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SARI 

 

Sulistyowati, Ratna Indah. 2017. “Pengaruh Kualitas SDM dan Pemanfaatan 

Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota 

Semarang dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Intervening”. 

Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I. Kiswanto, S.E., M.Si. II. Trisni Suryarini, S.E., M.Si. 

 

Kata kunci: kualitas laporan keuangan, kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris mengenai 

pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Semarang dengan sistem 

pengendalian intern sebagai variabel intervening. 

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur sipil negara bagian keuangan 

yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Semarang. Teknik 

pengambilan sampel adalah sampel jenuh (sensus). Sumber data adalah data 

primer yang diperoleh menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis Structural Equation Model (SEM) menggunakan AMOS 21. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas sumber 

daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 

sistem pengendalian intern dan terdapat pengaruh positif antara kualitas sumber 

daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian juga 

membuktikan bahwa sistem pengendalian intern dapat memediasi hubungan 

kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Simpulan dari penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berperan 

penting terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Saran dari 

penelitian ini untuk pemerintah daerah Kota Semarang adalah meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pendidikan atau pelatihan 

tentang pengelolaan keuangan, melakukan perbaikan sistem akuntansi, serta 

meningkatkan sistem pengendalian intern. 
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ABSTRACT 

 

Sulistyowati, Ratna Indah. 2017. "The effect of the quality of human resources 

and the utilization of information technology to the quality of  financial statement 

of the City Government of Semarang with internal control system as an 

Intervening Variable". Final Project. Majoring In Accounting Departmen. The 

Faculty Of Economics. State University Of Semarang. Supervisor I. Kiswanto, 

S.E., M.Si. II. Trisni Suryarini, S.E., M.Si. 

 

Keywords: quality of financial report of the Region Government, the quality of 

financial report. 

 

This research aims to obtain the empirically evidence regarding the 

influence of the quality of human resources and the utilization of information 

technology to the quality of  financial statement of the City Government of 

Semarang with internal control system as an intervening variable. 

The population in this research is Civil State Apparatus of financial 

Organizations who work in the Organization of the regional (OPD) in Semarang 

City. The sampling technique is saturated sample (census). The data source is the 

primary data which obtained using questionnaire. The analytical techniques using 

are analysis of Structural Equation Models (SEM) with AMOS 21. 

The results showed that the quality of human resources, utilization of 

information technology, and internal control system have positive effect to the 

quality of the financial statement of Region Government. The quality of human 

resources and information technology utilization have effect positive to the 

internal control system and there was positive effect between the quality of human 

resources and the utilization of information technology. The results of the study 

also proved that the internal control system can mediate the relationship of 

quality of human resource and the utilization of information technology to the 

quality of the financial statement of Region Government. 

The conclusion of this research showing that the quality of human 

resources, utilization of information technology, and internal control system have 

an important role to the quality of the financial statement of the Region 

Government. This research suggested to the Regional Government of Semarang to 

improve the quality of human resources by giving education or training on 

financial management, fixing the accounting system, and improving the internal 

control system. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi keuangan dalam 

pengelolaan keuangan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang tersebut mensyaratkan bentuk 

dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang 

ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Reformasi keuangan pemerintah daerah 

berdampak dengan meningkatnya tuntutan pemerintah dan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance government) dan 

pemerintahan yang bersih (clean governance government) (Arfianti, 2011). 

Tuntutan dari masyarakat tersebut telah mendorong pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung-

jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara periodik (PP no. 71 tahun 2010). Novianti dan Kiswanto (2016) 

menyatakan bahwa dalam konteks sektor publik, akuntabilitas diartikan sebagai 

kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan           
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pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola 

penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa upaya untuk mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan membuat dan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan 

oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan. Pemerintah daerah diharapkan mampu memperhatikan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, 

dan pengambilan keputusan (Sukmaningrum, 2012). Selain itu, pemerintah daerah 

harus menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Kualitas 

laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan 

dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No. 71 Tahun 

2010). Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat 

dikatakan berkualitas apabila informasi akuntansi tersebut memenuhi karakteristik 

kualitatif laporan keuangan. 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis 
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akrual adalah pertama, laporan keuangan pemerintah daerah harus relevan. 

