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PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, 

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PENERAPAN 

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 

TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya 

manusia, penerapan sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi 

pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh 

dari kuesioner. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling dan 

memperoleh 54 responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda 

dengan bantuan software SPSS Versi 21.00. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah 

dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah, sementara penerapan sistem pengendalian intern 

tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian 

intern, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan 

teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan. 

Abstract 

This research aims to analyzed the influence of human resources competences, the 

application of internal control systems, the application of government accounting 

standards and the utilization of technological information toward the quality of the 

financial statement of local government in SKPD of Sukoharjo Regency. This 

research use quantitative research with primary data that collecting questionnaire. 

The sample of this research was determined by purposive sampling technique and 

it was obtained 54 respondents. The data analyzed by using multiple linier 

regression with SPSS software 21.00 version. The result of this research showed 

that the competence of human resources, the application of accounting standards 

and the utilization of technological information gave influence on the quality of 

the local Government financial statement, while the application of the internal 

control systems did not give affect on the quality of the local Government 

financial’s statement. 

Keywords: competence of human resources, implementation of internal control 

system, application of government accounting standard, utilization of 

technological information and quality of financial report. 

PEMERINTAH DAERAH 
(Persepsi Aparatur Pemerintah Dae rah pada SKPD Kabupaten Sukoharjo) 
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1. PENDAHULUAN

Di era reformasi ini, terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan

prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita 

bangsa bernegara. Tidak hanya di pemerintah pusat, pemerintah daerah pun 

diharapkan dapat mewujudkan kinerja yang baik. Dalam mewujudkan kinerja 

pemerintah daerah yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya 

perbaikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya 

dapat berguna bagi para pengguna atau stakeholder, terutama transparansi kepada 

masyarakat. 

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini 

pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada 

publik. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang 

mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Terdapat empat karakteristik 

kualitas laporan keuangan menurut Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Keuangan. Karakteristik tersebut yaitu relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami. 

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu 

hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran ini berasal dari fakta 

bahwa masih terdapat banyak laporan keuangan yang belum mendapatkan opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Winidyaningrum dan Rahmawati 

(2010) kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak 

disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak 

penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. 

Dalam suatu pemerintahan, tentunya membutuhkan sumber daya manusia 

yang handal dan berkompeten guna memperoleh laporan keuangan pemerintahan 

yang berkualitas. Menurut Mardiasmo (2002: 146), sumber daya manusia telah 

memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, 

sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat 

pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin 

baik dalam hal pengambilan keputusan. 
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Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik juga dipengaruhi 

oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI). SPI berfungsi memberikan keyakinan 

tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam 

menciptakan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan sistem 

pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan 

memudahkan proses audit laporan keuangan. Tingginya kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internalnya. 

Jika pengendalian internal lemah, maka akan sulit mendeteksi kecurangan proses 

akuntansi sehingga dapat menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data 

akuntansi tersebut menjadi tidak relevan. (Herawati, 2014). 

Selain SPI, salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara 

yang baik adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan 

menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk 

memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas. Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan 

bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum 

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. 

Kemudian dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah, harus didukung 

oleh teknologi informasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi dalam aplikasi 

komputer akuntansi pada pemerintah daerah sangat penting dalam membantu 

aparatur pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan sehingga lebih 

efektif, efisien, dan ekonomis. Menurut Sugiyanto (2002) dalam Efendi, dkk 

(2017) volume transaksi keuangan pemerintah menunjukkan kuantitas yang 

semakin besar dan kompleks. Oleh karena itu, peningkatan volume transaksi yang 

semakin besar dan kompleks tentu harus diikuti dengan pemanfaatan teknologi 

informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. 
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2. METODE PENELITIAN

2.1.Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD 

Kabupaten Sukoharjo yang meliputi Badan dan Dinas. Sampel pada 

penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada bagian 

keuangan/anggaran/perbendaharaan pada SKPD Sukoharjo. Teknik 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling dengan kriteria pegawai yang bekerja pada bagian 

keuangan/anggaran/perbendaharaan, pegawai yang masa jabatan minimal 

1 tahun atau lebih, dan pegawai yang bersedia mengisi kuesioner. 

