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ABSTRAK 

 

Anawiyah Vitriany Tambunan, NIM 709330003. Pengaruh Partisipasi 

Dalam Penyusunan Anggaran Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan 

Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi, 

Jurusan Akuntansi, Kekhususan Akuntansi Pemerintahan, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Medan, 2013. 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

Partisipasi dalam penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan 

daerah terhadap kinerja pemerintah provinsi sumatera utara. Variabel dalam 

penelitian ini adalah Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran (X1), Peran 

Manajerial Pengelola Keuangan Daerah (X2) Dan Kinerja Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara (Y). 

Penelitian di lakukan di Pemerintah provinsi sumatera dan dibatasi SKPD 

yang berada di kota medan berjumlah 52 SKPD. Yang menjadi responden peneliti 

yaitu pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimana bertindak 

sebagai kepala SKPD selaku pengguna anggaran/ barang dan satu tingkat dibawah 

kepala SKPD yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran dengan metode full 

sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan uji regresi berganda. 

Sebelum dilakukan uji regresi, dilakukan beberapa syarat uji validitas, reliabilitas 

dan normalitas dan data telah memenuhi uji persyaratan tersebut.  

Hasil regresi sederhana persamaan I adalah partisipasi dalam penyusunan 

anggaran dinyatakan tidak signifikan, maka dari itu pengujian hipotesis dngan 

model penelitian regresi ini tidak perlu diinterprestasikan karena sudah jelas 

bahwa variabel partisipasi tidak ada pengaruh terhadap kinerja pemerintah 

provinsi sumatera utara, dengan demikian dapat dikatakan H1 ditolak. Hasil 

regresi sederhana persamaan II adalah peran manajerial pengelola keuangan 

daerah= 22,909 + 0,449X2, maka dari itu peran manajerial pengelola keuangan 

daerah sebesar 0,449 dan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah 

provinsi sumatera utara, dengan demikian dapat dikatakan H2 diterima. Dan pada 

hasil regresi berganda partisipasi dan peran manajerial pengelola persamaan tiga = 

16,482 + 0,318X1 + 0,468X2 koefesien regresi variabel partisipasi dalam 

penyusunan anggaran sebesar 0,318 menunjukkan bahwa partisipasi dalam 

penyusunan anggaran berpengaruh negative terhadap kinerja pemerintah provinsi 

sumatera utara serta koefesien regresi variabel peran manajerial pengelola 

keuangan daerah sebesar 0,468 menunjukkan peran manajerial pengelola 

keuangna daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi 

sumatera utara, dengan demikian dapat dikatakan H3 diterima. 

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan 

anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja sedangkan peran manajerial 

pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja tetapi secara simultan 

partisipasi dalam penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan 

daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah provinsi sumaatera utara. 
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