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di 

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan 

memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi 

mereka di masa lalu. Informasi laporan keuangan yang relevan dapat bermakna 

bagi penggunanya. 

Karakteristik kualitatif yang kedua adalah andal, informasi keuangan dapat 

dikatakan andal apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan bebas 

dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap 

fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi keuangan mungkin dapat 

dikatakan relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan 

maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 

Informasi yang andal memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi, 

dan netralitas. Ketiga yaitu laporan keuangan pemerintah daerah dapat 

dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih 

berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya 

atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat 

dilakukan secara internal dan eksternal. Karakteristik kualitatif laporan keuangan 

pemerintah daerah yang keempat adalah dapat dipahami. Informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam 

bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. 
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Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah 

daerah seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemeritah No. 71 Tahun 2010, 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mewujudkan transparasi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, jika informasi 

yang terdapat dalam laporan keuangan pemeritah daerah tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, 

potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, 

ketidakhematan, ketidakefisiensian, dan ketidakefektifan (IHPS 1 tahun 2016). 

Penilaian atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melakukan audit setiap satu periode 

anggaran. Hasil pemeriksaan BPK dinyatakan dalam bentuk opini audit. Terdapat 

4 opini audit yang diberikan oleh BPK yaitu opini wajar tanpa pengecualian 

(WTP) termasuk opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-

DPP) , opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW) dan opini 

tidak memberikan pendapat (TMP). Representasi kewajaran yang dituangkan 

dalam bentuk opini mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan 

degan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal 

(IHPS 1 tahun 2016). 

Pemerintah menargetkan LKPD yang memperoleh opini WTP pada tahun 

2015 harus mencapai 60% (BPKP, 2015). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK 

atas 533 LKPD tahun 2015, BPK memberikan opini WTP atas 312 (58%) LKPD, 
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opini WDP atas 187 (35%) LKPD, opini TMP atas 30 (6%) LKPD, dan opini TW 

atas 4 (1%) LKPD. Perkembangan opini LKPD dalam 5 tahun terakhir (2011-

2015) dapat dilihat dari grafik berikut ini, 

 
Gambar 1.1. Perkembangan Opini LKPD 2011-2015 

Sumber: www.bpk.go.id–IHPS I Tahun 2016 (diunduh tanggal 16 Desember 2016) 

Grafik di atas menunjukkan bahwa opini LKPD dalam 5 tahun terakhir 

(2011-2015) mengalami perbaikan, LKPD yang memperoleh opini WTP 

meningkat sebanyak 45% dari 13% pada tahun 2011 menjadi 58% pada tahun 

2015. Sementara itu, berdasarkan tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa 

pada semester I tahun 2016 terdiri atas 34 laporan keuangan pemerintah provinsi, 

408 laporan keuangan pemerintah kabupaten, dan 91 laporan keuangan 

pemerintah kota. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2016 

menunjukkan bahwa opini WTP yang diterima oleh LKPD pada tahun 2015 telah 

mengalami peningkatan, namun belum dapat mencapai target yang ditetapkan 

oleh pemerintah yaitu 60%. Belum tercapainya target pemerintah menunjukkan 

bahwa masih terdapat laporan keuangan pemerintah daerah yang belum 

memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah. 
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Kenaikan opini yang diterima oleh LKPD disebabkan karena Pemda telah 

menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 dengan melakukan perbaikan 

atas kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap 

perundang-undangan sehingga akun-akun disajikan dan diungkapkan sesuai 

dengan SAP. Selain kenaikan opini, terdapat penurunan opini atas 30 LKPD 

Tahun 2015 yang terjadi karena ketidaksesuaian penyajian akun-akun dengan 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Secara keseluruhan LKPD tahun 2015 yang 

belum memperoleh opini WTP sejumlah 221 dari 533 LKPD. LKPD yang belum 

memperoleh opini WTP disebabkan oleh masih adanya kelemahan dalam 

penyajian laporan keuangan sesuai SAP (BPK, 2016). 

