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PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN 

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP 

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH                

(Studi Empris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya 

Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Boyolali. Jumlah sampel yang diambil 140 pegawai.  Data dikumpulkan 

dengan metode survei. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear 

Berganda. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Pengaruh Kompetensi Sumber 

Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem 

Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah, sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak 

berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  

Kata kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, 

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Abstract 

This study aims to determine the effect of Human Resources Competence, 

Application of Government Accounting Standards, Utilization of Information 

Technology and Internal Control Systems on the Quality of Regional Government 

Financial Statements. The approach used in this research is a quantitative approach. 

This research was conducted at the Boyolali District Work Unit. The number of 

samples taken 140 employees. Data collected by survey method. The data analysis 

technique used is multiple linear regression. The results of this study indicate that 

the effect of human resource competence, the adoption of government accounting 

standards, and internal control systems has a significant effect on the quality of local 

government financial reports, while the use of information technology has no effect 

on the quality of local government financial reports. 

Keywords: Human Resources Competence, Government Accounting Standards, 

Utilization of Information Technology, Internal Control Systems, 

Quality of Local Government Financial Reports. 

1.  PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan laporan yang berstruktur mengenai menyajikan 

informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai 

akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

2 

 

apabila laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus 

memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat 

dipahami. 

Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah 

dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip 

tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Informasi yang terdapat 

dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memenuhi beberapa 

karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yaitu Relevan, Andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 

Komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting 

dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang 

memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh 

pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses 

penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi 

untuk mengetahui bagaimana kinerja atau existensi suatu organisasi dalam satu 

periode, maka dari itu jika tidak didikung dengan kompetensi yang berlatar 

belakang pendidikan dibidang akuntansi maka penerapan standar akuntansi 

pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif 

dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi 

yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut.  

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

No. 71 Tahun 2010 sebagai penganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, 

Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan 

transaksi pendapatan, balanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan 

aset, kewajiban dan ekuitas dana. Peraturan Pemerintahan ini juga merupakan 
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pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan 

pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Standar Akuntansi 

Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan 

departemen departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan 

kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. (Nordiawan, 

2009:25). 

Menurut Delanno (2013:24), pemanfaatan teknologi informai adalah tingkat 

integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri 

dari bagian akuntansi atau keuangan memiliki komputer yang cukup untuk 

melaksanakan tugas, jaringan internet telah terpasang di unit kerja, jaringan 

komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam 

pengiriman dan data informasi yang dibutuhkan, proses akuntansi sejak awal 

transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi, 

pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, laporan akuntansi dan menejerial dihasilkan dari 

sitem yang terintegrasi, adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur, 

peralatan yang usang atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya. 

Sistem pengendalain internal merupakan proses yang intregal pada tindakan 

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Selain itu, adanya pengendalian internal berfungsi untuk mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem pengendalian intern 

akuntansi yang baik, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau 

perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah 

daerah mengalami kekeliruan. 
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2. METODE 

2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian explanatory, penelitian explanatory adalah suatu metode penelitian yang 

bermaksud untuk mendapatkan kejelasan fenomena yang terjadi secara empiris dan 

berusaha untuk mendapatkan jawaban hubungan kasual antara variabel melalui 

pengujian hipotesis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya 

pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi 

pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada 

organisasi perangkat daerah di kabupaten boyolali). 

2.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 

pemerintahan Kabupaten Boyolali. Teknik penarikan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengumpulan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2015:67), karena informasi yang 

diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan oleh peneliti.  

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, variabel-variabel 

yang akan diukur dengan menggunakan skala likert 1-5 yaitu dari sangat tidak 

setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S), dan sangat setuju (SS). 

Masing-masing pertanyaan diberi skor untuk kemudahan dalam penelitian. Skor 1 

untuk sangat tidak setuju (STS), skor 2 untuk tidak setuju (TS), skor 3 untuk netral 

(N), skor 4 untuk setuju (S), skor 5 untuk sangat setuju (SS). Maka di dalam 

penelitian ini variabel yang akan dianalisis dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

2.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Laporan 

keuangan merupakan laporan yang berstruktur mengenai menyajikan informasi 

yang berguna dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan 
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membuat keputusan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan 

keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat 

indikator utama yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 

Variabel ini terdapat 8 pertanyaan mengenai Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah untuk responden. 

