uang itu. 

 

Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh masing-masing unit 

kerja, maka bagian keuangan cq. sub bagian pembukuan akan melakukan 

rekapitulasi laporan keuangan triwulan pertama untuk diberikan kepada DPRD dan 

Banwasda Kabupaten Kupang. Maksud dari laporan keuangan ini adalah untuk 

melakukan evaluasi sejauh mana kemajuan dari penggunaan APBD selama tiga 

bulan pertama yang dilakukan aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Hal ini 

diungkapkan oleh kepala sub bagian pembukuan pada kantor Bupati Kupang 

(inisial: SD) menyatakan sebagai berikut: 

.......Laporan keuangan triwulan pertama akan disampaikan kepada anggota dewan 

yang terhormat, badan pengawasan daerah supaya mereka dapat mengetahui 

tentang kemajuan dari pelaksanaan APBD tersebut. Khusus untuk badan 

pengawasan daerah laporan keuangan triwulan ini akan dilampiri dengan BKU dan 

bukti pendukung lainnya sedang DPRD tidak dilampiri bukti pendukung lainnya. 
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Atas dasar laporan keuangan yang disampaikan oleh bagian keuangan pada 

triwulan pertama, maka (Banwasda) melakukan pemeriksaan pada masing-masing 

unit kerja di wilayah Sekda Kabupaten Kupang. Maksud pemeriksaan ini adalah 

untuk melakukan penelaahan tentang pelaksanaan kegiatan mulai dari proses 

administrasi dalam penggunaan anggaran maupun hasil dari pelaksanaan kegiatan 

karena kegiatan tersebut dibatasi oleh plafon anggaran. Hal ini diungkapkan oleh 

salah satu tim pemeriksa dari badan pengawasan daerah Kabupaten Kupang (inisial: 

R) menyatakan sebagai berikut: 

...pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan mulai dari proses administrasinya 

maupun uji petik yaitu untuk melihat proyek yang dikerjakan apa sesuai dengan yang 

direncanakan. 

 

Dengan melalui tahapan-tahapan pertanggung jawaban anggaran ini 

menunjukkan bahwa kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang cukup 

positif, sehingga menghasilkan aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang yang 

taat pada aturan.     

2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) dan Telaah Kualitatif 

Secara parsial hanya variabel (X1) dan (X3) yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja, sedangkan variabel yang lain  (X2), (X4), dan (X5) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin baik partisipasi aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam 

menyusun anggaran, melaksanakan anggaran, dan mempertanggungjawabkan  

anggaran sesuai dengan arah kebijakan umum, strategik dan prioritas APBD, visi, 

misi, tujuan pokok dan fungsi instansi, serta sasaran dan tujuan dari masing-masing 

instansi maka kinerjanya dianggap baik. Selanjutnya dalam melaksanakan anggaran 

aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang mengetahui pula hasil usahanya 

(umpan balik) sehingga mereka merasa sukses. 

Berdasarkan hasil ujian hipotesis secara parsial (uji t) seperti yang di 

kemukakan di atas menunjukkan bahwa variabel untuk variabel kejelasan tujuan 

anggaran (X2),  evaluasi anggaran (X4), dan kesulitan tujuan anggaran (X5) pada 

ujian statistiknya (uji t) menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat 

pemerintah daerah Kabupaten Kupang, ternyata pada telaahan kualitatif tidak 

terbukti.  
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Anggaran yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja, maka pada 

setiap bulannya akan dilakukan pertanggung jawaban. Kegiatan ini dilakukan 

dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran dari setiap 

program dan kegiatan dari masing-masing unit kerja agar anggaran tersebut  benar-

benar harus sesuai dengan tujuan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini 

diungkapkan oleh Kepala Dinas Pengairan dan Pengembangan Wilayah (inisial: 

MSN) menyatakan sebagai berikut: 

Setiap bulan kami membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan ke kantor 

Bupati di bagian keuangan. Laporan yang kami berikan kepada bagian keuangan 

yaitu laporan tentang besarnya uang yang telah kami gunakan dalam satu bulan yang 

dicatat dalam BKU dan dilampiri dengan bukti penggunaan uang 

 

Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh masing-masing unit 

kerja, maka bagian keuangan cq. sub bagian pembukuan akan melakukan 

rekapitulasi laporan keuangan triwulan pertama untuk diberikan kepada DPRD dan 

Banwasda Kabupaten Kupang. Maksud dari laporan keuangan ini adalah untuk 

melakukan evaluasi sejauh mana kemajuan dari penggunaan APBD selama tiga 

bulan pertama yang dilakukan aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Hal ini 

diungkapkan oleh kepala sub bagian pembukuan pada kantor Bupati Kupang 

(inisial: SD) menyatakan sebagai berikut: 

...........Laporan keuangan triwulan pertama akan disampaikan kepada anggota 

dewan yang terhormat, badan pengawasan daerah supaya mereka dapat 

mengetahui tentang kemajuan dari pelaksanaan APBD tersebut.  

 

Atas dasar laporan keuangan yang disampaikan oleh bagian keuangan pada 

triwulan pertama, maka badan pengawasan daerah (Banwasda) melakukan pemerik-

saan pada masing-masing unit kerja di wilayah Sekda Kabupaten Kupang. Maksud 

pemeriksaan ini adalah untuk melakukan penelaahan tentang pelaksanaan kegiatan 

mulai dari proses administrasi dalam penggunaan anggaran maupun hasil dari 

pelaksanaan kegiatan karena kegiatan tersebut dibatasi oleh plafon anggaran 

(kesulitan tujuan anggaran). Hal ini diungkapkan oleh salah satu tim pemeriksa dari 

badan pengawasan daerah Kabupaten Kupang (inisial: R) menyatakan sebagai 

berikut: 
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.....pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan mulai dari proses 

administrasinya maupun melakukan uji petik yaitu untuk melihat proyek 

yang dikerjakan apa sesuai dengan yang direncanakan. 

 

Dengan melalui tahapan-tahapan pertanggung jawaban anggaran ini 

menunjukkan bahwa kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang cukup 

positif, sehingga menghasilkan aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang yang 

taat pada aturan. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di kemukakan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut 

1. Hasil penelitian ini secara simultan mendukung penelitian Maryanti (2002) 

yaitu karakteristik tujuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap 

perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran secara 

keseluruhan menghasilkan pengaruh yang cukup kuat terhadap perilaku aparat 

pemerintah daerah kabupaten Kupang dalam rencana penyusunan anggaran. 

Hasil kesimpulan analisis statistik ( Uji F) yang di kemukakan di atas dapat 

didukung oleh telaahan kualitatif. Hal ini dibuktikan dengan perilaku aparat 

pemerintah daerah kabupaten Kupang dalam menyusun rencana anggaran pada 

masing-masing unit kerja telah mengikutsertakan staf-staf, penjaringan aspirasi 

masyarakat melalui Musrenbangdus, Musrenbangdes, Musrenbangcam, dan 

Musrenbangkab sebelum anggaran pada unit kerja (RASK) di buat. Namun 

secara parsial (Uji t) hasil telaahan kualitatif tidak mendukung hasil analisis 

kuantitatif (analisis statistik). Hal ini dibuktikan dengan variabel evaluasi 

anggaran pada analisis statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

perilaku, namun pengungkapan secara mendalam pada telaahan kualitatif 

ternyata hasil analisisnya mendukung variabel evaluasi anggaran cukup kuat 

terhadap perilaku aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran.  

2. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Maryanti (2002) yang 

membuktikan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang cukup signifikan  

dari karakteristik tujuan anggaran terhadap sikap. Hal ini menunjukkan bahwa 

karakteristik tujuan anggaran secara keseluruhan menghasilkan pengaruh 

cukup kuat terhadap sikap aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam 
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melaksanakan anggaran. Hasil kesimpulan analisis statistik (Uji F) yang di 

kemukakan di atas dapat didukung oleh telaahan kualitatif. Hal ini  dibuktikan 

dengan telaahan kualitatif dari hasil wawancara beberapa informan 

mengindikasikan bahwa sikap aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang 