Salah satu daerah yang belum memperoleh opini WTP adalah Pemerintah 

Kota Semarang. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya penurunan opini 

untuk pemerintah Kota Semarang untuk 2 tahun terakhir (2013-2014). Pemerintah 

Kota Semarang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

pada tahun 2012, namun pada tahun 2013 opini yang diterima oleh Pemerintah 

Kota Semarang mengalami penurunan yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa 

Pengecualian  Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Pada tahun 2014, opini 

LKPD pemerintah kota semarang kembali mengalami penurunan dengan 

mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) serta pada tahun 2015 

belum terlihat adanya peningkatan opini pada Pemerintah Kota Semarang dan 

mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini LKPD untuk 

Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini, 
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Tabel 1.1. 

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015 

No Entitas Pemerintah 

Daerah 

Opini 

Tahun 

2011 

Opini 

Tahun 

2012 

Opini 

Tahun 

2013 

Opini 

Tahun 

2014 

Opini 

Tahun 

2015 

13 Provinsi Jawa 

Tengah 

          

 LKPD 36  36  36  36  36  

 34 227 Kota 

Semarang 

1 WDP 1 WTP 1 WTP 

DPP 

1 WDP 1 WDP 

Sumber: www.bpk.go.id–IHPS I Tahun 2016 (diunduh tanggal 16 Desember 2016) 

Opini WDP bukan merupakan suatu hasil yang maksimal serta 

mengidentifikasi bahwa masih terdapat banyak temuan kelemahan dalam 

pencatatan dan pelaporan keuangan daerah yang masih perlu untuk diperbaiki. 

Penurunan opini audit yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Semarang 

menunjukkan adanya penurunan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

Kota Semarang. Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang menyatakan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ariesta (2013) menyatakan bahwa kualitas 

sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern 

akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan laporan 

keuangan pemerintah daerah. Surastiani dan Handayani (2015) melakukan 

penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan 

keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia 

dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi 

http://www.bpk.go.id/
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informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas informasi laporan 

keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan 

Mukadarul (2016) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen 

pemimpin, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga 

pernah dilakukan oleh Pradono dan Basukianto (2015). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, 

rekonsiliasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan peran PPK-SKPD tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) menyebutkan bahwa 

kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan 

teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Arfianti (2011) menyatakan bahwa sistem 

pengendalian intern berpengaruh signifikan tehadap keandalan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan 

teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah menunjukkan hasil yang berbeda-beda antara peneliti yang satu 
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dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini akan 

menguji beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah antara lain kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi, serta sistem pengendalian intern. 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar penyangga utama sekaligus 

penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan 

dari organisasi tersebut (Sukmaningrum, 2012). Sumber daya manusia merupakan 

sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan sumber daya lainnya untuk 

mencapai tujuan organisasi (Wirawan, 2009: 1). Sumber daya manusia merupakan 

salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan 

bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan sebaik mungkin agar 

mampu berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki sumber daya manusia 

yang berkualitas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik. 

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menyatakan bahwa kualitas sumber daya 

manusia dapat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya manusia 

tersebut. Kompetensi didukung latar belakang pendidikan, pengalaman, dan 

pelatihan (Indriasih, 2014), selain itu kualitas SDM dapat diukur dari 

pengetahuan, keterampilan serta perilaku sumber daya manusia yang 

bersangkutan. Hal tersebut diperlukan agar sumber daya manusia yang bertugas 

sebagai aparatur pemerintahan dapat menerapkan sistem akuntansi yang ada 

berdasarkan dengan peraturan yang berlaku serta mampu memahami logika 

akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia dalam menerapkan dan 
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memahami logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan dalam pembuatan 

laporan keuangan dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan 

pemerintah (Sukmaningrum, 2012). 

