
 

 

Abstrak 

Dede Saetur Asih : Pengaruh Penerapan Anggran Berbasis Kinerja 

terhadap Akuntabilitas Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Karawang.  

Anggran Berbasis Kinerja adalalah penyusunan anggaran yang didasarkan 

atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas 

anggaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

Anggran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Karawang. 

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deddi 

Nordiawan (2010:85) terkait dimensi Anggran Berbasis Kinerja dalam variabel 

indevenden (X) diantaranya meliputi Clear, Relevant, Economic, Adequate dan 

Monitirable. Untuk Akuntabilitas dalam variabel dependen (Y) peneliti 

menggunakan dimensi dari Mardiasmo (2009:22) yang terdiri dari Akuntabilitas 

Kejujuran dan Hukum,Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, dan 

Akuntabilitas Kebijkan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

asosiatif dengan data kuantitatif. Tekhnik yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah observasi dan angket kepada 86 responden guna mendapatkan data sekunder 

dan informasi yang dibutuhkan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah regresi linier sederhana dengan uji t. 

Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana dapat dianalisis yaitu 

konstanta sebesar 7,385 artinya jika anggaran berbasis kinerja nilainya adalah 0, 

maka akuntabilitas (Y) sebesar 7,385%. Koefisien regresi variabel anggaran 

berbasis kinerja sebesar 0,553 artinya jika anggaran berbasis kinerja mengalami 

kenaikan sebesar 1%, maka akuntabilitas (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 

0,553%. Disimpulkan bahwa koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan 

yang positif antara anggaran berbasis kinerja dengan kualitas akuntabilitas. 

Berdasarkan tabel koefisien determinasi diperoleh angka R2 sebesar 0,812 atau 

(65,9%). Hal ini menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh anggaran 

berbasis kinerja terhadap akuntabilitas sebesar 65,9%, sedangkan sisa sebesar 

34,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain, dari nilai koefisien 

determinasi dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh yang cukup tinggi dari 

pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil pengolahan data 

uji t, diperoleh t hitung sebesar 12.748. Tabel distribusi t dicari α = 5% dengan 

derajat keabsahan df (n-2) / (86-2) = 84, maka diperoleh untuk t tabel sebesar 1.988. 

Oleh karena nilai t hitung > t tabel (12.758 > 1.988), artinya bahwa anggaran berbasis 

kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Karawang. 
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