2.3.2 Variabel Independen 

Varaiabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kompetensi adalah kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu 

tugas atau sebagai memiliki ketrampilan & kecakapan yang diisyaratkan. 

Dengan kompetensi yang tinggi yang diiliki oleh SDM akan menentukan 

kualitas kompetitif lembaga pemerintah itu sendiri. Dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu Pengetahuan, Keahlian dan 

Perilaku. Di dalam Variabel ini terdapat 6 pertanyaan tentang Kompetensi 

Sumber Daya Manusia yang diberikan kepada responden. 

b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. 

Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah adalah Standar 

Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai 

kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah di Indonesia. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 11 

(sebelas) PSAP dan 11 pertanyaan pula yang diberikan kepada responden. 

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Variabel pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah 

penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. 

Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan 

mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan 

pemerintah daerah dalam suatu periode akuntansi. Penelitian ini diukur dengan 
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menggunakan 8 pertanyaan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk 

responden. 

d. Sistem Pengendalian Internal 

Variabel sistem pengendalian internal 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. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 5 

(lima) indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas 

pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Di dalam Variabel 

ini terdapat 10 pertanyaan tentang Sistem Pengendalian Internal yang diberikan 

kepada responden. 

2.4 Metode Analisis Data 

Model analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 

regresi linear berganda. Analisis regresi linaer berganda adalah hubungan antara 

dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Model persamaan 

regresi untuk menguji hipotesis dengan formulasi sebagai berikut:  

KLKPD = α + β1KSDM + β2SAP + β3PTI + β4SPI + e 

Keterangan:  

KLKPD     = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

Α               = Konstanta  

Β   = Koefisien Regresi   

KSDM  = Kompetensi Sumber Daya Manusia  

SAP  = Standar Akuntansi Pemerintahan  

PTI  = Pemanfaatan Teknologi Informasi  

SPI  = Sistem Pengendalian Internal   

e   = Standar Error  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Sempel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Boyolali. Dengan menggunakan kuesioner yang disebar sejumlah 140 kuesioner, 

sebayak 6 kuesioner dinyatakan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan karakteristik 

pengambilan sample, kuesioner tidak kembali sebanyak 14 kuesioner. Oleh karena 

itu, kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut sebanyak 120 (85,70%) kuesioner. 

Tabel 1. Data Sampel Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1 

2 

3 

4 

Kuesioner yang disebarkan 

Kuesioner yang tidak lengkap/tidak sesuai 

Kuesioner yang tidak kembali 

Usable respon rate= 120/140 x 100% 

140 

6 

14 

85,70% 

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020  

 

 

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KLKPD 120 21 40 33.65 3.700 

KSDM 120 14 30 23.49 3.483 

SAP 120 28 55 44.79 5.642 

PTI 120 20 40 33.56 4.128 

SPI 120 30 50 41.75 4.267 

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020 

Berdasarkan Tabel 2 hasil statistik menunjukkan kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah memiliki nilai minimum sebesar 21 dan nilai 

maksimum sebesar 40 serta nilai rata-rata sebesar 33,65 dan standar deviasi sebesar 

3,700. Hal ini menunjukkan nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi, 

sehingga dapat diindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan cenderung tinggi.  
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Kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai minimum sebesar 14 dan 

nilai maksimum sebesar 30 serta nilai rata-rata sebesar 23,49 dan standar deviasi 

sebesar 3,483. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia sudah diukur 

berdasarkan latar belakang pendidikan (akuntansi) dan yang sering mengikuti 

pelatihan penataan laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan cenderung 

tinggi.  

Standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai minimum sebesar 28 dan 

nilai maksimum sebesar 55 serta rata-rata sebesar 44,79 dan standar deviasi sebesar 

5,462. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden rata-rata menjawab setuju yang 

berarti dalam penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan prosedur 

akuntansi yang diberikan atau yang telah ditetapkan. 

