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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa diantara 

kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” 

(Q.S. Al-Mulk : 2) 

“Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka 

mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)? 

(Q.S. Al-Waqi’ah : 62) 

PERSEMBAHAN 

“Kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan” 

“Kepada kedua orang tuaku tercinta” 

“Kepada kakakku tercinta” 

“Kepada sahabat dan teman-teman tercinta” 
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INTISARI 

 

Transparansi terkadang selalu mendapat perhatian karena disebabkan oleh 

adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini 

menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga akibatnya, pemerintah harus 

dapat meningkatkan  transparansi. Untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan 

melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus 

dapat menyediakan semua informasi keuangan relavan secara jujur dan terbuka 

kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. 

Responden dalam penelitian ini adalah pamong desa yang berada di 

kecamatan Mijen dan kecamatan Wonosalam. Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan sampel secara random atau acak dengan menggunakan teknik 

sampling acak sederhana. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 84 

responden. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier 

berganda dengan menggunakan SPSS versi 23. Hasil dari penelitian ini 

membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan, tekanan eksternal, komitmen 

manajemen, aksesibilitas laporan keuangan dan ketidakpastian lingkungan 

berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan.  
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