Penelitian mengenai pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Surastiani dan 

Handayani (2015), hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas sumber daya 

manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah dengan korfisien regresi sebesar 0,349. Anwar dan Mukadarul (2016) 

menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah dengan koefisien regresi sebesar 0,297. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pradono dan Basukianto (2015) tentang faktor 

yang memperngaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menemukan 

hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah  dengan koefisien regresi sebesar 0,169. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sudiarianti dkk. (2015) 

yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan koefisien regresi sebesar 

0,318. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka kualitas informasi 

laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Sumber daya manusia yang 

paham akan akuntansi pemerintah dan memiliki pengalaman pada pengelolaan 

keuangan daerah dibutuhkan untuk dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah yang baik (Surastiani dan Handayani, 2015). 
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Faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan 

teknologi informasi dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk 

mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat 

untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan 

mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. PP No. 56 Tahun 2005 

menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk 

meningkatkan kemampuan mengelola keuangan darah, dan menyalurkan 

informasi keuangan daerah. 

Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak, database, 

jaringan, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan 

teknologi (Wilkinson et al., 2000 dalam Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010). 

Teknologi informasi terdiri dari bagian utama yaitu teknologi komputer dan 

perlengkapan komputer yang berfungsi untuk menerima data, menyimpan data, 

dan mengolah data menjadi informasi, serta mengkomunikasikan informasi 

tersebut.  Salah satu pemanfaatan teknologi informasi yaitu adanya sistem 

informasi akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa transaksi atau kejadian yang dicatat adalah sah, telah diotorisasi, dicatat, 

dinilai secara wajar, telah dicatat dalam periode yang seharusnya, dan dimasukkan 

ke dalam buku pembantu serta diringkas dengan benar. 

Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal akan dapat meningkatkan 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut didukung oleh 
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penelitian yang dilakukan oleh Pradono dan Basukianto (2015) yang menyatakan 

bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah dengan koefisien regresi 0,215. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan 

Mukadarul (2016) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh positi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan 

koefisien regresi 0,488. Penelitian yang dilakukan oleh Pradono dan Basukianto 

menyebutkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah dengan koefisien regresi sebesar 0,215. 

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

yang selanjutnya adalah sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan BPK-RI 

menunjukkan bahwa BPK masih menemukan permasalahan lain yang terkait 

dengan kelemahan SPI serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. Hasil pemeriksaan BPK atas 533 LKPD pada tahun 2015 menunjukkan 

terdapat 6.150 kelemahan sistem pengendalian intern yang terdiri dari 

permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem 

pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan 

struktur pengendalian intern. BPK juga menemukan adanya 6.016 permasalahan 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian 

daerah, kekurangan penerimaan dan kelemahan administrasi senilai Rp. 2,52 

triliun. 

Hasil evaluasi BPK yang menemukan banyaknya kasus kelemahan sistem 

pengendalian intern menunjukkan bahwa efektivitas SPI pemerintah daerah belum 
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optimal. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian 

akuntansi dan pelaporan, terdiri dari pencatatan belum dilakukan atau tidak 

akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, sistem informasi 

akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan 

belum didukung SDM yang memadai, serta entitas terlambat menyampaikan 

laporan. Kasus kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah 

menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah 

masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria karakteristik kualitatif yang 

disyaratkan dalam PP No. 71 Tahun 2010.  

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sistem yang dirancang 

sedemikian rupa dan diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 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 (PP No. 60 tahun 2008). Sukmaningrum (2012) 

mengatakan sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang 

bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin 

keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi effisiensi da 

efektivitas operasi-operasi pemerintah. Pengendalian intern merupakan fondasi 

good governance dan garis pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan 

informasi dalam penyusunan LKPD. Permendagri No. 4 tahun 2008 tentang 

pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah menyatakan 
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bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur berdasarkan kesesuaian SAP 

saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya.  