adalah cukup positif dalam melaksanakan anggaran pada masing-masing unit 

kerja atas program dan kegiatan kerja yang terdapat dalam DASK-nya. Namun 

secara parsial (Uji t) hasil telaahan kualitatif tidak mendukung hasil analisis 

kuantitatif (analisis statistik). Hal ini dibuktikan dengan variabel kejelasan 

tujuan anggaran, evaluasi anggaran, dan  kesulitan tujuan anggaran pada 

analisis statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap, namun 

pengungkapan secara mendalam pada telaahan kualitatif ternyata hasil 

analisisnya mendukung variabel kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, 

dan  kesulitan tujuan anggaran adalah cukup positif terhadap sikap aparat 

pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran. 

3. Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Maryanti (2002) yang 

menyatakan bahwa karakteristik tujuan anggaran tidak berpengaruh secara 

serentak terhadap Kinerja. Namun penelitian ini membuktikan bahwa 

karakteristik tujuan anggaran berpengaruh secara serentak terhadap Kinerja. 

Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran secara keseluruhan 

menghasilkan pengaruh cukup kuat terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, 

karena semakin baik aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang turut 

berpartisipasi dalam menyusun rencana anggaran, melaksanakan anggaran dan 

menilai sendiri tentang pencapaian anggaran yang telah di tetapkan maka 

semakin baik kinerjanya. Hasil analisis kualitatif yang menggunakan 

wawancara atas beberapa informan mengindikasikan bahwa kinerja aparat 

pemerintah daerah kabupaten Kupang adalah cukup positif dalam 

mempertanggungjawabkan DASK yang dilaksanakan. Hal ini dibuktikan 

dengan partisipasi aparat pemerintah daerah kabupaten Kupang dalam 

mempertanggung jawabkan anggarannya dalam bentuk SPJ yang tidak 

mengalami kesulitan bagi pihak verifikasi, sehingga tiap bulan unit kerja dapat 

mengajukan SPP pada bulan berikut. Dalam hal pengukuran kinerja aparat 

pemerintah kabupaten Kupang bukan dilihat dari keberhasilan dalam 

pelaksanaan anggaran, akan tetapi masih banyak aspek lain yang dinilai dan 
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penilaiannya langsung oleh atasan langsung atau Bupati.  Namun secara parsial 

( Uji t ) hasil telaahan kualitatif tidak mendukung hasil analisis kuantitatif 

(analisis statistik). Hal ini dibuktikan dengan variabel kejelasan tujuan 

anggaran, evaluasi anggaran, dan  kesulitan tujuan anggaran pada analisis 

statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja, akan tetapi 

setelah diadakan pengungkapan secara mendalam pada telaahan kualitatif 

ternyata hasil analisisnya mendukung variabel kejelasan tujuan anggaran, 

evaluasi anggaran, dan  kesulitan tujuan anggaran adalah cukup positif 

terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dalam mempertanggung jawabkan 

anggaran.  

4. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pada analisis kuantitatif (uji statistik) 

dengan variabel karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, sikap, dan 

kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang ternyata sebatas pada 

pengujian hipotesis saja, sehingga hasil yang didapat dari ujian tersebut hanya 

di permukaan saja yaitu dengan melihat hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Selain itu hasil ujian statistik ini telah dibatasi oleh 

standar tertentu seperti uji F dengan kriteria ditunjukkan dengan besarnya 

Fhitung lebih besar dari Ftabel maka hipotesis tersebut diterima atau sebaliknya. 

Pada telaahan kualitatif dengan variabel karakteristik tujuan anggaran  

terhadap perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten 

Kupang ternyata tidak terbatas. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengungkapan 

yang mendalam dari telaahan kualitatif ternyata hasil analisis statistik (uji 

hipotesis) yang menguji variabel independen dengan variabel dependen 

hasilnya tidak saling berpengaruh, namun pada telaahan kualitatif ternyata 

tidak terbukti. Dengan demikian telaahan kualitatif dalam melihat variabel-

variabel yang diteliti yaitu karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, 

sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang tidak hanya 

dilihat pada batasan tertentu, tetapi juga harus dilihat dibalik dari batasan itu, 

karena dibalik batasan itu tidak bebas dari nilai. 
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KETERBATASAN 

