
ABSTRAK 
 

 

       Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (a) mengetahui bagaimana 

penyajian laporan keuangan daerah dan kualifikasi tenaga akuntansi, (b) seberapa 

besar pengaruhnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah, dan (c) mencoba memberikan saran-saran kepada Pemerintah Daerah di 

Kota Bandung dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, khususnya masalah 

yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang pengaruh penyajian laporan 

keuangan daerah dan kualifikasi tenaga akuntansi terhadap transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian assosiatif kausalatif. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 

adapun tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara survey dan menggunakan 

kuisioner dengan skala likert. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

alat bantu program statistik, yaitu dengan program SPSS versi 19. Pengujian yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian asumsi klasik meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas dan uji  heterokedastisitas. Sedangkan model 

penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan analisis statistik 

persamaan Regresi Linier Berganda, adapun pengujian hipotesis dilakukan 

dengan uji signifikansi simultan, uji signifikansi parsial dan uji koefisien 

determinan. 

       Peneliti telah menganalisis dan mengevaluasi mengenai pengaruh penyajian 

laporan keuangan daerah dan kualifikasi tenaga akuntansi terhadap transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari (a) variabel 

penyajian laporan keuangan daerah dan kualifikasi tenaga akuntansi secara 

bersama-sama atau serempak berpengaruh positif terhadap transparansi 

pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, (b) 

secara parsial variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan kualifikasi 

tenaga akuntansi (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap transparansi 

pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 

pada Pemerintah Daerah Kota Bandung, (c) hasil analisa regresi secara 

keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,709 untuk variabel transparansi 

pengelolaan keuangan daerah (Y1) dan 0,790 variabel akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah (Y2) yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara penyajian 

laporan keuangan daerah dan kualifikasi tenaga akuntansi terhadap transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan, yaitu sebesar 

70,9% dan 79%. 
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