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INTISARI 

Pengetahuan, yaitusegalasesuatu yang diketahui, 

dikenaldandiingatberkenaandenganhaltertentu yang 

ditangkapmelaluipengindraanberdasarkanpadakebenaranataukondisi yang 

sebenarnya. (Endraswara, 2012), (Rachman, 2004), (Notoatmodjo, 

2003).EtosKerjaadalahseperangkatsikapataupandanganmendasar yang 

dipegangsekelompokmanusiauntukmenilaibekerjasebagaisuatuhal yang 

positifbagipeningkatankualitaskehidupansehinggamempengaruhiperilakukerjanya.

(Bukhori,1994), (Mariyana, 2012), (Yusuf, 1997). Kinerjaorganisasi 

adalahprestasi yang dapatdicapaiolehorganisasiataupegawaidalamperiodetertentu, 

berkaitandenganefektivitasoperasionalorganisasi, 

baikdarisegiefisiensikeuanganmaupunmanajemen. (BPKP,2000), (Bernardin, 

1993), (Bass, 1995),(Wexley,1997). 

Transparansiadalahketerbukaanpemerintahkepadapubliktentangsemuainformasi 

yang berkaitandenganaktivitaspenyelenggaraanpemerintahan yang 

membawadampakpositifbagikepentinganpublik. (Lalolo, 2003) (Andrianto, 2007) 

(Mustopa, 2003 ). 

Penelitian yang dilakukanolehShahrulNizam bin Salahudina, 

MohNurRuzainy bin Alwia, Siti Sarah bintiBaharuddina, 

SitiSyafinabintiHalimata. (2016), 

menunjukkanbahwaetoskerjamempengaruhikinerjasecarasignifikan.Sedangkanpen

elitian yang dilakukanolehAmin Wahyudi, 

SlametRiyadi,TulusHaryono,AsriLaksmiRiyani, MugiHarsono 

(2013).menunjukkanbahwatidaksemuadimensiprofiletikkerja multidimensional 

berpengaruhsecaralangsungterhadapKinerja. Dari penelitiantersebutadaresearch 

gapantarakeduanya,. 

Penelitian yang dilakukanolehWandita, Yuniarta, Darmawan (2014), 

Mohamad H. Gholami, MehrdadNazariAsli, Salman Nazari- Shirkouhi, Ali 

Noruzy (2013),Yung-ChiehChien, Kao-Yuan University, Kao-Hsiung City 

(2015),Huda Hussein Mohammad, Farah Hussein Mohammad, Samera Ali, 

Nor’ashikinBinti Ali (2014), 

keempatnyamenelitivariabelpenelitianpengetahuandanpengaruhnyaterhadapkinerj

aorganisasi. 

Hasilpenelitianmenyatakanbahwapengetahuanberpengaruhsignifikanterhadapkiner

jaorganisasi. 

Penelitian yang dilakukanolehUtamadanSetiyani 

(2014),menunjukkanbahwatransparansi, berpengaruhterhadapkinerja guru di SMP 

NegeriEks-RSBI se-kota Semarang.Sedangkanpenelitian yang dilakukanAbdullah 

Albassam (2015), Hasilanalisismenunjukkanadanyahubungan yang 

signifikansantaratransparansianggarandankualitaspemerintahan.Dari 

penelitiantersebutwalaupunvariabelterikatnyaberbedanamundapatmenunjukkanba

hwaadapengaruhdanadahubunganvariabeltransparansisebagaivariabelbebasterhada

pkinerjaorganisasiataukualitaspemerintahan. 
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Berdasarkan studi tersebut diatas, masalah dalam studi ini adalah;  

bagaimana pengaruh pengetahuan, dan etos kerja terhadap kinerja organisasi dan 

dampaknya pada transparansi penggunaan anggaran APBdes  Kabupaten Demak. 

Sedangkan tujuan studi ini adalah; untuk mengetahui pengaruh 

pengetahuan, dan etos kerja terhadap kinerja organisasi dan dampaknya pada 

transparansi penggunaan anggaran APBdes  Kabupaten Demak. 

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan dalam studi ini, diajukan 5 

hipotesis, yakni; 1) Pengetahuan aparat desa memiliki pengaruh yang positif 

terhadap transparansi Penggunaan APBDes. 2) Kerja aparat desa memiliki 

pengaruh yang positif terhadap transparansi penggunaan APBDes. 3) Pengetahuan 

memiliki pengaruh yang positf terhadap kinerja organisasi. 4) Etos kerja memiliki 

pengaruh yang positf terhadap kinerja organisasi. 5) Kinerja organisasi memiliki 

pengaruh yang positf terhadap transparansi Penggunaan APBDes. 

Responden studi ini adalahseluruh anggota BPD di Kecamatan Gajah 

Kabupaten Demak.  Penetapan besarnya sampel dengan metode sensus sebanyak 

126 orang. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda. 

Berdasarkan pengujian hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh signifikan variabel etos kerja terhadap kinerja organisasi dan 

transparansi penggunaan anggaran APBdes  Kabupaten Demak. Tidak ada 

pengaruh antara variabel pengetahuan terhadap kinerja organisasi dan transparansi 

penggunaan anggaran APBdes  Kabupaten Demak.  
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