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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTO 

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 

kesanggupannya” (Q.S. Al-Baqarah : 286) 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyira : 5) 

“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan 

bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang” (Q.S. Al-Imran : 200) 

PERSEMBAHAN 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat kepada 

setiap hambanya. Rasa syukur yang tiada henti-hentinya saya panjatkan kepada 

Allah SWT yang memberikan segala kemudahan dan kelancaran dalam menyusun 

skripsi ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW dan semoga kelak kita semua mendapat syafa’atnya di hari 

akhir nanti. Saya persembahkan Skripsi ini untuk: 

 Terimakasih untuk kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, 

Ibuk Sukati dan Bapak Sutejo yang tiada hentinya selalu mendo’akan dan 

memberikan semangat serta dukungan, dan selalu meyakinkan saya bahwa 

saya mampu menyelesaikan skripsi ini. 

 Terimakasih kepada kakak saya Nurul Andhi Hillal yang selalu mendukung, 

mendo’akan dan membiayai kuliahku sampai akhir. 

 Terimakasih untuk tunanganku Anjar yang selalu menjadi my support system, 

yang selalu ada memberikan dukungan dan semangat. 

 Terimakasih sahabatku Febri dan Ririn yang selalu mendo’akan dari jauh 

walau berbeda kampus. 

 Terimakasih untuk teman-teman seperjuanganku Vivi, Windri, Syifa, Nabila, 

Fuji, Ira, Sasa, Sari dan Boim yang selalu mendukung, membantu dan selalu 

memberikan semangat untuk menyelesaikannya. 

 Terimakasih banyak untuk semua pihak yang telah membantu dan 

mendo’akan dalam menyelesaikan skripsi. 
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INTISARI 

Laporan keuangan merupakan sebuah media bagi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya, pemerintah pusat harus mampu 

menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang 

berkualitas. Dengan adanya pedoman penyusunan laporan keuangan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan pemerintah daerah harus 

memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun secara efektif dan efisien 

sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemahaman standar 

akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem pengendalian intern, pemanfaatan 

sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran audit internal terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Demak. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kompetensi sumber daya manusia, pemahaman standar akuntansi pemerintah 

berbasis akrual, sistem pengendalian intern, pemanfaatan sistem informasi 

akuntansi keuangan daerah, dan peran audit internal. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan 

kuesioner pada OPD Kabupaten Demak dengan jumlah responden sebanyak 61 

orang. Berdasarkan hasil pengujian pada variabel pemahaman standar akuntansi 

pemerintah berbasis akrual, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 

daerah, dan peran audit internal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan, dan untuk variabel sistem pengendalian intern 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 

sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayah-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian 

skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata 1 (S1) 

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

 Dalam usulan penelitian ini, penulis menyadari sepenuhnya telah banyak 

mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah 

menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Untuk itu penulis ingin mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Sri Dewi Wahyundaru, SE., M.Si., Ak., C.A., selaku dosen 

pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

dalam memberikan bimbingan kepada penulis dalam penulisan usulan 

penelitian ini. 
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4. Kedua orang tua yang paling saya cintai dan sayangi Ibu Sukati dan Bapak 

Sutejo, yang selalu memberi dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya 

dengan setulus hati. 

5. Kakakku yang saya sayangi Nurul Andhi Hillal yang selalu support dan 

mendoakan selalu. 

6. Kepada tunangan saya Muhammad Ainun Nizar yang selalu memberikan 

semangat tiada hentinya. 

7. Sahabat dan teman-teman yang telah mendukung, membantu dan 

memberikan dorongan dan perhatiannya. 

8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah 

membantu penyusunan Skripsi ini 

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa 

serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan 

kepada semuanya. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Semarang, 18 Agustus 2020 

Peneliti   
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