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FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATWAKTUAN 

PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  

PADA SKPD KABUPATEN PATI 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal 

pemerintah, pengawasan keuangan pemerintah daerah, kualitas sumber daya 

manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kabupaten Pati. Jumlah 

sampel yang diambil 49 pegawai.  Data dikumpulkan menggunakan metode 

survey kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear 

berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh sistem pengendalian 

internal pemerintah dan pengawasan keuangan pemerintah daerah tidak 

berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, 

sedangkan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. 

 

Kata Kunci: sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan keuangan  

pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi, ketepatwaktuan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Abstract 

This study aims to analyze the influence of the government's internal control 

system, local government financial supervision, the quality of human resources, 

and the use of information technology on the timeliness of local government 

financial reporting at (SKPD) in Pati Regency. The number of samples taken was 

49 employees. Data were collected using a questionnaire survey method. The data 

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

prove that the influence of the government's internal control system and local 

government financial supervision does not affect the timeliness of local 

government financial reporting, while the quality of human resources and the use 

of information technology have a significant effect on the timeliness of local 

government financial reporting. 

  

Keywords: government internal control system, local government financial 

supervision, quality of human resources, utilization of information 

technology, timeliness of local government financial reporting. 

1. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi berhubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah 

dicapai oleh organisasi yang bersangkutan (Munawir, 2010:31). Sebagai salah 
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satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu 

upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 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 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. 

Ketepatan waktu merupakan batasan penting pada publikasi laporan 

keuangan. Ketepatwaktuan yaitu tersedianya informasi bagi pembuat keputusan 

pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk 

mempengaruhi keputusan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian selanjutnya 

informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin 

tersedianya informasi bagi pemakai atau pengguna. Ketepatan waktu 

menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang 

teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan yang rnungkin akan 

mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai.  

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, ketepatwaktuan 

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 
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intern akuntansi yang baik, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan 

atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan 

pemerintah daerah mengalami kekeliruan.  

Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengetahui dan menilai tentang 

pelaksanaan tugas yang diberikan apakah sesuai dengan yang semestinya atau 

tidak. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja 

standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk 

membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk 

menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil 

tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data 

organisasi atau pemerintah telah digunakan secara efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan organisasi atau pemerintah. 

Kualitas 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 suatu organisasi dalam satu periode, maka 

dari itu jika tidak didukung 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 informasi tepat waktu yang dapat 

dipakai oleh pengguna informasi tersebut. 

Teknologi informasi merupakan suatu hal yang memanfaatkan 

seperangkat alat untuk membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, dan 

menyampaikan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi ketepatwaktuan laporan keuangan yang dibuat. 

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah diatur dalam PP 

nomor 56 tahun 2005 tentang system informasi keuangan daerah. Manfaat dari 

penggunaan teknologi informasi ini yaitu mempercepat proses transaksi, 
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keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar dan kemampuan 

multiprosecessing. 

2. METODE  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012:114). Populasi 

yang dijadikan objek penelitian ini adalah pegawai Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah (SKPD) Kabupaten Pati yang terdiri dari sekretariat, inspektorat, RSUD, 

badan, dinas, kantor, satuan polisi pamong praja dan kecamatan. 

Sampling purposif merupakan teknik penentuan sampel dengan 

mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Adapun Kriteria 

penentuan sampel penelitian ini adalah pegawai yang bekerja sebagai kepala 

bagian dan staf bagian akuntansi atau tata usah keuangan pada SKPD Kabupaten 

Pati, pegawai yang memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode 

penyusunan laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Pati. 

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

mana data ini didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Data 

primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi 

penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2011:132). Sumber data dalam 

penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada 

responden yaitu pegawai bagian keuangan yang bekerja pada SKPD di Kabupaten 

Pati. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberi gambaran dan 

informasi nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata, dan standar deviasi 

mengenai karakteristik variabel penelitian. Statistik deskriptif untuk masing-

masing variabel dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi 

KPK 49 12 20 17,67 2,065 

SPIP 49 15 25 20,98 2,184 

PKPD 49 14 20 17,63 1,856 

SDM 49 16 25 21,10 2,284 

PTI 49 17 25 21,59 2,263 

Valid N 

(listwise) 

49     

Sumber: data primer diolah penulis, 2020  

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah responden (N) berjumlah 49. 

