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ABSTRAK

Danny Ridha Priyawan, 2016; Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,

Pengendalian Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris secara parsial

dan simultan tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi,

dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah pada Badan Tenaga Nuklir Nasional. Populasi pada penelitian ini adalah

seluruh pejabat eselon III dan IV yang ada pada Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh pejabat eselon III dan IV pada Badan

Tenaga Nuklir Nasional kawasan pusat sejumlah 55 orang. Hasil penelitian ini

menunjukan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi

berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah.
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ABSTRACT

Danny Ridha Priyawan, 2016; the effects of budget goal clarity, accounting
control, and technology information use  toward the government accountability
performance of the national  nuclear energy agency of Indonesia.

The purpose of this research is to obtain empirical evidence on the effect of partial

and simultaneous of the effects of budget goal clarity, accounting control, and

technology information use  toward the government accountability performance of

the national  nuclear energy agency of Indonesia. Population of this research was all

of the official echelon 3 and 4 on the national  nuclear energy agency of Indonesia.

Sample of this research was all of the official echelon 3 and 4 on the national

nuclear energy agency of Indonesia headquarters central region as much as 55

sampel. The result of the research conclude that the budget goal clarity and

accounting control has a significant positive influence toward the government

accountability performance. While the technology information use have no effect on

the government accountability performance.
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