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Abstrak 

Wahyu Toto Waskito. 2009. ”Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kompetensi, dan 
Motivasi Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Kabupaten Batang 
dengan Variabel Moderating Pemahaman terhadap Peraturan Yang Berlaku. 
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Batang)”. Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.  
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Penyerapan anggaran belanja kabupaten Batang belum proporsional. Hal ini 
dapat dilihat adanya perbedaan perencanaan penarikan dana dengan pelaksanaan 
anggaran. Untuk mengatasi penyerapan anggaran yang tidak proporsional dan 
untuk meningkatkan kinerja manajerial aparat maka diperlukan partisipasi 
anggaran, motivasi, kompetensi, dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah partisipasi 
anggaran, kompetensi dan motivasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 
manajerial aparat pemerintah kabupaten Batang dengan pemahaman aparat 
terhadap peraturan yang berlaku sebagai variabel moderating.  (2) Apakah 
partisipasi anggaran, kompetensi dan motivasi berpengaruh secara simultan 
terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah kabupaten Batang dengan 
pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku sebagai variabel moderating.  

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat tingkat kabag/kabid dan 
kasubag/kasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah 
kabupaten Batang. Sampel penelitian diambil dengan teknik Proportional 
Random Sampling, yang berjumlah 81 responden. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah Partisipasi Anggaran, Kompetensi dan Motivasi, variabel 
moderating adalah Pemahaman terhadap Peraturan yang Berlaku sedangkan 
variabel dependennya adalah Kinerja Manajerial. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan metode kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan 
teknik diskriptif dan statistik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Partisipasi Anggaran, 
Kompetensi dan Motivasi serta Pemahaman terhadap Peraturan yang Berlaku 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Sedangkan secara 
simultan Partisipasi Anggaran, Kompetensi dan Motivasi serta Pemahaman 
terhadap Peraturan yang Berlaku berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Manajerial.  

Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan lebih menerapkan partisipasi 
anggaran yang sesungguhnya dari semua aparat pemerintah kabupaten Batang, 
kompetensi aparat yang dilakukan dengan menempatkan pekerjaan sesuai dengan 
latar belakang pendidikan, memberikan motivasi yang dapat dilakukan dengan 
memberikan reward dan sanksi serta memberikan pelatihan, sosialisasi peraturan 
dan menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku. 