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai minimum sebesar 20 dan 

nilai maksimum sebesar 40 serta nilai rata-rata sebesar 33,56 dan standar deviasi 

sebesar 4,128. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sudah 

di pergunakan dengan baik secara tepat dan akurat oleh para pegawai dalam 

menyusun laporan keuangan. 

Sistem pengendalian internal memiliki nilai minimum sebesar 30dan nilai 

maksimum sebesar 50 serta nilai rata-rata sebesar 41,75 dan standar deviasi sebesar 

4.267. Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur di dalam pengendalian internal 

sudah diterapkan dan dilakukan dengan baik. 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 

Variabel 
Kolmogorov-

Smirnov Z 

Sig (2-

trailed) 
P-value Keterangan 

Unstandardized 

Residual 
0,663 0,772 P > 0,05 Normal 

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,663 

dengan nilai signifikan sebesar 0,772 yang lebih besar dari nilai alpha (0,05), hasil 

tersebut menunjukkan bahwa residual berdistribusi secara normal karena 

memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan sebaran data dalam penelitian 

ini digolongkan data berdistribusi normal. 
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Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Sig Keterangan 

KSDM 0,728 Bebas Heteroskesdastisitas 

SAP 1,000 Bebas Heteroskesdastisitas 

PTI 0,404 Bebas Heteroskesdastisitas 

SPI 0,671 Bebas Heteroskesdastisitas 

Sumber: Hasil Olah Data, 2020 

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa semua 

variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel pada model regresi tersebut bebas dari masalah 

heterokedastisitas. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

 

KSDM 0,397 2,517 
Bebas 

Multikolinieritas 

 

SAP 0,322 3,110 
Bebas 

Multikolinieritas 

 

PTI 0,582 1,717 
Bebas 

Multikolinieritas 

 

SPI 0,357 2,799 
Bebas 

Multikolinieritas 

Sumber: Hasil Olah Data, 2020 

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa 

seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak 

terjadi multikolinearitas. 
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Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel B Sig 

(Constant) 8,243 0,000 

KSDM 0,325 0,002 

SAP 0,160 0,024 

PTI -0,017 0,811 

SPI 0,267 0,003 

Sumber: Hasil Olah Data, 2020 

Dari hasil analisis regresi linier berganda di atas, maka model persamaan regresi 

yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

KLKPD = 8,243 + 0,325KSDM + 0,160SAP – 0,017PTI + 0,267SPI + e 

Dari hasil model persamaan regresi diatas, maka secara statistikdapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai koefisien regresi (1) variabel kompetensi sumber daya manusia 

memiliki nilai positif sebesar 0,325. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

jika kompetensi sumber daya manusia semakin meningkat maka kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat juga. 

2. Nilai koefisien regresi (2) variabel standar akuntansi pemerintahan 

memiliki nilai positif sebesar 0,160. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

semakin taat dengan standar akuntansi pemerintahan maka kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat juga. 

3. Nilai koefisien regresi (3) variabel pemanfaatan teknologi informasi 

memiliki nilai negatif sebesar -0,017. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

jika sistem pemanfaatan teknologi informasi semakin meningkat maka 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin menurun. 

4. Nilai koefisien regresi (4) variabel sistem pengendalian internal memiliki 

nilai positif sebesar 0,267. Hasil tersebut dapat diartikan apabila semakin 

patuh dengan sistem pengendalian internal maka kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah semakin meningkat juga. 
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Tabel 7. Hasil Uji t 

Variabel thitung ttabel Sig Keterangan 

KSDM 3,187 1,980 0,002 Diterima 

SAP 2,288 1,980 0,024 Diterima 

PTI -0,240 1,980 0,811 Ditolak 

SPI 3,038 1,980 0,003 Diterima 

Sumber: Hasil Olah Data, 2020 

Berdasarkan hasil pengujian uji t di atas ttabel pada daerah signifikan 5% atau 0,05 

dengan df = n-2 = 122-2 = 120 sebesar 1,980 dapat dijelaskan bahwa: 

a. Hasil Uji Hipotesis Pertama 

Nilai thitung variabel kompetensi sumber daya manusia lebih besar 

dibanding nilai ttabel yaitu 3,187 > 1,980, dan nilai signifikansi sebesar 0,002 < 

