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INTISARI 

 

Daerah memiliki peran dalam mengelola asset, dalam hal ini termasuk 

keuangan daerah, sehingga masing-masing daerah perlu mengelola keuangan yang 

dimilikinya. Untuk dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (Good 

Corporate Governance) maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah 

untuk dapat mewujudkannya. Hal ini tercermin dalam kinerja pemerintah daerah, 

dengan demikian setiap kegiatan diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang 

optimal, hal ini terjadi di semua bidang baik sektor swasta maupun pemerintah. 

Didukung dengan diterapkannya pelaksanaan otonomi daeah maka pemerintah 

daerah harus dapat menunjukkan kinerja yang optimal. Pemerintah dikatakan 

mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola 

pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya 

secara keseluruhan.  

Penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Diantaranya adalah  penelitian Asrini (2017), Lucy 

& Husaini (2013) dan jitmau, kalangi, & lambey(2016) tentang Akuntabilitas. 

PenelitianBudi & Cahaya, (2018), tentang transparansi. Penelitian Annisa (2017), 

Dewi & Harimurti(2017)tentang sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian 

Djiloy(2016), dan Lintong, Elia, & Ventje (2017)mengenai pengawasan internal. 

Penelitian Ernawilis(2015), Zein(2016), dan intihanah & afifa(2016) tentang 

partisipasi penyusunan anggaran. Perbedaan hasil penelitian tersebut mendorong 

untuk diuji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan 
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pemerintah daerah. Penelitian ini mengacu penelitianSastra wiguna, yuniarta, 

&surya darmawan(2015). 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dariKasubag keuangan, Bendahara, 

dan staff keuangan pada kantor Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten 

semarang. Teknik pengambilan sampelnya dengan metode purposive sampling, 

dengan total responden yang digunakan sebanyak 63 responden. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan 

bantuan SPSS versi 25.  

Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (hipotesis diterima), transparansi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

(hipotesis diterima), sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (hipotesis diterima), 

pengawasan internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah (hipotesis ditolak). Partisipasi penyususnan anggaran 

berpegaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

(hipotesis diterima). 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah 

Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui 

lagi Bijaksana” (Q.S. Al-Baqarah 2:32) 

 

Hasbunnallah wa ni’mal wakiil ni’mal maula wani’mannasiir  

“cukuplah Allah bagi kami dan sebaik-baik tempat berserah Dialah sebaik-baik 

penjaga dan sebaik-baik penolong” 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

- Kedua orang tuaku yang saya sayangi Ibu Puji Wardati dan Bapak 

Zamanudin 

- Kakak saya Mbak Via yang selalu memberikan motivasi luar biasa 

- Sahabat-sahabatku yang tersayang Nugroho, Indah, Farida, Indana, Intan, 

Icca yang slalu menyemangati saya 

- Keluarga besar Fakultas Ekonomi Unissula 
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