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ABSTRAK 

Tri Oka Putra, 2015: Pengaruh Penerapan Kebijakan e-Government dan Penyusun 

Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas 

Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 

pengaruh penerapan kebijakan e-government dan penyusun anggaran terhadap 

kinerja aparat pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini 

adalah penerapan kebijakan e-government dan penyusun anggaran sebagai variabel 

independen sedangkan kinerja aparat pemerintah daerah sebagai variabel dependen. 

Sampel penelitian ini didasarkan pada pegawai yang terlibat dalam 

penyusunan anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan pemilihan sampel dengan 

menggunakan purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah regresi 

linier berganda pada tingkat signifikansi 5%. 

Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini disimpulkan bahwa 

kedua variabel independen yaitu Penerapan Kebijakan e-Government dan Penyusun 

Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah secara parsial. 

 

 

Kata Kunci: Kebijakan e-Government, Penyusun Anggaran, Kinerja Aparat 

Pemerintah Daerah  
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ABSTRACT 

Tri Oka Putra, 2015: The Influence of Applying e-Government Policy and 

Budgeter on the Performance of Local Government Employees (Empirical Studies 

On the Jakarta Provincial Education Office) 

 

The Purpose of this research is to analize the influence Applying e-

Government Policy and Budgeter on the Performance of Local Government 

Employees. There are three factors in this research that are Applying e-

Government Policy and Budgeter as Independent Variables and the Performance 

of Local Government Employees as Dependent Variable. 

The sample that use in this researh is obtained from the employee that 

participate in the budgeting process. The data that use in this research is a primary 

data and the sampling process using purposive sampling method. An analyze that 

used is multiple linier regression with significancy level at 5 percent. 

From the analysis performed in this research, it can be conclude that all of 

the independent variables like applying e-government policy and budgeter 

influence to the Performance of Local Government Employees in partial. 

 

 

Keywords: The Influence of Applying e-Government Policy, Budgeter, the 

Performance of Local Government Employees 
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