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PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Fera Arianing putri menyatakan 

bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran 

terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017)” adalah hasil tulisan saya 

sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya dan bahwa dalam 

skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya 

ambil dengan cara mengambil atau meniru kalimat atau simbol yang 

menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya 

akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau 

keseluruhan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain 

tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.  

Apabila Saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut 

diatas, baik dissengaja maupun tidak, dengan ini Saya menyatakan bersedia 

menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa saya melakukan 

tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-olah tulisan saya 

sendiri. Dan saya bersedia bila gelar dan ijasah yang diberikan oleh universitas 

dibatalkan. 

 

 Semarang, 12 September 2018  

 Yang Memberi Pernyataan 

 

 

 

 

 Fera Arianing Putri 
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INTISARI 

 

Perencanaan anggaran pemerintah ada beberapa jenis karakteristik tujuan 

anggaran. Menurut Kenis (1979) dalam Ramandei (2009), karakteristik tujuan 

anggaran, antara lain : 1) partisipasi anggaran (budgetary participation), 2) 

kejelasan sasaran anggaran (budget goal clarity), 3) umpan balik anggaran 

(budgetary feedback), 4) evaluasi anggaran (budgetary evaluation), dan 5) 

kesulitan tujuan anggaran (budget goal difficulty). Partisipasi anggaran adalah 

secara umum merupakan suatu proses organisasi, dimana setiap individu dapat 

ikut terlibat langsung dan berpengaruh  langsung juga terhadap setiap individu 

tersebut. Kesulitan tujuan anggaran menurut Kenis (1979) bahwa tujuan anggaran 

yang dimiliki oleh pimpinan yang secara signifikan terlalu ketat nantinya akan 

memiliki motivasi kerja rendah dan ketegangan kerja tinggi, kinerja anggaran dan 

efisiensi biaya dibandingkan dengan anggaran memiliki tujuan anggaran ketat 

namun dapat dicapai. Sehingga tingkat kesulitan tujuan anggaran dapat 

diidentifikasikan bahwa ketat tapi dapat dicapai. Tujuan anggaran yang jelas, 

tentunya akan mempermudah bagi individu untuk menyusun target anggaran. 

Selanjutnya, target anggaran yang disusun  akan dilakukan penyesuai dengan 

sasaran ataupun tujuan yang ingin dicapai dari organisasi, sehingga dalam hal 

keberhasilan pencapaian target dapat memberikan suatu tingkat kepuasan.  

Model penilaian yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel 

Partisipasi penyusunan anggaran dan Kesulitan sasaran anggaran terhadap kinerja 

aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan kajian pustaka yang diajukan 2 (dua) 

hipotesis yaitu Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja Aparat Pemerintah Daerah, Kesulitan sasaran anggaran berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Pengujian hipotesis 

dengan regresi linier sederhana dan uji t dalam penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa Partisipasi penyusunan anggaran  berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, artinya apabila partisipasi 

penyusunan anggaran semakin meningkat, maka kinerja aparat pemerintah daerah 

akan semakin meningkat. Kesulitan sasaran anggaran  berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, artinya apabila kesulitan 

sasaran anggaran semakin meningkat, maka kinerja aparat pemerintah daerah 

akan semakin meningkat.   



vi 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

 “ Jika kamu berbuat baik ( berarti ) kamu berbuat baik untuk dirimu 

sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka ( kerugian kejahatan) itu untuk 

dirimu sendiri. (QS. Al – isro’ : 7 )”; 

 “Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila 

sudah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

urusan yang lain (QS. Al-Insyirah:6-7)”; 

 When ur logical said give up, a hope said try again and when the world 

said it’s impossible, ALLAH SWT always make everything possible and 

believe it, you can do that. 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

 Papa dan mama tercinta yang telah memberikan dukungan, cinta, kasih 

sayang serta doa yang tiada hentinya. 

 Suamiku tercinta yang telah memberikan semangat, kasih sayang, 

perhatian dan dukungan pada penulis. 

 Memmyku tersayang yang telah memberikan motivasi, membantu dalam 

segala hal untuk mengerjakan skripsi. 

 Teman-teman seperjuangan di Kelas Sore dan Karyawan Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang, 

terimakasih bantuan dan dukungannya selama menempuh kuliah. 
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Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya, sehingga skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur 

Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2017)” ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna 

memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.  

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak 

tidaklah mungkin penelitian ini dapat tersusun dengan baik karena keterbatasan - 

keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan 

terimakasih sedalam-dalamnya kepada: 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah 

membantu penulis selama proses perkuliahan. 

3. Bapak Sutapa, SE, M.Si Akt selaku dosen pembimbing yang telah 

membimbing dengan baik, memberikan saran dan motivasi sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa 

perkuliahan. 
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5. -Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung atas bantuan selama masa perkuliahan. 

6. Papa dan Mama tercinta yang telah memberikan semangat, perhatian dan 

dukungan pada penulis. 

7. Suami tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam 

penyusunan Skripsi ini. 

8. Teman-teman Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang, 

terima kasih telah membantu, memberikan semangat, serta saran-saran 

dalam penyusunan Skripsi ini.  

9. Dan segala pihak yang tidak bisa penulis uraikan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam proses pembuatan Skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan usulan Skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, penulis akan 

menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

usulan penelitian ini. Penulis berharap semoga usulan penelitian ini 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

Semarang,     Agustus 2018 

 

       Fera Arianing Putri 


