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ABSTRACT 

 This study aimed to determine the effect of human resource capacity, utilization of 

information technology, organizational commitment and internal accounting control to 

reliability and timeliness of financial reporting area. 

This study uses a quantitative approach, using primary data through 

questionnaires. Respondents in this study were employees of the Department of Revenue, 

Finance and Asset Management District Boyolali. The variable in this study is the 

capacity of human resources, the utilization of information technology, organizational 

commitment accounting and internal control systems as independent variables, as well as 

the reliability and timeliness of financial reporting area as the dependent variable. 

Analysis of data using statistical methods of multiple regression analysis. 

Hypothesis testing results show that the human resource capacity, utilization of 

information technology and organizational commitment not significant effect on the 

reliability and timeliness of financial reporting area but accounting internal control 

systems significant effect on the reliability and timeliness of financial reporting area in the 

Department of Revenue, Finance and Asset Management Boyolali. 

 

Keywords: reliability, timeliness, financial reporting, human resource capacity, 

Information technology utilization, organization commitment, internal 

accounting controls 

ABTRAKSI  

 

 Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber 

daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan sistem 

pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan keepatwaktuan pelaporan 

keuangan daerah.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data 

primer melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai dari Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali. Variabel dalam 

penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, 
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komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern akuntansi sebagai variabel bebas, 

serta keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah sebagai variabel 

terikat.  

Analisis data menggunakan metode statistik analisis regresi berganda. Hasil 

pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap 

keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah akan tetapi pengendalian 

intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Boyolali. 

 

Kata kunci: Keterandalan, ketepatwaktuan, pelaporan keuangan, kapasitas sumber daya 

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, sistem 

pengendalian internal akuntansi 

 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia 

dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, 

baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas 

publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial 

pemerintah kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Adanya 

tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan 

implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi 

kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Pembuatan 

laporan keuangan adalah suatu kebutuhan trasparansi yang merupakan syarat 

pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas 

pengelolaan sumber daya publik. 

Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika 

penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat 

waktu. Keandalan dan ketepatwaktuan informasi laporan keuangan merupakan wujud 
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pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 

merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan 

keputusan berbagai pihak. Menurut penelitian Suwardjono (2005) dalam 

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) informasi tersebut harus bermanfaat bagi 

para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan tersebut, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan yaitu: 

1. Untuk menguji apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi, komitmen organisasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh 

terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Untuk menguji apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi, komitmen organisasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh 

terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Menurut Penelitian Karmila (2013), Kapasitas sumber daya manusia adalah 

kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu 

sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai 

tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan 

untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan hasil-

hasil (outcomes).  
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Menurut penelitian Tjiptoherijanto (2001) dalam Winidyaningrum dan 

Rahmawati (2010), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam 

melaksanakan suatu fungsi termasuk akuntansi dapat dilihat dari level of 

responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut, sedangkan tanggung jawab dapat 

dilihat dalam deskripsi jabatan. 

B. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Menurut penelitian Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum dan Rahmawati 

(2010), pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan 

data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, 

dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat 

diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. 

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan 

meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang 

berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem 

informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem 

informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem 

masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakurasian data. Sistem juga 

menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. 

C. Komitmen Organisasi 

Penelitian Paine (1994) dalam Ridha dan Basuki (2012) menyatakan bahwa 

strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut 

daripada inisiatif kepatuhan atas hukum. Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan 

terwujud apabila diikuti oleh komitmen organisasi yang kuat. 
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Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan 

konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu komitmen normatif melalui 

moralitas personal (normative commitment through morality) yang berarti mematuhi 

hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normatif 

melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy), yaitu mematuhi 

peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte 

perilaku. Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan mempertahankan 

kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliable sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

D. Pengendalian Intern Akuntansi 

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem 

pengendalian intern pemerintah bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan.  

Pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata 

kepemerintahan yang baik. 
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E. Keterandalan (Reliability) 

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa 

informasi tersebut benar atau valid. Informasi akan menjadi berkurang nilainya kalau 

orang yang menggunakan informasi meragukan kebenaran atau validitas informasi 

tersebut. Keterandalan bukan merupakan masalah terandalkan atau tidak (ya atau 

tidak), tetapi lebih merupakan masalah lebih atau kurang terandalkan (Suwardjono, 

2005: 78). Keandalan merupakan kualitas informasi yang meyebabkan pemakai 

informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran infornasi yang dihasilkan. 