Ketepatwaktuan pelaporan keuangan memiliki angka minimal sebesar 12, angka 

maksimal sebesar 20, rata-rata sebesar 17,67, dan standar deviasi sebesar 2,065. 

Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki angka minimal sebesar 15, 

angka maksimal sebesar 25, rata-rata sebesar 20,98, dan standar deviasi sebesar 

2,184. Pengawasan keuangan pemerintah daerah memiliki angka minimal sebesar 

14, angka maksimal sebesar 20, rata-rata sebesar 17,63, dan standar deviasi 

sebesar 1,856. Kualitas sumber daya manusia memiliki angka minimal sebesar 16, 

angka maksimal sebesar 25, rata-rata sebesar 21,10, dan standar deviasi sebesar 

2,284. Pemanfaatan teknologi  informasi memiliki angka minimal sebesar 17, 

angka maksimal sebesar 25, rata-rata sebesar 21,59, dan standar deviasi sebesar 

2,263. 

3.2 Uji Normalitas 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov

-Smirnov Z 

Asymp.Sig

. (2-tailed) 

Standar 

Sig. 

Keterangan 

Unstandardized 

Residual 

1,019 0,251 ≥0,05 Normal 

Sumber: data primer diolah penulis, 2020 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih 

besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini 

terdistribusi secara normal. 
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3.3 Uji Multikolonieritas 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

SPIP 0,380 2,628 Bebas Multikolonieritas 

PKPD 0,367 2,725 Bebas Multikolonieritas 

SDM 0,313 3,198 Bebas Multikolonieritas 

PTI 0,519 1,926 Bebas Multikolonieritas 

Sumber: data primer diolah penulis, 2020 

Berdasarkan tabel tersebut hasil uji multikolonieritas diperoleh bahwa nilai 

tolerance dari semua variabel menunjukan nilai lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 

lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas 

dalam model regresi, sehingga memenuhi syarat regresi. 

3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. Adapun 

hasil dari perhitungan uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. Keterangan 

SPIP 0,559 Bebas Heteroskedastisitas 

PKPD 0,640 Bebas Heteroskedastisitas 

SDM 0,899 Bebas Heteroskedastisitas 

PTI 0,676 Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber: data primer diolah penulis, 2020 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh bahwa semua variabel memiliki nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap 

variabel tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel β Sig. 

(Constant) 2,761 0,252 

SPIP 0,288 0,079 

PKPD 0,361 0,067 

SDM -0,395 0,024 

PTI 0,502 0,000 

Sumber: data primer diolah penulis, 2020 



7 
 

Hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 5 secara sistematis persamaannya 

adalah sebagai berikut: 

KPK = 2,761 + 0,288SPIP + 0,361PKPD – 0,395SDM + 0,502PTI + e 

Dari hasil persamaan diatas maka interpretasi dari masing-masing koefisien 

variabel secara statistik adalah sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar +2,761, menunjukan bahwa sistem pengendalian internal 

pemerintah (SPIP), pengawasan keuangan pemerintah daerah, kualitas SDM, 

dan pemanfaatan teknologi informasi diasumsikan konstan atau sama dengan 

nol, maka ketepatwaktuan pelaporan pemerintah daerah sebesar +2,761. 

b. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal pemerintah memiliki 

nilai sebesar +0,288. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika SPIP semakin 

meningkat maka ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah 

semakin meningkat juga. Sebaliknya jika SPIP semakin menurun maka 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah semakin menurun 

juga. 

c. Koefisien regresi variabel pengawasan keuangan pemerintah daerah memiliki 

nilai sebesar +0,361. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika pengawasan 

keuangan pemerintah daerah semakin meningkat maka ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat juga. Sebaliknya 

jika pengawasan keuangan pemerintah daerah semakin menurun maka 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah semakin menurun 

juga. 

