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PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, 

PENGENDALIAN INTERN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA 

MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  

(Studi Empiris Pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Klaten) 
 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji pengaruh sistem akuntansi 

keuangan daerah, pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia 

terhadap kualitas laporan keuangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di 

DPPKAD kabupaten Klaten. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang 

bekerja pada bagian keuangan/anggaran/perbendaharaan sebanyak 100 responden. 

Data yang digunakan merupakan data primer yang di ambil dengan metode 

purposive sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan 

daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, pengendalian 

intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan kompetensi 

sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

 

Kata kunci: kualitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, 

pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia. 

 

 

Abstract 

This research was conducted with the aim of examining the effect of the regional 

financial accounting system, internal control and human resource competence on 

the quality of financial reports. This type of research is quantitative research. The 

population in this study were all employees who worked in DPPKAD Klaten 

Regency. The sample in this study were employees who worked in the finance / 

budget / treasury as many as 100 respondents. The data used are primary data 

taken by purposive sampling method. The analysis used in this research is 

multiple linear analysis. The results showed that the regional financial accounting 

system had a significant effect on the quality of financial reports, internal control 

had no effect on the quality of financial reports and the competence of human 

resources had a significant effect on the quality of financial reports. 

 

Keywords: quality of financial reports, regional financial accounting systems, 

internal control, human resource competence.  

 

1. PENDAHULUAN 

Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang perlu 

diwujudkan  dalam informasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan agar 

laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat 
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bagi para pengguna laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah 

informasi yang lengkap dan transparan, dirancang tidak menyesatkan kepada 

pengguna. Kinerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) harus di tingkatkan agar 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan 

cerminan untuk mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan 

baik, sehingga pemerintah di haruskan untuk dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan dalam penelitian ini dikatakan 

berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat 

dalam PPRI Nomor 71 tahun 2010. 

Kurangnya informasi menyebabkan pemerintah tidak mempunyai 

manajerial yang baik. Berdasarkan hasil audit temuan Badan Pemerikasa 

Keuangan (BPK) pada tahun 2016 memberikan pendapat Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara, hal ini dikarenakan oleh lemahnya pengendalian intern, dan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyusunan dan 

penyajian Laporan Keuangan, yaitu antara lain : belum tersediannya tenaga 

akuntansi yang telah memiliki kompetensi dalam penyajian dan penyusunan 

Laporan Keuangan, pejabat pengelolola keuangan SKPD belum maksimal dalam 

memahami tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga terjadi saling lempar 

tanggung jawab antara sesama pejabat pengelola keuangan SKPD. Masih 

rendahnya kualitas penyusunan laporan keuangan dan administrasi pengelolaan 

aset dimasing-masing SKPD.  

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) 

keandalan pelaporan keuangan (b) efektivitas dan efesiensi operasi, dan (c) 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Abdul halim, 2015 ; edisi 

5 jilid 1). 

Hubungan antara pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan 

keuangan daerah adalah Perusahaan atau instansi yang memiliki pengendalian 

intern yang baik akan memiliki tingkat keamanan yang tinggi dari kesalahan salah 
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saji. Semakin baik pengendalian intern nya maka semakin baik pula kualitas 

laporan keuangan yang di hasilkan. Ini dibuktikan oleh Anggraeni Madjham 

(2011) yang menemukan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap 

Kualitas laporan Keuangan Daerah. Laporan keuangan pemerintah yang disajikan 

harus berdasarkan Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan SAP. 

pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas pelaporan 

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng (Primayana, 2015). 

Penelitian ini merupakan replikasi/pengembangan dari penelitian 

sebelumnya yaitu Novtania (2017 yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian 

Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Sistem 

Pengendalian Intern berpengaruh negativ dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini 

menambahkan satu variabel independensi yaitu kompetensi sumber daya manusia. 

Objek dalam penelitian ini adalah dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan 

Aset Daerah (DPPKAD). Sehingga penelitian ini berjudul PENGARUH SISTEM 

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PENGENDALIAN INTERN, DAN 

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (Studi empiris pada DPPKAD 

Kabupaten Klaten) 

 

2. METODE 

Desain Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan satu 

variabel depeden dan tiga variabel independen. Jenis data dalam penelitian ini 

menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari DPPKAD 

Kabupaten Klaten. Penelitian ini didesain survei dengan membagi kuesioner 

kepada pegawai di DPPKAD Kabupaten Klaten. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada 

DPPKAD Kabupaten Klaten. Sampel penelitian ini adalah seluruh pegawai yang 

melakukan pekerjaan akuntansi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer  yang diperoleh dengan menggunakan survei kuesioner dalam 
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bentuk pertanyaan secara terstruktur dimana setiap responden dibatasi dalam 

memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja. 