Penelitian ini hanya melihat variabel-variabel karakteristik tujuan anggaran sebagai 

variabel independen dan variabel perilaku, sikap, dan kinerja sebagai variabel 

dependen dalam menguji keterlibatan aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang 

baik dalam penyusunan anggaran, melaksanakan anggaran maupun dalam 

mempertanggungjawabkan anggaran. Untuk itu dalam penelitian selanjutnya 

disarankan untuk dikembangkan dengan pertautan antarvariabel yang bersifat 

interaksi, serta memosisikan variabel tertentu seperti variabel motivasi sebagai 

variabel moderating maupun sebagai variabel intervening 

SARAN 

Agar memberikan tambahan informasi dan menimbulkan inisiatif untuk melakukan 

penelitian pada masa akan datang yang menjadi salah satu sumber dalam 

pengembangan Ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik dan difokuskan 

pada bidang anggaran, maka pada saat pengambilan data sebaiknya di saat 

pemerintah daerah sedang menyusun anggaran sehingga informan yang diperoleh 

bukan hanya pada aparat pemerintah daerah dan DPRD  saja tetapi dapat diperoleh 

dari masyarakat yang ada di dusun, desa, maupun di kecamatan di saat penjaringan 

aspirasi masyarakat. 
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Lampiran 1 Model 1  
 
Pengaruh Partisipasi anggaran (X1), Kejelasan tujuan anggaran (X2), Umpan balik 
anggaran (X3), Evaluasi anggaran (X4), Kesulitan tujuan anggaran (X5) terhadap perilaku 
(Y1) 
 
Regression 

Variables Entered/Removedb

Kesulitan tujuan anggaran (X5),
Kejelasan tujuan anggaran (X2),
Umpan balik anggaran (X3),
Evaluasi anggaran (X4), Partisipasi
anggaran (X1)

a

. Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Perilaku (Y1)b. 
 

Model Summaryb

.800a .641 .577 2.98270
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kesulitan tujuan anggaran (X5),
Kejelasan tujuan anggaran (X2), Umpan balik
anggaran (X3), Evaluasi anggaran (X4), Partisipasi
anggaran (X1)

a. 

Dependent Variable: Perilaku (Y1)b. 
 

ANOVAb

444.340 5 88.868 9.989 .000a

249.102 28 8.896
693.441 33

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kesulitan tujuan anggaran (X5), Kejelasan tujuan anggaran
(X2), Umpan balik anggaran (X3), Evaluasi anggaran (X4), Partisipasi anggaran
(X1)

a. 

Dependent Variable: Perilaku (Y1)b. 
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Uji Linearitas 

1.00.80.60.40.20.0
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Dependent Variable: Perilaku (Y1)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 
Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

34
.0000000

.92113237
.069
.067

-.069
.400
.997

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Standardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Uji Heteroskedastisitas 
 

Variables Entered/Removed b

Kesulitan tujuan anggaran (X5),
Kejelasan tujuan anggaran (X2),
Umpan balik anggaran (X3),
Evaluasi anggaran (X4),
Partisipasi anggaran (X1)

a

. Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: absub. 
 

Model Summary

.401a .161 .011 1.59705
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kesulitan tujuan anggaran (X5),
Kejelasan tujuan anggaran (X2), Umpan balik
anggaran (X3), Evaluasi anggaran (X4), Partisipasi
anggaran (X1)

a. 
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ANOVAb

13.723 5 2.745 1.076 .395a

71.416 28 2.551
85.139 33

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kesulitan tujuan anggaran (X5), Kejelasan tujuan anggaran
(X2), Umpan balik anggaran (X3), Evaluasi anggaran (X4), Partisipasi anggaran
(X1)

a. 

Dependent Variable: absub. 
 