d. Koefisien regresi variabel kualitas sumber daya manusia memiliki nilai 

sebesar -0,395. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika kualitas SDM 

semakin meningkat maka ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah semakin menurun. Sebaliknya jika kualitas SDM semakin menurun 

maka ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah semakin 

meningkat. 

e. Koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai 

sebesar +0,502. Hasil tersebut dapat diartikan apabila semakin meningkat 
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pemanfaatan teknologi informasi maka ketepatwaktuan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah semakin meningkat juga. Sebaliknya jika pemanfaatan 

teknologi informasi semakin menurun maka ketepatwaktuan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah semakin menurun juga. 

3.6 Uji t 

Tabel 6. Hasil Uji t 

Variabel thitung ttabel Sig. Std. Sig. Keterangan 

SPIP 1,798 2,011 0,079 0,05 Ditolak 

PKPD 1,882 2,011 0,067 0,05 Ditolak 

SDM -2,341 2,011 0,024 0,05 Diterima 

PTI 3,797 2,011 0,000 0,05 Diterima 

Sumber: data primer diolah penulis, 2020 

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Variabel sistem pengendalian internal pemerintah diperoleh nilai thitung (1,798) 

≤ ttabel (2,011) dan nilai signifikansi sebesar 0,079 ≥ 0,05, artinya bahwa 

sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

b. Variabel pengawasan keuangan pemerintah daerah diperoleh nilai thitung 

(1,882) ≤ ttabel (2,011)  dan nilai signifikansi sebesar 0,067 ≥ 0,05, artinya 

bahwa pengawasan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

c. Variabel kualitas SDM diperoleh nilai thitung (-2,341) ≤ ttabel (2,011) dan nilai 

signifikansi sebesar 0,024 ≤ 0,05, artinya bahwa kualitas SDM berpengaruh 

dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. 

d. Variabel pemanfaatan teknologi informasi diperoleh nilai thitung (3,797) ≥ ttabel 

(2,011) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ≤ 0,05, artinya bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh dan signifikan terhadap 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
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3.7 Uji F 

Tabel 7. Hasil Uji F 

Model 
Sum of 

Squares 
Df Fhitung Ftabel Sig. 

Regression 106,434 4 11,905 2,57 0,000 

Residual 98,341 44    

Total 204,776 48    

Sumber: data primer diolah penulis, 2020 

Berdasarkan tabel pengujian statistik F dapat diketahui bahwa nilai Fhitung adalah 

11,905 yang lebih besar dari Ftabel yaitu 2,57 dengan nilai signifikansi 0,000 yang 

lebih kecil dari alpha (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh secara bersama-sama variabel sistem pengendalian internal pemerintah, 

pengawasan keuangan pemerintah daerah, kualitas SDM dan pemanfaatan tekno 

logi informasi terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

Hal ini juga menunjukan bahwa model regresi yang digunakan sudah tepat 

(goodness of fit). 

 

3.8 Uji R2 

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 0,721 0,520 0,476 

Sumber: data primer diolah penulis, 2020 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 8, besarnya Adjusted R 

Square adalah 0,476. Hasil perhitungan statistik ini berarti kemampuan variabel 

independen yaitu variabel sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan 

keuangan pemerintah daerah, kualitas sumberdaya manusia, dan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam menerangkan perubahan variabel dependen yaitu 

variabel ketepatwaktuan pelaporan keuangan sebesar 47,6% dan sisanya 52,4% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

3.9 Pembahasan 

a. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Ketepatwaktuan 

Pelaporan Keuangan 
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Hasil penelitian membuktikan bahwa SPIP tidak berpengaruh (secara 

statistik tidak signifikan) terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah.  

SPI merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan 

mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam 

pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). 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. Faktor lain yang membuat SPIP 

tidak berpengaruh dalam penelitian ini ada kemungkinan disebabkan oleh 

beberapa pegawai yang belum memahami sepenuhnya terhadap sistem 

pengendalian internal yang diterapkan, sehingga kegiatan dalam penyusunan 

laporan keuangan tidak berjalan secara maksimal. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Astrawan et al., (2016) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian 

internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

b. Pengaruh Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap 

Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan 

Hasil penelitian membuktikan bahwa pengawasan keuangan pemerintah 

daerah tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.  