Penelitian ini digunakan regresi linear berganda, dimana dalam regresi 

tersebut akan menguji pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian uji kualitas data yang 

terdiri dari uji reliabilitas dan uji validitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis yang 

terdiri dari uji simultan, koefisien determinasi dan uji signifikansi parameter 

individu. Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan SPSS. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SAKD 100 9 25 19,87 4,242 

PI 100 6 25 19,21 4,569 

KSDM 100 9 30 22,31 4,865 

KLK 100 20 45 36,33 6,901 

Valid N (listwise) 100     

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

Pada tabel di atas diketahui nilai statistik dskriptif dari masing-masing variabel 

adalah sebagai berikut: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai rata-

rata (mean) sebesar 19,87, nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 25, 

dan nilai standar deviasi sebesar 4,242. Pengendalian Intern memiliki nilai rata-

rata (mean) sebesar 19,21, nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum sebesar 25 

dan nilai standar deviasi sebesar 4,569. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 22,31, nilai minimum sebesar 9, nilai 

maksimum sebesar 30 dan nilai standar deviasi sebesar 4,865. Kualitas Laporan 

Keungan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 36,33, nilai minimum sebesar 20, 

nilai maksimum sebesar 45 dan nilai standar deviasi sebesar 6,901. 

Setelah dilakukan pengujian pada validitas atas variabel Sistem Akuntansi 

keuangan Daerah, Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia serta 

Kualitas Laporan Keuangan, maka dapat dilakukan pengujian reliabilitas. 
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Keputusan instrumen penelitian adalah dikatakan reliabel apabila cronbach’s 

alpha > 0,6. 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

Kuesioner 
Cronbach 

Alpha 

Nilai 

Kritis 
Keterangan 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0,951 0,6 Reliabel 

Pengendalian Intern 0,961 0,6 Reliabel 

Kompetensi Sumber Daya Manusia 0,965 0,6 Reliabel 

Kualitas Laporan keuangan 0,963 0,6 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah, Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia serta Kualitas 

Laporan keuangan memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 , maka 

dikatakan reliabel. Dengan demikian Kondisi ini juga memberikan arti bahwa 

seluruh variabel tersebut dapat digunakan pada analisis selanjutnya. 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 

Model 
Kolmogorov-

Smirnov Z 
Signifikansi Keterangan 

Unstandardized 

Residual 

0,712 0,990 Normal 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 3 di atas hasil pengujian normalitas dengan uji One 

Sample Kolmogorov Smirnov Test menunjukan nilai Asymp. Sig Sebesar 0,990 > 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam mpenelitian ini berdistribusi normal.  

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel  Tolerance VIF Keterangan 

Siatem Akuntansi Keuangan 

Daerah 
0,249 4,012 

Tidak Terjadi 

Mutikolinearitas 

Pengendalian Intern 0,203 4,929 
Tidak Terjadi 

Mutikolinearitas 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia 
0,289 3,462 

Tidak Terjadi 

Mutikolinearitas 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa tidak ada variabel 

independen yang memiliki nilai tolerance < 0,1. Ini berarti bahwa tidak ada 

korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan variance inflation factor 
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(VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada variabel independen yang 

memiliki nilai > 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antar 

variabel independen di dalam model regresi. 

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel thitung Sig Keterangan 

Siatem Akuntansi Keuangan Daerah 0,802 0,425 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Pengendalian Intern 0,284 0,777 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Kompetensi Sumber Daya Manusia -1,457 0,148 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan model regresi menunjukkan hasil 

signifikansi dari masing-masing variabel > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 

Tabel 6. Hasil Uji F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3655,300 3 1218,433 110,473 0,000 

Residual 1058,810 96 11,029   

Total 4714,110 99    

    Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 110,473 lebih 

besar dari Ftabel sebesar 2,70 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti 

model penelitian adalah fit atau dengan kata lain ada pengaruh yang signifikan 

antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengendalian Intern dan Kompetensi 

Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Unstandarized 

Coefficient Beta 

Standar 

eror 
thitung Signifikansi 

Konstanta 6,950 1,676 4,147 0,000 

SAKD 1,135 0,158 7,200 0,000 

PI 0,050 0,162 0,306 0,760 

KSDM 0,264 0,128 2,064 0,042 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
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Dari hasil pengolahan data diatas dapat disusun sebuah persamaan regresi 

linier berganda sebagai berikut: 

KLK = 6,950 + 1,135 SAKD + 0,050 PI + 0,264 KSDM + e (1) 

Berdasarkan persamaan regresi berganda tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: Konstanta sebesar 6,950 menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh dari 

variabel independen dan faktor lain, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan 

(KLK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Klaten adalah 6,950. 

Besarnya nilai koefisien variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  

(SAKD) sebesar 1,135 (positif). Tanda positif ini berarti bahwa semakin 

meningkat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) maka Kualitas Laporan 

Keuangan juga semakin meningkat. Begitu sebaliknya jika Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah semakin menurun maka Kualitas Laporan Keuangan juga 

semakin menurun. Besarnya nilai koefisien variabel Pengendalian Intern (PI) 

sebesar 0,050 (positif). Tanda positif ini berarti bahwa semakin meningkat 

Pengendalian Intern maka Kualitas Laporan Keuangan juga semakin meningkat. 

Begitu sebaliknya jika Pengendalian Intern semakin menurun maka Kualitas 

Laporan Keuangan juga semakin menurun. 

Besarnya nilai koefisien variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 

(KSDM) sebesar 0,264 (positif). Tanda positif ini berarti bahwa semakin 

meningkat Kompetensi Sumber Daya Manusia maka Kualitas Laporan Keuangan 

juga semakin meningkat. Begitu sebaliknya jika Kompetensi Sumber Daya 

Manusia semakin menurun maka Kualitas Laporan Keuangan juga semakin 

menurun. 

Tabel 8. Hasil Uji t 

Model t hitung t tabel Sig Ketrangan 

(Constant) 4,147 1,984 0,000  

SAKD 7,200 1,984 0,000 H1 Diterima 

PI 0,306 1,984 0,760 H2 Ditolak 

KSDM 2,064 1,984 0,042 H3 Diterima 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
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Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai thitung sebesar 

7,200 lebih besar dari ttabel sebesar 1,984 atau dapat dilihat dari signifikansi 0,000 

<  = 0,05 maka  H1 diterima, yang berarti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 

Variabel Pengendalian Intern memiliki nilai thitung sebesar 0,306 lebih kecil 

dari ttabel sebesar 1,984 atau dapat dilihat dari signifikansi 0,760 >  = 0,05 maka  

H1 ditolak, yang berarti Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan. 

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai thitung sebesar 

2,064 lebih besar dari ttabel sebesar 1,984 atau dapat dilihat dari signifikansi 0,042 

<  = 0,05 maka  H1 diterima, yang berarti Kompetensi Sumber Daya Manusia 

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai adjustd R square sebesar 

0,768. Hal ini menunjukkan bahwa 76,80 % variasi Kualitas Laporan Keuangan 

bisa dijelaskan oleh variasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengendalian 

Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Sedangkan sisanya 24,2 % lainnya 

dijelaskan oleh variasi lain diluar model. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan. 

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama mendapatkan hasil bahwa variabel 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  mempunyai  thitung sebesar 7,200 lebih besar 

dari  ttabel sebesar 1,984 atau dapat dilihat dari signifikansi 0,000 maka  H1 

diterima, sehingga Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 

sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan dapat meningkatkan kualitas 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,881 0,775 0,768 3,321 
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laporan keuangan daerah. Dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi 

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan menurut (Permendagri Nomor 13, 2006; 16-

17) yaitu tertib, taat pada peaturan perundang-undangan, efektif, efisien, 

ekonomis, transparan, bertanggung jawab. Suatu informasi yang disajikan 

membutuhkan sebuah sistem dalam penyusunannya. Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah adalah rangkaian prosedur yang dilakukan mulai dari mengumpulkan, 

mencatat, menggolongkan dan meringkas serta melaporkan. Penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan 

pemerintah daerah yang tepat dan akurat. Laporan keuangan daerah yang akurat 

menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan 

pemerintah daerah harus berkualitas. Jadi, untuk memperoleh kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan harus 

melalui sistem akuntansi keuangan daerah. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Reno Julia Utama (2017), 

Mokognita (2017) dan Pujaniran dan Taman (2017) yang menyimpulkan bahwa 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

3.2.2 Pengendalian Intern tidak berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Daerah. 

Berdasarkan Berdasarkan pengujian hipotesis kedua mendapatkan hasil bahwa 

variabel Pengendalian Intern  mempunyai  thitung sebesar 0,306 lebih kecil dari  

ttabel sebesar 1,984 atau dapat dilihat dari signifikansi 0,760 maka  H2 ditolak, 

sehingga Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan. 