Coefficientsa

-.471 3.657 -.129 .898
-.153 .090 -.384 -1.711 .098
.119 .136 .164 .878 .387
.027 .072 .073 .376 .710
.064 .086 .156 .736 .468
.163 .181 .163 .902 .375

(Constant)
Partisipasi anggaran (X1)
Kejelasan tujuan anggaran (X2)
Umpan balik anggaran (X3)
Evaluasi anggaran (X4)
Kesulitan tujuan anggaran (X5)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: absua. 
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Coefficientsa

27.202 6.829 3.983 .000
.440 .167 .386 2.627 .014 .655 .445 .298 .596 1.679
.585 .253 .283 2.308 .029 .476 .400 .261 .854 1.170
.309 .135 .289 2.283 .030 .510 .396 .259 .802 1.247
.002 .161 .002 .012 .990 .419 .002 .001 .670 1.493

-.807 .338 -.282 -2.387 .024 -.375 -.411 -.270 .921 1.086

(Constant)
Partisipasi anggaran (X1)
Kejelasan tujuan anggaran (X2)
Umpan balik anggaran (X3)
Evaluasi anggaran (X4)
Kesulitan tujuan anggaran (X5)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Perilaku (Y1)a. 
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Lampiran 2 Model 2 
 
Pengaruh Partisipasi anggaran (X1), Kejelasan tujuan anggaran (X2), Umpan balik 
anggaran (X3), Evaluasi anggaran (X4), Kesulitan tujuan anggaran (X5) Terhadap sikap 
(Y2) 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removed b

Kesulitan tujuan anggaran (X5),
Kejelasan tujuan anggaran (X2), Umpan
balik anggaran (X3), Evaluasi anggaran
(X4), Partisipasi anggaran (X1)

a
. Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Sikap (Y2)b. 
 

Model Summary b

.622a .387 .278 3.58257
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kesulitan tujuan anggaran (X5),
Kejelasan tujuan anggaran (X2), Umpan balik
anggaran (X3), Evaluasi anggaran (X4), Partisipasi
anggaran (X1)

a. 

Dependent Variable: Sikap (Y2)b. 
 

ANOVAb

227.360 5 45.472 3.543 .013a

359.376 28 12.835
586.735 33

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kesulitan tujuan anggaran (X5), Kejelasan tujuan anggaran
(X2), Umpan balik anggaran (X3), Evaluasi anggaran (X4), Partisipasi anggaran
(X1)

a. 

Dependent Variable: Sikap (Y2)b. 
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Uji Linearitas 

1.00.80.60.40.20.0
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Dependent Variable: Sikap (Y2)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 
 
Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

34
.0000000

.92113237
.169
.081

-.169
.983
.289

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Standardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Uji Heteroskedastisitas 

Variables Entered/Removed b

Kesulitan tujuan anggaran (X5),
Kejelasan tujuan anggaran (X2),
Umpan balik anggaran (X3),
Evaluasi anggaran (X4), Partisipasi
anggaran (X1)

a

. Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: absub. 

Model Summary

.180a .033 -.140 1.83514
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kesulitan tujuan anggaran (X5),
Kejelasan tujuan anggaran (X2), Umpan balik
anggaran (X3), Evaluasi anggaran (X4), Partisipasi
anggaran (X1)

a. 

 
ANOVAb

3.169 5 .634 .188 .965a

94.297 28 3.368
97.466 33

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kesulitan tu 5), Kejelasan tujuan anggaran
(X2), Umpan balik anggaran (X 4), Partisipasi anggaran
(X1)

a. juan anggaran (X
3), Evaluasi anggaran (X

Dependent Variable: absub. 
 

Coefficientsa

5.403 4.202 1.286 .209
-.052 .103 -.121 -.502 .620
.039 .156 .050 .248 .806

-.013 .083 -.032 -.155 .878
-.010 .099 -.024 -.105 .917
-.157 .208 -.146 -.754 .457

(Constant)
Partisipasi anggaran (X1)
Kejelasan tujuan anggaran (X2)
Umpan balik anggaran (X3)
Evaluasi anggaran (X4)
Kesulitan tujuan anggaran (X5)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: absua. 
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Coefficientsa

25.841 8.203 3.150 .004
.479 .201 .457 2.385 .024 .494 .411 .353 .596 1.679

-.054 .304 -.028 -.177 .861 .156 -.033 -.026 .854 1.170
.369 .162 .375 2.271 .031 .510 .394 .336 .802 1.247