Sistem pengendalian intern dibangun dari lima komponen diantaranya: (1) 

lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) aktivitas pengendalian; (4) 

informasi dan komunikasi; serta (5) pemantauan pengendalian intern. Komponen 

pengendalian intern dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk 

memastikan bahwa tujuan pengendalian internal akan tercapai (Arens et al, 

2012:320 dalam Sudiarianti dkk., 2015). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (PP 

No. 60 tahun 2008) serta menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah 

yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) untuk mencapai 

pengeloalaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

Surastiani dan Handayani (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 

hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian Anwar dan 

Mukadarul (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan 

dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Arfianti (2011), Sukmaningrum 

(2012), Nurillah (2014), Afiah dan Azwari (2015), serta Pradono dan Basukianto 

(2015). Hal ini memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian 

tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas laporan keuangan melalui 
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sistem pengendalian intern, yang berarti semakin baik sistem pengendalian intern 

pemerintah daerah maka kualitas informasi laporan keuangan akan semakin baik. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan 

bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah namun 

pengaruh kedua faktor tersebut masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, pada penelitian ini peneliti menghadirkan variabel intervening 

yaitu sistem pengendalian intern yang mengacu pada penelitian yang dilakukan 

oleh Sudiarianti dkk. (2015) dan Suliyantini (2016) dengan meneliti pengaruh 

kompetensi SDM pada penerapan SAP dan penerapan SPIP pada kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah serta penelitian yang dilakukan oleh 

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang meneliti pengaruh sumber daya 

manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel 

intervening pengendalian intern akuntansi. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti 

termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas sumber daya 

manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah dengan variabel intervening Sistem Pengendalian Intern 

dengan studi kasus di Pemerintah Kota Semarang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

mengacu pada: 
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1. Pemerintah menargetkan LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) pada tahun 2015 harus mencapai 60%, namun pada 

tahun 2015 opini audit yang diperoleh oleh LKPD belum memenuhi 

target yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK 

semester I tahun 2016 menunjukkan bahwa opini WTP yang diterima 

oleh LKPD pada tahun 2015 adalah 58% yang diberikan pada 312 

LKPD. 

2. Target pemerintah belum terpenuhi dikarenakan masih banyaknya kasus 

yang ditemukan oleh BPK RI. Hasil pemeriksaan BPK atas 533 LKPD 

pada tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 6.150 kasus kelemahan 

sistem pengendalian intern yang terdiri dari permasalahan sistem 

pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur 

pengendalian intern. BPK juga menemukan adanya 6.016 permasalahan 

terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian 

daerah, kekurangan penerimaan dan kelemahan administrasi senilai 

Rp.2,52 triliun. 

3. Banyaknya temuan kasus pada tahun 2015 menunjukkan bahwa laporan 

keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah belum memenuhi 

karakteristik kualitatif laporan keuangan dan belum menunjukkan 

kualitas yang baik. Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh beberapa peneliti adalah kualitas sumber daya manusia, 



17 
 

 
 

pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, penerapan 

standar akuntansi pemerintah, peran audit internal, penerapan sistem 

akuntansi pemerintah, rekonsiliasi, peran PPK-SKPD, komitmen 

pemimpin. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Penelitian ini meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi, serta sistem pengendalian intern. Populasi dalam penelitian 

ini adalah 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota 

Semarang dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang keuangan yang berada di 

lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagai responden. Pemilihan Kota 

Semarang sebagai obyek penelitian dikarenakan opini audit yang diperoleh oleh 

Pemerintah Kota Semarang selama 2 tahun terakhir (2013-2014) menunjukkan 

adanya penurunan opini. Adanya fakta bahwa pada Pemerintah Kota Semarang 

mengalami penurunan opini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan 

Pemerintah Kota Semarang juga mengalami penurunan. Sampel pada penelitian 

ini menggunakan sampel jenuh (sensus) yaitu penggunaan seluruh populasi 

sebagai sampel. 

