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MOTTO 

 

“Sesekali kita harus berdamai dengan kenyataan, karena tidak semua hal akan berlaku 
sesuai keinginan kita” 

( Penulis ) 

 

“Sungguh menakjubkan urusan mukmin itu, karena semua urusannya adalah baik. Hal 
itu tidak akan terjadi pada seorang pun kecuali pada orang mukmin. Jika mendapat 

nikmat, dia bersyukur maka hal itu baik baginya, dan jika ditimpa musibah, dia bersabar 
maka hal itumenjadi kebaikan baginya.” 

(HR. Muslim)  

 

Berfikir sejenak, merenung masa lalu adalah permulaan yang baik untuk bertindak. 

(Saidina Ali) 

(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan 
Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) 
itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan 

tanding-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. 

(Q. S. AL-Baqarah: 22) 
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ABSTRACT 

 

Purpose of the research is to analysis implementation of regulation of Organization and 

Management of Regional Finance of Wonogiri Regency. Result of the research is expected to 

be able to enhance knowledge insights related to implementation of Wonogiri Local 

Government in organizing and managing regional finance. 

Hipotesis testing of the research uses a moderating regression analysis of  

t-test, F-test, and determination Coefficient (R
2
). Population of the research is all regional 

governmental officers of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) or Local Apparatus Task 

Force. While sample of  the research is Chief of SKPD, secretary of SKPD, and Division 

Leaders in charges of local, services, and technical institution of Local Government of 

Wonogiri Regency amounting to120 individuals. 

Based on results of the research, it was known that effect of local government 

apparatus’ attitude on Implementation of Local Government in Organizing and Managing 

Local Finance obtained p = 0.000 < 0.05; it means that attitude of local government apparatus 

improves the Implementation of Local Government. Effect of confusion of the local 

government apparatus  on Implementation of Local Government in organizing and managing 

local finance obtained value of p  = 0.039 < 0.05; it means that confusion of the local 

government apparatus reduces Implementation of Local Government. Effect of easiness of 

using local regulation on Implementation of Local Government obtained value of p = 0.036 < 

0.05; it means that the easiness of using local regulation enhances Implementation of Local 

Government. Effect of the use of regulation of Implementation of Local Government in 

organizing and managing local finance acquired value of p = 0.000 < 0.05; it means that the 

use of regulation has positive effect in enhancing Implementation of Local Government. The 

factor affecting Implementation of Local Government dominantly in organizing and 

managing local finance of Wonogiri Regency is the use. 

 

Key words: Implementation, organization and management of local finance, attitude of 

governmental officer, easiness of regulation, the use of regulation 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan perundang-
undangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan yang 
berhubungan dengan Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam 
Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi moderating 
dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R

2
). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pegawai negeri yang ada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan 
sampel dalam penelitian ini adalah kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), sekretaris 
SKPD, dan kepala bagian yang bertugas di sekretaris daerah, dinas-dinas, dan lembaga teknis 
daerah yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 120 orang. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh sikap aparat pemerintah 
terhadap Implementasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan 
Daerah diperoleh nilai p= 0,000 < 0,05; artinya sikap aparat pemerintah berpengaruh 
meningkatkan Implementasi Pemerintah Daerah. Pengaruh kebingungan aparat pemerintah 
terhadap Implementasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan 
Daerah diperoleh nilai p= 0,039 < 0,05; artinya kebingungan aparat pemerintah berpengaruh 
menurunkan Implementasi Pemerintah Daerah.Pengaruh kemudahan penggunaan aturan 
terhadap ImplementasiPemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan 
Daerah diperoleh nilai p= 0,036 < 0,05; artinya kemudahaan penggunaan aturan berpengaruh 
meningkatkan Implementasi Pemerintah Daerah.Pengaruh kegunaan aturan terhadap 
ImplementasiPemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 
diperoleh nilai p= 0,000 < 0,05; artinya kegunaan aturan berpengaruh positif meningkatkan 
Implementasi Pemerintah Daerah. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap 
implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan 
daerah di Kabupaten Wonogiri adalah kegunaan. 

 

Kata kunci: Implementasi, Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sikap Aparat 
Pemerintah, Kemudahan Aturan, Kegunaan Aturan. 

 

 

 

 


