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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“ Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang 

kufur” (Q.S Yusuf : 87) 

Harapan selalu ada bagi orang yang percaya, hadapi setiap tantangan dalam hidup 

dengan niat mencari ridho Nya, lakukan usaha semaksimal mungkin sesuai 

kemampuan disertai dengan doa. 

Apapun keputusan yang dibuat harus bertanggung jawab dan tidak boleh 

menyesal dengan hal-hal yang telah dipilih 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

“ Kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan 

kenikmatan-Nya” 

“Kedua orang tua saya Bapak Fahror Rozi dan Ibu Srikartini yang tak henti-

hentinya mendo’akan, memberi semangat, dan motivasi” 

“  
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INTISARI 

 

Sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem desentralisasi 

sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan 

mengurus pemerintahan sesuai dengan asas otonomi. Adanya kewenangan 

tersebut menjadikan pemerintah daerah mempunyai peran yang lebih besar dalam 

menyiapkan laporan keuangan . dalam mengungkapkan laporan keuangan 

pemerintah daerah perlu dipantau agar dapat melihat apakah pemerintah daerah 

dapat menjalankan wewenang tersebut dengan baik atau tidak. Pemerintah daerah 

wajib memberikan laporan keuangandaerah tersebut kepada pemerintah pusat 

sebagai alat pertanggungjawaban, dan pengelolaan keuangan harus dioptimalkan, 

serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran 

badan legislatif, umur pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan tingkat 

ketergantungan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan data periode 2016-2019. 

Berdasarkan metode purposive sampling dihasilkan 140 pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai sampel penelitian. Analisis data 

pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan 

IBM SPSS 16. Berdasarkan pengujian dengan menggunakan IMB SPSS 16 dapat 

disimpulkan bahwa ukuran badan legisllatif, dan tingkat ketergantungan tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, 

sedangkan umur pemerintah daerah, dan kekayaan daerah berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintahan daerah. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan syukur alhamdullilah kehadirat Allah SWT yang 

telah memberi kekuatan, luapan berkah, hibah, dan bimbingan sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH”dengan baik. 

Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas prasyarat mencapai derajat sarjana di 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Peneliti menyadari bahwa selama proses pembuatan proposal, ada banyak 

bantuan dari pihak lain, secara langsung dan tidak langsung. Dengan ini, peneliti 

mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan 

mendukung penelitian ini: 

1. Ibu Dr. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih., M.Si.  selaku Ketua Jurusan Progam Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA selaku dosen pembimbing, yang 

telah meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing dan mengarahkan 

peneliti, sehingga dapat menyelesaikan pra skripsi. 
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4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

5. Bapak dan Ibu staff serta karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dalam administrasi dan 

kegiataan yang diadakan oleh akademik. 

6. Rasa hormat dan terimakasih secara khusus saya ucapkan kepada kedua 

orang tua saya, Bapak H. Fahror Rozi dan Ibu Hj. Srikartini. Terimakasih 

atas limpahan do’a. Kasih sayang, bimbingan dan materi yang tidak 

terhitung. 

7. Untuk adiku Ilham Shoki Lutfi, kakakku Lutfil Chakim dan Hesti 

Purnama Sari terima kasih untuk selalu memberikan semangat dan dalam 

mengerjakan skripsi. 

8. Semua teman-teman program studi akuntansi angkatan 2016. 

9. Sahabat terbaik dan seperjuangan, Kristiana Wulandari yang selalu 

memberikan dukungan. 

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan dan 

penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Melalui kata pengantar ini peneliti lebih dahulu meminta maaf atas segala 

kekurangan yang ada. Peneliti menyadari bahwa proposal ini jauh dari 

kesempurnaan. Peneliti mengharapkan semua kritik dan saran mengenai konten, 

struktur, atau lainnya. Akhir kata peneliti berharap dalam skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. 

Wassalamualaikum Wr.Wb.  
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