2.2.Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber 

data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli objek 

penelitian, dimana data tersebut diperoleh melalui responden dan tidak 

melalui media perantara. Sumber data penelitian ini adalah skor total yang 

diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dikirim kepada pegawai 

yang bekerja di SKPD Kabupaten Sukoharjo. 

2.3.Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang diberikan 

kepada PNS yang bekerja pada bagian keuangan/anggaran/ 

perbendaharaan yang masa jabatan minimal 1  tahun atau lebih pada 

SKPD Kabupaten Sukoharjo. Dalam kuesioner untuk setiap jawaban dari 

pertanyaan tersebut telah ditentukan skornya dalam Skala Likert. Skala 

likert dalam penelitian ini menggunakan lima angka penilaian, setiap item 

diberi skor 1 sampai 5 dengan menggunakan skala interval sebagai skala 

pengukuran skor 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 

menunjukkan Tidak Setuju (TS), skor 3 menunjukkan Netral (N), skor 4 

menunjukkan Setuju (S), dan skor 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS). 
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2.4.Definisi  Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.4.1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai 

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu 

entitas pelaporan. Indikator yang digunakan dalam mengukur 

kualitas laporan keuangan adalah: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat 

dibandingkan, dan 4) dapat dipahami.  

2.4.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan sumber daya 

manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihanm dan 

pengalaman yang cukup memadai. Indikator yang digunakan dalam 

mengukur kompetensi SDM adalah: 1) pengetahuan, 2) keahlian, 

dan 3) perilaku. 

2.4.3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Mahmudi (2011: 251) Sistem Pengendalian Intern (SPI) 

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 aset negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. Indikator yang digunakan dalam 

mengukur SPI adalah: 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian 

risiko, 3) aktivitas pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, serta 

5) pemantauan.

2.4.4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Menurut Mahmudi (2011: 271) Standar Akuntansi Pemerintahan 

merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi 

pemerintahan. Indikator yang digunakan dalam mengukur penerapan 

SAP adalah: 1) pemahaman terhadap penyajian laporan keuangan, 
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pemahaman tentang komponen dalam laporan keuangan, 2) 

pemahaman tentang pengakuan unsur laporan keuangan, 3) 

pemahaman tentang pengukuran unsur laporan keuangan, 4) 

pemahaman tentang koreksi kesalahan, 5) perubahan kebijakan 

akuntansi peristiwa luar biasa, dan 6) pemahaman tentang laporan 

keuangan konsolidasian. 

2.4.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Menurut Jurnali dan Supomo (2002) dalam Efendi, dkk (2017) 

pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi 

teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. 

Indikator yang digunakan dalam mengukur pemanfaatan teknologi 

adalah: 1) perangkat, 2) pengelolaan dan penyimpanan data 

keuangan, serta 3) perawatan dan pemeliharaan pada perangkat 

komputer. 

2.5.Metode Analisis Data 

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh 

antara satu variabel terhadap variabel lain. Analisis regresi linear berganda 

yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

KLK = α + β1KSDM + β2PSAP + β3PSPI + β4PTI + ε 

Keterangan: 

KLK : Kualitas laporan Keuangan 

KSDM : Kompetensi Sumber Daya Manusia 

PSAP  : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

PSPI  : Penerapan Sistem Pengendalian Intern 

PTI : Pemanfaatan Teknologi Informasi 

α : Konstanta 

β : Koefisien Regresi 

ε  : Error 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1.Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan dalam model regresi.  

3.1.1. Uji Normalitas  

Hasil uji One Kolmogrov-Smirnov diketahui bahwa nilai signifikan 

sebesar 0,596, yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat 

dinyatakan bahwa seluruh data berdistribusi normal. 

3.1.2. Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel 

independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Maka 

dapat dinyatakan bahwa penelitian ini bebas dari multikolinearitas. 

3.1.3. Uji Heteroskedasatisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada gangguan 

heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter 

model penduga. Semua variabel independen memiliki nilai 

signifikan lebih besar dari 0,05, dengan demikian bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

3.2.PEMBAHASAN 

3.2.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan 

hasil bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai 

nilai thitung (2,257) lebih besar dari pada ttabel (1,676) atau dapat 

dilihat dari nilai signifikansi 0,028 < α = 0,05. Oleh karena itu H1 

diterima, sehingga kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini 

dapat dijelaskan bahwa dengan adanya SDM yang berkompeten dan 

memiliki pemahaman yang baik perihal pengelolaan keuangan 

daerah, maka semakin baik laporan keuangan yang disajikan dan 

memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Hasil penelitian 
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ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh 

Sudiarianti, Ni Made dkk (2015), Kiranayanti dan Ni Made A.E 

(2016), Efendi, dkk (2017), dan Cahyandari (2017) yang 

menunjukkan hasil penelitian bahwa kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pmerintah 

daerah. 