0,05, sehingga H1 diterima, yang artinya kompetensi sumber daya manusia 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

b. Hasil Uji Hipotesis Kedua 

Nilai thitung variabel standar akuntansi pemerintahan lebih besar 

dibanding nilai ttabel yaitu 2,288 > 1,980, dan nilai signfikansi sebesar 0,024 < 

0,05, sehingga H2 diterima, yang artinya standar akuntansi pemerintahan 

berpengaruh terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah. 

c. Hasil Uji Hipotesis Ketiga 

Nilai thitung variabel pemanfaatan teknologi informasi lebih kecil 

dibanding nilai ttabel yaitu -0,240 < 1,980, dan nilai signifikansi sebesar 0,811 

> 0,05, sehingga H3 ditolak, yang artinya pemanfaatan teknologi informasi 

tidak berpengaruh terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah. 
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d. Hasil Uji Hipotesis Keempat 

Nilai thitung variabel sistem pengendalian internal lebih besar dibanding 

nilai ttabel yaitu 3,038 > 1,980, dan nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,05, 

sehingga H4 diterima, yang artinya sistem pengendalian internal berpengaruh 

terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah. 

Tabel 8. Hasil Uji F 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 

Regression 941.282 4 235.320 39.333 .000b 

Residual 688.018 115 5.983   

Total 1629.300 119    

Sumber: Hasil Olah Data, 2020 

Berdasarkan pengujian statistik F dapat diketahui bahwa nilai F hitung 

adalah 39.333 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari alpha (0,05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama 

variabel kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, 

pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

.760a .578 .563 2.446 

Sumber: Hasil Olah Data, 2020 

Berdasarkan tabel IV.19 nilai Adjusted R2 sebesar 0,563, maka dapat 

disimpulkan bahwa 56,3% kualitas laporan keuangan dijelaskan oleh empat 

variabel yaitu kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, 

pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal, sedangkan 

sisanya yaitu 43,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 
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3.2 Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, terlihat bahwa angka 

probabilitas pada variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,002 < 0,05 dan nilai beta sebesar 

0,325, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh posistif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Sehingga H1 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baiknya kompetensi sumber daya manusia maka 

semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. 

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting 

dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang 

memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh 

pengguna informasi laporan keuangan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armel 

(2017), dan Rahmawati, Astika., dkk (2018) yang mampu membuktikan bahwa 

kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, terlihat bahwa 

angka probabilitas pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,024 > 0,05 dan 

nilai beta sebesar 0,160, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan 

standar akuntansi pemerintahan berpengaruh posistif dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Sehingga H2 

diterima. Hal ini menunjukkan sudah semakin taat menggunkan penerapan standar 

akuntansi dan sudah menggunakan penerapan standar akuntansi yang andal atau 

sesuai dengan pedoman standar akuntansi pemerintah jadi apabila semakin taat 

dengan standar akuntansi yang di terapkan maka kualitas laporan yang dihasilkan 

akan semakin baik. 
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Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai penganti Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas 

untuk pengakuan transaksi pendapatan, balanja dan pembiayaan, dan basis akrual 

untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati, Astika dkk (2018), dan Armel (2018) yang mampu membuktikan 

bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, terlihat bahwa 

angka probabilitas pada variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,811 < 0,05 dan nilai beta sebesar -

0,017, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi 

informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten Boyolali. Sehingga H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi 

informasi belum cukup memadai dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada 

belum dimanfaatkan dengan baik hal ini dapat menghambat proses penyusunan 

laporan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan semakin menurun. 

Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang ada. Kewajiban pemanfaatan 

teknologi oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 56 tahun 2005 tentang system 

informasi keuangan daerah. Manfaat dari penggunaan teknologi informasi ini yaitu 

mempercepat proses transaksi, keakuratan perhitungan, pemyimpanan data dalam 

jumlah besar dan kemampuan multi prosecessing. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati, Astika dkk (2018) bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, terlihat bahwa 

angka probabilitas pada variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas 
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laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,003 > 0,05 dan nilai beta sebesar 

0,267, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal 

berpengaruh posistif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah Kabupaten Boyolali. Sehingga H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin kuat atau semakin patuh dengan unsur-unsur didalam pengendalian 

internal yang dilakukan dengan baik seperti lingungkan pengendalian, penilaian 

resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan 

pengendalian internal maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan 

semakin baik pula. 

