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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan 

keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di Pemerintah 

Kota Bau-bau, anggota DPRD kota Bau-bau, dan masyarakat selaku stakeholder. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik 

pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner. Analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji f dan uji t. Dalam penelitian 

ini penulis ingin mengetahui, 1) pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, 2) pengaruh aksesibilitas laporan 

keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa: 1) Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan 

positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, 2) Aksesibilitas 

laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah, 3) Penyajian dan aksesibilitas secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Untuk itu disarankan 

bagi seluruh instansi pemerintah Kota Bau-bau agar dapat meningkatkan 

penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan agar akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan dan terlaksana dengan baik. 

 

Kata kunci : akuntabilitas, aksesibilitas,penyajian. 
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ABSTRACT 

This study aims to test empirically the influence the presentation of the financial 

statements and the financial report of the accessibility area towards accountability 

in financial management. The population in this research is the SEGWAY in the 

Government of Bau-bau, Bau-bau LEGISLATORS, and the public as 

stakeholders. The data used in this research is the primary data. The technique of 

data collection by survey technique by spreading the questionnaire. Analysis of 

the multiple regression analysis is used, the f-test and t test in this study the 

authors wanted to know, 1) influence the presentation of the financial statements 

against the regional financial management accountability, 2) influence the 

accessibility of the financial report against accountability financial management 

areas. The test results showed that: 1) presentation of financial statements, the 

significant positive effect against the regional financial management 

accountability, 2) accessibility of financial reports do not affect significantly to 

regional financial management accountability, 3) Presentation and accessibility of 

the simultaneous effect significantly to financial management accountability. For 

it is recommended for all government agencies Bau-bau in order to improve the 

presentation of the financial statements and the financial report of the accessibility 

so that accountability financial management areas can continue to be improved 

and implemented properly. 

 

Keywords: accountability financial management area, the presentation of the 

financial statements, the accessibility of the financial statements. 
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INTISARI 

Masalah utama penelitian ini adalah telah terjadi reformasi yang mendasar 

yaitu mengharuskan kepala daerah untuk menyusun dua jenis laporan keuangan 

baru yang meliputi neraca daerah dan laporan arus kas. Akan tetapi, upaya 

perbaikan di bidang penyajian laporan keuangan daerah ini nampaknya belum 

dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Masalah lainnya yang timbul 

adalah kurangnya publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah secara 

transparan (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara yang lainnya) 

nampaknya belum menjadi hal yang umum. Olehnya itu penulis tertarik 

melakukan penelitian ini, apakah pemerintah Kota Bau-bau telah melaksanakan 

penyajian dan akses laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, 

hingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat tercapai dengan baik. 

Berdasarkan kajian pustaka yang mendalam, diajukan 2 hipotesis sebagai 

berikut : 1) bila penyajian laporan keuangan semakin baik maka akuntabilitas 

pengelolaan keuangan akan semakin baik pula, 2) semakin baik dan luas 

aksesibilitas laporan keuangan makan akan semakin baik akuntabilitas 

pengelolaan keuangan. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas serta 

jajarannya yang berada di Kota Bau-bau, Anggota DPRD, dan masyarakat. 

Sedangkan untung menguji hipotesis digunakan teknik analisis regresi berganda. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penyajian laporan 

keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dan, 

penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama atau serempak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah.  

 

 

 

 