Pengawasan adalah upaya untuk mengenali penyimpangan atau 

hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Apabila terdapat 

penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau 

diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera 

digunakan oleh pemakai dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat 

berjalan secara maksimal. Alasan penolakan hipotesis ini diduga karena 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN pada 

pemerintah daerah Kabupaten Pati belum dilakukan secara efektif dan efisien 

dan pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 
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belum sesuai dengan tolok ukur atau standar yang telah ditetapkan apabila 

ditemukan adanya penyimpangan, kekliruan, serta pemborosan hal ini tidak 

dapat segera diatasi. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Astrawan et al., (2016), Anshori (2018) dan Domo et al., (2016) yang 

membuktikan bahwa pengawasan keuangan pemerintah daerah berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

c. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatwaktuan 

Pelaporan Keuangan 

Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas SDM berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

Kualitas SDM 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. Kualitas SDM mencakup kemampuan 

individu/organisasi untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukan semakin 

baiknya kualitas SDM yang diukur bedasarkan latar belakang pendidikan 

akuntansi maupun diukur dari pegawai yang sudah sering mengikuti pelatihan 

dalam bidang keuangan semakin cepat laporan keuangan yang diselesaikan 

karena ketepatwaktuan pelaporan keuangan dihasilkan berdasarkan 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku individu. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf 

(2016), Azhari dan Cahyono (2016) yang menyatakan kualitas SDM 

berpengaruh dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 

d. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatwaktuan 

Pelaporan Keuangan. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah.  
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Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu proses pengolahan 

dan penyebaran data dengan memanfaatkan alat perangkat komputer dan 

telekomunikasi untuk kegiatan yang dilakukan. Pemanfaatan teknologi 

informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data 

transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari 

kesalahan dalam membuat laporan keuangan. Hal ini menunjukan bahwa 

semakin baik pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia maka akan 

semakin meningkatkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. Hal tersebut dapat terlihat dari keterampilan penggunaan teknologi 

informasi yang tersedia, seperti mengelola komputer, mampu mengolah data 

dengan software yang tersedia dan menggunakan sistem online sehingga 

penyampaian laporan keuangan yang disajikan lebih cepat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yusuf (2016), Anshori 

(2018), Azhari dan Cahyono (2016)  yang menyatakan pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dari pembahasan hasil penelitian mengenai 

pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan keuangan 

pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dapat 

diperoleh simpulan sebagai berikut: 

a. Sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh (secara statistik 

tidak signifikan) terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan, sehingga H1 

dalam penelitian ini ditolak. 

b. Pengawasan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh (secara statistik 

tidak signifikan) terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan, sehingga H2 

dalam penelitian ini ditolak. 
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c. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan, sehingga H3 dalam penelitian ini 

diterima. 

d. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan, sehingga H4 dalam penelitian ini 

diterima. 

 

4.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis masih memiliki beberapa keterbatasan yang 

sekaligus dapat menjadi gambaran bagi penelitian selanjutnya antara lain: 

a. Penelitian hanya menguji pengaruh pengaruh sistem pengendalian internal 

pemerintah, pengawasan keuangan pemerintah daerah, kualitas sumber daya 

manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga tidak dapat menjelaskan 

faktor lainnya yang mempengaruhi ketepatwaktuan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. 

b. Penelitian ini menggunakan metode survey kuesioner, sehingga simpulan yang 

dikemukakan hanya berdasarkan pada data yang terkumpul melalui instrumen 

secara tertulis. 

 

4.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka 

dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan untuk pertimbangan pada 

penelitian selanjutnya, yaitu: 

a. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel lainnya yang 

kemungkinan berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 

b. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah metode depth interview (wawancara 

secara mendalam dengan responden) sehingga dapat memperoleh data yang 

lebih nyata dan akurat. 
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