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Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Fina Syafa’atul Niswah 

NIM   : 31401606404 

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi  

Dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian untuk skripsi dengan judul 

“PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI 

AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN 

KEUANGAN ( Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2016-2017).” Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini 

terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang 

berlaku. Demikian  surat pernyatan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 
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INTISARI 

 

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran tentang 

bagaimana kondisi saat ini dan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. 

Laporan keuangan memiliki fungsi sebagai prtimbangan dalam pengambilan 

keputusan, dimana laporan keuangn tersebut digunakan oleh berbagai pihak. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji ukuran pemda, ukuran legislatif, umur 

pemda, intergovernmental revenue, dan opini audit BPK terhadap tingkat 

pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Populasi dalam 

penelitian ini adalah pemerintah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa 

Tengah pada tahun 2016-2017. Jenis peneitian ini menggunakan data sekunder. 

Teknik pengambilan data menggunakan explanatory research. Jumlah kabupten 

dan kota yang dijadikan sampel adalah 70. Data yang digunakan adalah data 

sekunder dengan metode dokumentasi. 

Teknik analisis menggunakan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis 

yang meliputi analisis regresi liner berganda dengan T-test. Berdasarkan hasil 

pengujian menunjukkan bahwa ukuran pemda dan ukuran legislatif memiliki hasil 

< 0,05 sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan, 

sedangkan untuk umur pemda, intergovernmental revenue dan opini audit BPK 

memiliki hasil > 0,05 sehingga hal tersebut menunjukkan tidak ada pengaruh 

secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 

kesulitan ada kemudahan.” 

(QS. Asy Syarh ayat 5-6) 

 

“ Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah engkau dan kuatkanlah 

kesabaranmu” 

(QS. Al Imran ; 200) 

 

PERSEMBAHAN : 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

1. Kedua orang tua saya yang saya sayangi Ibu Subaeah dan Bapak Sani 

yang telah mendukung saya baik secara material maupun spiritual 

serta doa yang tiada henti-hentinya. 

2. Kakak saya, Mbak Win dan Mas Arby yang selalu memberikan 

dukungan semangat, doa, dan kasih sayang yang luar biasa. 

3. Ibu Provita Wijayanti selaku dosen pembimbing yang selalu sabar 

mengarahkan dan membimbing saya denngan baik dan mudah 

dipahami. 

4. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi yang telah berjasa dalam mendidik 

dan membimbing. 

5. Sahabat saya Ivana, Fadhila, Hanum, Indah, Astuti yang selalu 

menyemangati saya. 

6. Almamaterku tercinta.  
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

pra skripsi yang berjudul “PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH 

DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN 

LAPORAN KEUANGAN ( Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2016-2017)”. Penulisan Pra Skripsi ini tidak lepas dari segala 

kendala dan kesulitan bila tanpa bimbingan, dorongan, saran, kritik, dan bantuan 

dari berbagi pihak yang berkaitan dengan penulisan Pra Skripsi ini. Pada 

kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima 

kasih atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan doa, baik langsung 

maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, kepada : 

1. Untuk Allah SWT, yang telah memberikan karunia serta hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar. 

2. Untuk ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Phd selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang. 

3. Untuk Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., Msi., Ak., CA selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang. 

4. Untuk Ibu Provita Wijayanti, SE., Msi., Ak., CA selaku Dosen pembimbing 

yang telah dengan sangat sabar untuk memberikan bimbingan, motivasi, 

masukan-masukan, pengarahan, saran dan kritik, dan waktunya yang sangat 

berguna bagi penulis.   
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5. Untuk Ibu Subaiah dan Bapak Sani tersayang terimakasih atas segala 

pengorbanan, kasih sayang, dukungan dan doa tiada henti yang selalu 

tercurah untuk penulis, semoga penulis senantiasa bisa membuat kalian 

bangga dan bahagia. Terima kasih atas semua yang telah diberikan, semoga 

Allah senantiasa melindungi dan merahmati. 

6. Untuk  Mbak Wiwin Wijayanti dan Mas Ardyas Arby Widhayanto tersayang 

terimakasih atas dukungan, bantuan, serta motivasi yang telah diberikan 

kepada penulis. 
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Hanum, dan Indah yang selalu menyemangati dan memotivasi penulis, terima 
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