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, 

mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting 

dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Pengendalian intern terdiri atas 

kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin 

atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya 

hukum dan peraturan yang berlaku. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ramadhani, Melati., dkk (2018), yang membuktikan secara empiris bahwa 

pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. 

4. PENUTUP  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel pengaruh kompetensi sumber 

daya manusia, standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal 

berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan 

pemanfaatan teknologi informsi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dialami, antara 

lain Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini terbatas hanya pada bagian 

keuangan pejabat eselon IV di OPD (Dinas) Kabupaten Boyolali sehingga 

generalisasi penelitian harus dilakukan secara hati-hati. Penelitian ini hanya 
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menggunakan empat variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, 

standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem 

pengendalian internal, sedangkan masih ada variabel-variabel independen lain yang 

dimungkinkan dapat mempengaruhi hasil penelitian tentang kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan beberapa keterbatsan yang telah disamapaikan maka saran 

untuk peneliti selanjutnya yaitu, Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk 

memperluas penelitian tidak hanya di boyolali saja tetapi bisa memperluas 

penelitian disolo raya, sehingga sampel penelitian yang digunakan akan lebih 

banyak dan selain itu muga bisa menambahkan variabel penelitian dari jurnal yang 

lain seperti “pemahaman basis akrual” maupun menambahkan variabel lainnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Armel, 2017. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem 

Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah “. JOM Fekon, Vol.4 No.1 (Februari) 2017. 

Dewi, 2014. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan 

Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan KeuanganPemerintah 

Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah “. e-journal (volume 2 tahun 2014). 

Desmiyawati. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Ketepatan 

Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Pemda Riau. Jurnal 

Akuntansi, Vol. 2, No. 2, April 2014: 163-178 ISSN 23374314. 

Mokoginta, Novtania., 2017. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem 

Akuntansi Keuangan daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

pemerintah “. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017,874-890. 

Putri, dkk. 2015. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan 

Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan “. Jurnal 

Akuntansi (Volume 3, No. 1 Tahun 2015). 

Rahmawati, Astika., 2018. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, 

Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan “. Jurnal 



 

17 

 

Ekonomi, Bisnis, Akuntansi (JEBA). Volume 20 Nomor 2 Tahun 2018, pp.8-

17 

Ramadhani, Melati., dkk. 2018. “Pengaruh Sumber Daya manusia, Sistem 

Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Basis Akrual 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah “. Jurnal Riset 

Akuntansi Terpadu vol.12 No.1,2018. 

Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem 

informasi keuangan.  

Republik Indonesia. 2010.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Sari Nilam, 2016. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman 

Akuntansi, Penerapan Sap, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem 

Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Bungo). Jurnal Akuntansi Vol 3 No. 1. 

Setyowati Lilis, Wikan Isthika, Ririh Dian Pratiwi. 2016. Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Semarang. Volume 20 No. 2. 

Siahaya, Erwin., 2017. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah Terhadap Kualitas Laporam Keuangan Pemerintah Provinsi Papua “. 

Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah. 

Sudiarianti Ni Made, Ulupui I Gusti K. A, Budiasih I. G. A. 2015. Pengaruh 

Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya 

Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional 

Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara, Medan. 16-19 September 2015. 

Wijayanti Lilis, 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan 

Sistem Pengendalian Intern Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  



 

18 

 

Yeny, dkk., 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama. ISSN 2303-1174 

Jurnal EMBA. Vol 4 No. 3.  

Yusniyar, dkk., 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan 

Pengendalian Intern Terhadap GOOD GOVERNANCE Dan Dampaknya 

Pada Kualitas Laporan Keuangan. ISSN 2302-0164 Jurnal Akuntansi 

Universitas Syiah Kuala. Volume 5 No. 2. 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://translate.google.co.id/community?source=mfooter
https://translate.google.co.id/community?source=mfooter

