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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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kesabaran mereka; sungguh mereka itulah orang-orang yang memperoleh 

kemenangan.” (Surah Al-Muminoon ayat 111). 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

- Ayah dan Mama yang tercinta. 

- Adik yang tersayang. 

- Sahabat-sahabat tersayang. 

- Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi. 
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INTISARI 

Seiring dengan perkembangan zaman pengelolaan keuangan pada tiap 

daerah mengalami perubahan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik. Laporan keuangan  disusun dengan standar akuntansi yang 

telah ditetapkan pemerintah daerah dengan maksud untuk menciptakan transparansi 

dalam penyusunan laporan keuangan. 

Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kinerja 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus ditingkatkan. Dengan adanya laporan 

keuangan yang disusun oleh pemerintah, kita dapat mengetahui apakah suatu 

pemerintahan sudah berjalan dengan baik. Pemerintah harus dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang berkualitas dengan karakteristik relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh SAP berbasis akrual, sistem informasi akuntansi, kualitas 

SDM, pengendalian internal, komitmen organisasi, dan teknologi informasi 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Semarang. 

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah SAP 

berbasis akrual, sistem informasi akuntansi, kualitas SDM, pengendalian internal, 

komitmen organisasi, dan teknologi informasi. Sedangkan variabel dependen yang 

digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Jenis data yang digunakan adalah data 

primer dengan menyebar kuesioner pada OPD Kota Semarang dengan jumlah 

responden sebanyak 98 responden.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian didapatkan 

kesimpulan bahwa 3 hipotesis diterima dan 3 hipotesis ditolak. Ketiga hipotesis 
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yang diterima menunjukkan bahwa pengendalian internal, komitmen 

organisasi, teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan 3 hipotesis yang ditolak 

menunjukkan bahwa standar akuntansi berbasis akrual, sistem informasi akuntansi, 

kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 
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 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

taufiq, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Atas doa dan bantuan dari berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Analisis Pengaruh SAP Berbasis Akrual, Sistem Informasi 

Akuntansi, Kualitas SDM, Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan 

Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

(Studi pada OPD Kota Semarang Tahun 2020)” dengan baik. Skripsi ini disusun 

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan 

dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini peneliti menyampaikan rasa 

terimakasih dengan tulus kepada : 

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Prof. Dr. Hj. 

Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D. 

2. Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
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3. Ibu Sri Dewi Wahyundaru, S.E.,M.Si.Ak.,C.A. selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktunya dan sabar untuk membimbing, motivasi, 

memberikan kritik, saran, dan pengarahan sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini. 
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4. Kedua orang tua yang tercinta, mama dan ayah yang telah memberikan doa 

dan dukungan penuh kepada saya, memberikan kepercayaan kepada saya, 

dan membimbing saya dengan tulus dan ikhlas dengan penuh kasih sayang. 

5. Adikku tersayang yang telah rela untuk mengantar saya kemanapun dan 

kapanpun. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. 

7. Semua pegawai staff OPD di Kota Semarang yang telah meluangkan 

waktunya untuk membantu dalam pengisian kuesioner. 

8. Para sahabatku yang selalu memberikan do’a, dukungan tiada hentinya dan 

waktunya. Yang ada setiap saat untuk membantu saya sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

9. Teman-teman seperjuanganku yang selalu mendukung, medoakan, dan 

memberikan motivasi yang terbaik untukku. 

10. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi dari awal sampai 

akhir, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
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 Semoga seluruh do’a, bantuan serta dukungan yang telah diberikan 

kepada peneliti mendapat pahala dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa pra 

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran dari berbagai pihak akan 

membuat peneliti menjadi lebih baik lagi. Semoga usulan penelitian pra skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
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