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ABSTRACT 

 

 This study is examines and analyze the effect of size of the local 

government, age of the local government, population, intergovernmental revenue, 

capital expenditures, number of SKPD, and ratio of independence to the level of 

disclosure of Local Government Financial Reports District  / City in Central Java 

Province. 

  This study population was District / City of Central Java Province years 

2013-2017 that have been audited by BPK. The sample used is 170 local 

government financial statement based on certain criteria. This study uses a 

quantitative method with secondary data. This research data analysis method 

using the multiple regression analysis by SPSS 23. 

 The results of the study show that capital expenditures and ratio of the 

independence have a positive and significant effect on the level of disclosure of 

Local Government Financial Reports. Size of the local government, population, 

and intergovernmental revenue have insignificant negative effect on the level of 

disclosure of Local Government Financial Reports. While age of the local 

government and number of SKPD insigtificant positive effect on the level of 

disclosure of Local Government Financial Reports. 

 

Keywords : Level of Disclosure, Local Government Financial Reports,  size of the 

local government, age of the local government, population, 

intergovernmental revenue, capital expenditures, number of SKPD, 

and ratio of independence. 
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ABSTRAKSI 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, 

umur pemerintahan, jumlah penduduk, intergovernmental revenue, belanja modal, 

jumlah SKPD, dan rasio kemandirian terhadap tingkat pengungkapan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2013-2017 yang telah diaudit oleh BPK. Sampel yang digunakan 

sebanyak 170 laporan keuangan pemerintah daerah yang berdasarkan kriteria 

tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder. 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan 

program SPSS 23. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal dan Rasio 

Kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ukuran Pemerintah Daerah, Jumlah 

Penduduk, dan Intergovernmental Revenue berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Sedangkan Umur Pemerintahan dan Jumlah SKPD berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

 

Kata Kunci : Tingkat Pengungkapan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 

Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintahan, Jumlah 

Penduduk, Intergovernmental Revenue, Belanja Modal, Jumlah 

SKPD, Rasio Kemandirian. 
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INTISARI 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah. Faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dalam 

penelitian ini yaitu ukuran pemerintah daerah, umur pemerintahan, jumlah 

penduduk, intergovernmental revenue, belanja modal, jumlah SKPD, dan rasio 

kemandirian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data sekunder 

bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK 

pada masing-masing pemerintah daerah tahun anggaran 2013-2017. Sampel yang 

digunakan berjumlah 170 laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di 

Porvinsi Jawa Tengah periode 2013-2017 berdasarkan kriteria tertentu. Analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan SPSS 23.  

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan SPSS 23 dalam studi ini dapat 

disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. 

Umur pemerintahan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Jumlah penduduk 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah daerah. Intergovernmental revenue berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah 

daerah. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Jumlah SKPD berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah daerah. Rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap 

tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. 
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