 

1.4 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, 

rumusan masalah dapat disusun secara rinci sebagai berikut: 
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1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemeritah daerah? 

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan pemeritah daerah? 

3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemeritah daerah? 

4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap sistem 

pengendalian intern? 

5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 

sistem pengendalian intern? 

6. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi? 

7. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian intern? 

8. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian 

intern? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap 

kualitas laporan keuangan pemeritah daerah.  
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2. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

kualitas laporan keuangan pemeritah daerah.  

3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas 

laporan keuangan pemeritah daerah.  

4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap 

sistem pengendalian intern.  

5. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

sistem pengendalian intern. 

6. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi. 

7. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian 

intern. 

8. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian 

intern. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat sebagai berikut ini. 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini digunakan untuk memverifikasi teori yang ada. Peneliti 

berharap penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

referensi penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada kualitas 
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laporan keuangan pemerintah daerah sehingga hasil penelitian ini nantinya 

dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat mengonfirmasi hasil-hasil penelitian 

sebelumnya mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

b. Manfaat Praktis  

1. Bagi Praktisi: 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pihak 

yang terkait yaitu bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan 

bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu akuntansi, khususnya 

konsentrasi akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan kualitas 

sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem 

pengendalian intern. 

 

1.7 Orisinilitas Penelitian 

Penelitian ini merupakan pengembangan model dari penelitian yang 

dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang mengkaji pengaruh 

sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan 

dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel 

intervening pengendalian intern akuntansi. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yaitu penelitian ini 

menggunakan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi 
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sebagai variabel independen, sistem pengendalian intern sebagai variabel 

intervening, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel 

dependen. Pada penelitian ini menguji pengaruh mediasi variabel kualitas sumber 

daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian intern, sedangkan 

penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) hanya menguji pengaruh 

mediasi variabel sumber daya manusia terhadap keterandalan laporan keuangan 

pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pada penelitian 

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menggunakan pejabat Pemerintah 

Daerah di SOBOSUKAWONOSRATEN sebagai responden, sedangkan 

penelitian ini menggunakan aparatur sipil negara bagian keuangan yang bekerja di 

51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1. Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

2.1.1. Teori Stewardship 

Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan pada 

tingkah laku, perilaku manusia (behavior), pola manusia (model of man), dan 

mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi, dan kekuasaan) dalam sebuah 

organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan 

peranan penting bagi pencapaian sebuah tujuan. Teori stewardship adalah teori 

yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh 

tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama 

mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007). Teori ini didesain bagi para 

peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam suatu organisasi 

sebagai pelayan (agen) dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik 

pada principalnya (Donaldson dan Davis, 1989, 1991 dalam Yonyon, 2013). 

 Teori stewardship dalam penelitian ini didefinisikan sebagai situasi dimana 

para steward (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih 

mementingkan kepentingan prinsipal (pemilik). Kondisi ini didasari sikap 

melayani yang demikian besar dibangun oleh steward. Meskipun demikian tidak 

berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup. Manajer memilih berperilaku 

sebagai steward atau agen sesuai kepentingan bersama. Asumsi penting dari 

stewardship adalah pengelola meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik
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dan berperilaku sesuai kesepakatan dan kepentingan bersama. Teori stewardship 

mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja 

perusahaan, sehingga fungsi utilitas akan maksimal. Ketika terjadi benturan antara 

kepentingan dua pihak tersebut, steward akan berusaha bekerja sama daripada 

menentangnya kerena steward lebih melihat pada tujuan organisasi bukan pada 

tujuan individu (Raharjo, 2007). 