3.2.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t 

untuk variabel penerapan sistem pengendalian intern mempunyai 

nilai thitung  (0,400) lebih kecil dari pada ttabel  (1,676) atau dapat 

dilihat dari nilai signifikansi 0,691 > α = 0,05. Oleh karena itu H2 

ditolak, sehingga penerapan sistem pengendalian intern tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten Sukoharjo. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa penerapan 

sistem pengendalian intern masih lemah, sehingga tidak 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kelemahan sistem 

pengendalian intern pada pemerintah daerah umumnya terjadi 

karena: a) pejabat/petugas yang tidak optimal dalam menjalankan 

tugas dan tanggungjawabnya, b) lemah dalam pengawasan dan 

pengendalian, c) kurang koordinasi antar pejabat terkait, dan d) 

belum menindaklanjuti rekomendasi BPK hasil audit tahun 

sebelumnya. Sehingga aparatur pemerintah daerah berpersepsi 

bahwa pengendalian intern tidak memberikan ancaman atau 

memberatkan bagi mereka untuk meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Nurlis dan Winwin (2017) dan Cahyandari (2017) 

yang menunjukkan hasil penerapan sistem pengendalian intern tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan baik-baik saja, 

namun belum diterapkan secara efektif. Hasil ini tidak sesuai dengan 
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penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sudiarianti, Ni Made dkk 

(2015), Kiranayanti dan Ni Made A.E (2016) dan Herawati (2014) 

yang menunjukkan hasil penelitian bahwa penerapan sistem 

pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pmerintah daerah. Semakin tinggi penerapan sistem pengendalian 

intern dilaksanakan, maka kualitas laporan keuangan pmerintah 

daerah cenderung semakin baik. 

3.2.3. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil uji t 

untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan 

mempunyai nilai thitung (2,699) lebih besar dari pada ttabel  (1,676) 

atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,010 < α = 0,05. Oleh 

karena itu H3 diterima, sehingga penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, semakin baik 

penerapan standar akuntansi pemerintahan akan dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang berkualitas, karena semua transaksi 

dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan 

standar yang berlaku dan disajikan secara jujur dan lengkap. Selain 

itu, standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas 

laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, 

kepemahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya yang 

dilakukan oleh Sudiarianti, Ni Made dkk (2015), dan Cahyandari 

(2017) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa penerapan standar 

akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pmerintah daerah. 
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3.2.4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang keempat mendapatkan hasil 

uji t untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai 

nilai thitung (2,510) lebih besar dari pada ttabel  (1,676) atau dapat 

dilihat dari nilai signifikansi 0,015 < α = 0,05. Oleh karena itu H4 

diterima, sehingga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini 

dapat dijelaskan bahwa, pemanfaatan teknologi informasi yang 

meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam 

pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan 

transaksi dan data lainnya, keakuratan dalam perhitungan, serta 

penyiapan laporan dan output  lainnya lebih tepat waktu. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya yang 

dilakukan oleh Efendi, dkk (2017), dan Cahyandari (2017) yang 

menunjukkan hasil penelitian bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pmerintah daerah. 

4. PENUTUP

4.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan 

yaitu, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan sistem pengendalian 

intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 
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4.2.Keterbatasan 

Berdasarkan hasil analisis tersebut keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah pada objek penelitian yang hanya fokus pada pegawai SKPD 

Kabupaten Sukoharjo, sehingga hasil penelitian hanya berlaku pada daerah 

yang bersangkutan saja. Kemudian penelitian ini terbatas pada variabel 

yang telah digunakan peneliti terdahulu, sehingga belum menemukan ada 

faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

4.3.Saran 

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan 

untuk memperluas objek penelitian, sehingga hasil penelitian lebih bisa 

mewakili secara keseluruhan. Kemudian penelitian selanjutnya diharapkan 

untuk menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 
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