 Hal ini menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2019), Reno 

Julia Utama (2017) dan Fidyah (2019) yang menunjukkan bahwa pengendalian 

intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Namun hal berbeda peneliti dapatkan pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten yaitu pengendalian 

intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal 

tersebut mendukung penelitian Novtania (2017) dan Budiawan dan Purnomo 
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(2014) yang menyatakan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan. Dengan adanya hasil penelitian tersebut 

mengindikasikan bahwa adanya sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu 

pemerintah daerah belum tentu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan 

apabila tidak dijalankan secara efektif dan efisien dan tidak didukung sumber daya 

manusia yang baik, sehingga menyebabkan kurangnya kualitas laporan keuangan. 

Untuk itu sumber daya manusia yang baik dan yang patuh terhadap Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan perundang-undangan akan menjadi 

dasar dalam menghasilkan kualitas laoporan keuangan yang baik. Berdasarkan 

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten Tahun 

Anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan memberikan Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) yang menunjukkan bahwa pengendalian intern yang ada 

sudah cukup baik tapi masih ada permasalahan dengan Laporan Keuangan. 

 Penelitian Nurlis dan Yadiati (2017) juga memperoleh hasil yang sama 

yaitu sistem pengendalian intern tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 

Meskipun pengendalian intern sudah dilakukan dengan baik pada aktivitas operasi 

suatu entitas tetapi belum bisa diterapkan secara efektif mengakibatkan tidak 

adanya pengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang disajikan. 

Ketidak efektifan sistem pengendalian intern ini berasal dari kelemahan pengelola 

entitas yang belum dapat menjalankan sistem pengendalian internal secara 

optimal.    

 Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Suryani, Dewi dan Herawati 

(2018) dan Safitri, Maslichah dan Affifudin (2019) yang sama-sama menyatakan 

sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

3.2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Daerah 

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga mendapatkan hasil bahwa variabel 

Kompetensi Sumber Daya Manusia  mempunyai  thitung sebesar 2,064 lebih besar 

dari  ttabel sebesar 1,984 atau dapat dilihat dari signifikansi 0,042 maka  H3 
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diterima, sehingga Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 

 Sumber daya manusia adalah faktor penting yang mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang ada 

pemerintahan harus memiliki kualitas untuk melaksanakan sistem akuntansi. 

Kualitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian  

(kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai). Penyusunan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah harus disusun oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas dan kompeten agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi 

karakteristik kualitatif yang terdiri dari; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan 

dapat diapahami. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik kompetensi 

sumber daya manusia maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin baik. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni 

(2014), Sapitri (2015) dan Suryani, Dewi dan Herawati (2017) yang 

menyimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh 

Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah: H1 Diterima sehingga Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini didukung 

oleh hasil uji t yang memperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05. H2 Ditolak 

sehingga, Pengendalian Intern tidak  berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan. Hal ini didukung oleh hasil uji t yang memperoleh nilai signifikansi 

0,760 > 0,05. H3 Diterima sehingga, Kompetensi Sumber Daya Manusia 

berpengaruh signifikan  terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini didukung 

oleh hasil uji t yang memperoleh nilai signifikansi 0,042 < 0,05. 

Berdasarkan keterbatasan yang dikemukakan diatas, maka penulis 

memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut: Untuk meningkatkan 

Kualitas Laporan Keuangan sebaikya DPPKAD di Kabupaten Klaten lebih 

memperhatikan peningkatan kualitas Pengendalian Intern dan aspek-aspek lain 
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sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan 

untuk meneliti pengaruh variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam 

penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya disarankan memperluas subjek 

peneitian, tidak terfokus pada satu dinas saja seperti pada penelitian ini yang 

hanya terfokus pada satu dinas yaitu DPPKAD di Kabupaten Klaten. 
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