F. Ketepatwaktuan (Timeliness) 

Ketepatwaktuan adalah tersedianyan informasi bagi pembuat keputusan pada 

saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk 

mempengaruhi keputusan. Tersedianya informasi lama setelah suatu kejadian yang 

memerlukan tanggapan atau keputusan berlalu menjadikan informasi tersebut tidak 

punya nilai lagi. Chambers dan Penman (1984: 21) dalam penelitian Vidyasari (2012) 

mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua cara, yaitu: (1) ketepatan waktu 

didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan 

sampai tanggal melaporkan, dan (2) ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan 

waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan. 

G. Pelaporan Keuangan Daerah 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai sebuah entitas pelayanan 

publik, pemerintah daerah perlu mempertanggungjawabkan anggaran kinerjanya. 

Selain sebagai bukti bahwa Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkan 

kinerjanya, tujuan pelaporan keuangan lainnya adalah menyediakan berbagai 

informasi untuk penggunanya. Informasi yang dapat diperoleh yaitu mengenai 
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kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi, jumlah sumber daya ekonomi 

yang dimiliki, kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai pengeluaran, 

berbagai perubahan posisi keuangan atas kebijakan yang dijalankan, dan sebagainya. 

Sementara itu, pelaporan keuangan memiliki peran akuntabilitas, manajemen, 

transparasi, serta keseimbangan antar generasi. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 

survey, yang mana data pokok dari sampel suatu populasi dikumpulkan dengan 

menggunakan instrument kuesioner di lapangan. 

B. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali. 

C. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling method. Purposive 

sampling method digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber 

yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

yaitu dengan menyebarkan kuesioner tertutup yang sudah disediakan jawabanya, 

sehingga respoden tinggal memilih jawabnya. Data primer merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/tidak melalui perantara 

(Indriantoro dan Supomo, 2002: 146). 
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E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variable Independent 

Variable independent dalam penelitian ini terdiri dari kapasitas sumber daya 

manusia (𝑋1), pemanfaatan teknologi informasi (𝑋2), komitmen organisasi (𝑋3), 

pengendalian intern akuntansi (𝑋4). 

2. Variable Dependent 

Variable dependent dalam penelitian ini adalah keterandalan dan 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah. 

Variabel-variabel tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Masing-masing pertanyaan diberi skor berdasarkan 

skala Likert 1 sampai 5. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Pengujian Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas penelitian ini merupakan pengujian validitas setiap item 

pertanyaan dengan menghitung korelasi Product Moment Pearson antara skor 

item dan skor total. Hasil uji dari validitas angket menggunakan program SPSS 

21,0 for Windows diperoleh nilai r-hitung > r-tabel (0,3338). 

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach’s Alpha. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha > 0,6, hasil tersebut 

menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian adalah reliabel. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan pengujian Kolmogorof-

Smirnov. Pada uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan probabilitas > 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan nilai tolerance dan 

nilai variance inflation factors (VIF) sebagai indikator ada atau tidaknya 

multikolinieritas diantara variabel bebas. Dari hasil pengujian diperoleh nilai 

tolerance angka > 0,10 dan nilai VIF menunjukkan < 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat multikoleniaritas pada model regresi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini menggunakan uji glesjer sebagai indikator terjadinya 

heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian diperoleh probabilitas > 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak 

terkena heteroskedastisitas. 

3. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Berganda 

Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variable 

independent terhadap variable dependent. Dari hasil pengujian dapat dibentuk 

persamaan regresi linier sebagai berikut:  

KA = 7,579 + 0,127 (KSDM) – 0,049 (PTI) – 0, 126 (KO) + 0,599 (PIA) + ε 

KW = 2,227 + 0,039 (KSDM) – 0,007 (PTI) – 0,225 (KO) + 0,361 (PIA) + ε 
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b. Uji Koefisien Determinasi  

Untuk uji koefisien determinasi dapat dilihat berdasarkan nilai adjusted R 

Square yang menunjukkan angka sebesar 71, 1% untuk variabel keterandalan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan pengendalian 

intern akuntansi menjelaskan terhadap keterandalan pelaporan keuangan 

sebesar 71,1%, sedangkan sisanya sebesar 28,9% keterandalan pelaporan 

keuangan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian  

ini. Sedangkan nilai Adjusted-R
2
 sebesar 76,3% untuk variabel ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan sehingga dapat diinterpretasikan bahwa variabel kapasitas 

sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, 

dan pengendalian intern akuntansi menjelaskan terhadap ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan sebesar 76,3%, sedangkan sisanya sebesar 23,7% 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 

c. Uji F  

Pada penelitian ini diperoleh Fhitung 21,935 > Ftabel 2,70 untuk variabel 

keterandalan dan  Fhitung 28,388 >  Ftabel 2,70 untuk variabel ketepatwaktuan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini adalah fit of 

goodness.  

d. Uji t  

1. Hasil yang diperoleh dari uji t untuk kapasitas sumber daya manusia 

memperoleh thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 0,876 < 2,042, sehingga tidak 
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ada berpengaruh (secara statistik) terhadap keterandalan pelaporan 

keuangan daerah.  