-.149 .194 -.139 -.769 .448 .203 -.144 -.114 .670 1.493
.305 .406 .116 .751 .459 .024 .141 .111 .921 1.086

(Constant)
Partisipasi anggaran (X1)
Kejelasan tujuan anggaran (X2)
Umpan balik anggaran (X3)
Evaluasi anggaran (X4)
Kesulitan tujuan anggaran (X5)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Sikap (Y2)a. 
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Lampiran 3 Model 3 
 
Pengaruh Partisipasi anggaran (X1), Kejelasan tujuan anggaran (X2), Umpan balik 
anggaran (X3), Evaluasi anggaran (X4), kesulitan tujuan anggaran (X5) terhadap kinerja 
(Y3) 
 
Regression 

Variables Entered/Removed b

Kesulitan tujuan anggaran (X5),
Kejelasan tujuan anggaran (X2),
Umpan balik anggaran (X3),
Evaluasi anggaran (X4),
Partisipasi anggaran (X1)

a

. Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerja (Y3)b. 
             

Model Summary b

.747a .559 .480 7.72910
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kesulitan tujuan anggaran (X5),
Kejelasan tujuan anggaran (X2), Umpan balik
anggaran (X3), Evaluasi anggaran (X4), Partisipasi
anggaran (X1)

a. 

Dependent Variable: Kinerja (Y3)b. 
 

ANOVAb

2116.751 5 423.350 7.087 .000a

1672.690 28 59.739
3789.441 33

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kesulitan tujuan anggaran (X5), Kejelasan tujuan anggaran
(X2), Umpan balik anggaran (X3), Evaluasi anggaran (X4), Partisipasi anggaran
(X1)

a. 

Dependent Variable: Kinerja (Y3)b. 
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Uji Linearitas 
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Dependent Variable: Kinerja (Y3)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 
 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

34
.0000000

.92113237
.115
.062

-.115
.668
.764

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Standardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Uji heteroskedastisitas 

Variables Entered/Removed b

Kesulitan tujuan anggaran (X5),
Kejelasan tujuan anggaran (X2),
Umpan balik anggaran (X3),
Evaluasi anggaran (X4),
Partisipasi anggaran (X1)

a

. Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: absub. 
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Model Summary

.298a .089 -.074 4.19734
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kesulitan tujuan anggaran (X5),
Kejelasan tujuan anggaran (X2), Umpan balik
anggaran (X3), Evaluasi anggaran (X4), Partisipasi
anggaran (X1)

a. 

 
ANOVAb

48.198 5 9.640 .547 .739a

493.296 28 17.618
541.493 33

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kesulitan tujuan anggaran (X
(X2), Umpan balik anggaran (X3), Evaluasi anggaran (X
(X1)

a. 5), Kejelasan tujuan anggaran
4), Partisipasi anggaran

Dependent Variable: absub. 
 

Coefficientsa

-.144 9.610 -.015 .988
-.199 .235 -.197 -.843 .406
.462 .356 .253 1.295 .206

-.073 .190 -.077 -.382 .706
.148 .227 .144 .652 .520

-.179 .476 -.071 -.377 .709

(Constant)
Partisipasi anggaran (X1)
Kejelasan tujuan anggaran (X2)
Umpan balik anggaran (X3)
Evaluasi anggaran (X4)
Kesulitan tujuan anggaran (X5)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: absua. 
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Coefficientsa

67.517 17.697 3.815 .001
1.034 .434 .388 2.385 .024 .562 .411 .299 .596 1.679
.526 .656 .109 .801 .430 .330 .150 .101 .854 1.170

1.227 .350 .491 3.501 .002 .658 .552 .440 .802 1.247
-.158 .418 -.058 -.377 .709 .329 -.071 -.047 .670 1.493
.612 .876 .091 .698 .491 .009 .131 .088 .921 1.086

(Constant)
Partisipasi anggaran (X1)
Kejelasan tujuan anggaran (X2)
Umpan balik anggaran (X3)
Evaluasi anggaran (X4)
Kesulitan tujuan anggaran (X5)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja (Y3)a. 
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