2. Hasil yang diperoleh dari uji t untuk pemanfaatan teknologi informasi 

memperoleh thitung lebih kecil dari ttabel yaitu -0,428 < 2,04, sehingga tidak 

berpengaruh (secara statistik) terhadap keterandalan pelaporan keuangan 

daerah.  

3. Hasil yang diperoleh dari uji t untuk komitmen organisasi memperoleh 

thitung lebih kecil dari ttabel yaitu -0,531 < 2,04, sehingga tidak berpengaruh 

(secara statistik) terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.  

4. Hasil yang diperoleh dari uji t untuk pengendalian intern akuntansi 

memperoleh thitung lebih besar dari ttabel yaitu 5,537 > 2,04, sehingga 

berpengaruh (secara statistik) terhadap keterandalan pelaporan keuangan 

daerah.  

5. Hasil yang diperoleh dari uji t untuk kapasitas sumber daya manusia 

memperoleh thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 0,602 < 2,042, sehingga tidak 

berpengaruh (secara statistik) terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan 

daerah.  

6. Hasil yang diperoleh dari uji t untuk pemanfaatan teknologi informasi 

memperoleh thitung lebih kecil dari ttabel yaitu -0,146 < 2,04, sehingga tidak 

berpengaruh (secara statistik) terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan 

daerah.  

7. Hasil yang diperoleh dari uji t untuk komitmen organisasi memperoleh 

thitung lebih kecil dari ttabel yaitu -2,117 < 2,04, sehingga tidak berpengaruh 

(secara statistik) terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah.  
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8. Hasil yang diperoleh dari uji t untuk pengendalian intern akuntansi 

memperoleh thitung lebih besar dari ttabel yaitu 7,455 > 2,04, sehingga 

berpengaruh (secara statistik) terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan 

daerah.  

G. Simpulan 

1. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh (secara statistik) tidak signifikan 

terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil uji t 

yang memperoleh thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 0,876 < 2,042 pada taraf 

signifikansi 0,05.  

2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh (secara statistik) tidak signifikan 

terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil uji t 

yang memperoleh thitung lebih kecil dari ttabel yaitu -0,428 < 2,04 pada taraf 

signifikansi 0,05.  

3. Komitmen organisasi berpengaruh (secara statistik) tidak signifikan terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 

memperoleh thitung lebih kecil dari ttabel yaitu -0,531 < 2,04 pada taraf signifikansi 

0,05.  

4. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh (secara statistik) signifikan terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 

memperoleh thitung lebih besar dari ttabel yaitu 5,537 > 2,04 pada taraf signifikansi 

0,05.  

5. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh (secara statistik) tidak signifikan 

terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil uji 

t yang memperoleh thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 0,602 < 2,042 pada taraf 

signifikansi 0,05.  
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6. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh (secara statistik) tidak signifikan 

terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil uji 

t yang memperoleh thitung lebih kecil dari ttabel yaitu -0,146 < 2,04 pada taraf 

signifikansi 0,05.  

7. Komitmen organisasi berpengaruh (secara statistik) tidak signifikan terhadap 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 

memperoleh thitung lebih kecil dari ttabel yaitu -2,117 < 2,04 pada taraf signifikansi 

0,05.  

8. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh (secara statistik) signifikan terhadap 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 

memperoleh thitung lebih besar dari ttabel yaitu 7,455 > 2,04 pada taraf signifikansi 

0,05.  

H. Saran  

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, maka peneliti memberikan 

beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penulis mengharapkan agar menggunakan sampel yang lebih banyak dan idak 

terbatas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saja, 

namun diperluas untuk seluruh Dinas di Pemerintahan Kabupaten maupun 

Pemerintahan Kota. 

2. Memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini atau 

menggunakan kuesioner yang tingkat validitas dan reliabilitasnya lebih tinggi. 
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