Praktek dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang 

didasari oleh teori stewardship. Aparat pemerintah yang bertindak sebagai 

steward akan melayani masyarakat sebagai pemilik (principal), karena dalam 

konteks kenegaraan rakyat/masyarakat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas 

dasar sistem pemerintahan Indonesia yang demokrasi, „dari rakyat, oleh rakyat, 

untuk rakyat‟. Pemerintah dan rakyat mempunyai tujuan bersama yaitu 

terselenggaranya tatanan pemerintahan/kenegaraan yang baik, sehingga teori 

stewardship cocok untuk organisasi sektor publik. 

Aparat pemerintah yang bertindak sebagai steward mempunyai kewajiban 

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Informasi keuangan 

tersebut tertuang dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan 

informasi yang akan digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan 

keputusan, sehingga laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah harus 

berkualitas dengan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan 

keuangan yang berkualitas dapat disusun oleh pemerintah dengan dipengaruhi 

oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kualitas pegawai pemerintah sebagai 
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sumber daya manusia yang bekerja dan memberikan pelayanan dalam organisasi 

pemerintahan. Pegawai pemerintah akan memberikan pelayanan dalam hal 

penyusunan laporan keuangan sesuai kompetensi yang dimilikinya serta 

berperilaku yang baik, sehingga tujuan organisasi untuk menyajikan sebuah 

laporan yang berkualitas akan tercapai. Selain kualitas sumber daya manusia, 

faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah 

pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi yang dimanfaatkan secara 

optimal dapat memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah daerah. 

Pemanfaatan teknologi informasi mampu membuka peluang bagi berbagai pihak 

untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi secara tepat dan 

akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih, transparan, 

dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif (PP No. 56 Tahun 2005).  

Berdasarkan teori stewardship, steward (aparat pemerintah) dan principal 

(masyarakat) mempunyai tujuan yang sama. Pengelolaan sistem pengendalian 

intern pemerintah yang baik diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan 

laporan keuangan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sistem 

pengendalian intern pemerintah dibangun oleh steward sebagai bentuk pelayanan 

yang  memastikan bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Selain itu sistem 

pengendalian internal juga diterapkan steward untuk menghindari segala bentuk  

penyimpangan/kekeliruan karena tindakan manusia yang mungkin terjadi di 

dalam organisasi yang akan menghambat tercapainya tujuan organisasi. 
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2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  menyatakan 

bahwa “Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang 

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah selama satu periode pelaporan”. Sedangkan Arfianti (2011) 

berpendapat bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi pihak 

manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas 

sumber daya yang dipercayakan padanya.  

Laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota merupakan laporan 

keuangan yang disusun dengan dasar laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Laporan keuangan OPD 

merupakan hasil pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan dari transaksi 

ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah 

daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan (Erlina dkk, 2015: 19). 

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan keuangan 

sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang 

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit 

pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut 

ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, 

berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: 



26 

 

 
 

1. Pemerintah pusat 

2. Pemerintah daerah 

3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemeritah 

pusat 

4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi 

lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi 

dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan 

Berdasarkan pengertian laporan keuangan pemerintah daerah diatas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil 

akhir dari proses akuntansi di pemerintah selama satu periode yang disusun 

berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan berisi informasi keuangan yang 

berguna untuk pengambilan keputusan serta bermanfaat bagi pihak yang 

berkepentingan. 

2.2.1. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan keuangan pemerintah daerah sesuai kerangka konseptual PP No. 71 

Tahun 2010 Paragraf 24 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah 

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, 

hasil operasi, dan perubahan ekuitas pada suatu etitas pelaporan yang bermanfaat 

bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai 

alokasi sumber daya (Erlina dkk, 2015: 20). Secara spesifik, tujuan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna 
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untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas 

pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.  

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Paragraf 26 menyatakan bahwa 

pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan memuat 

keputusan ekonomi, sosial, maupu politik dengan: 

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 

daya keuangan 

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 

untuk membiayai seluruh pengeluaran 

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 

dicapai 

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya 

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak 

dan pinjaman 

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.  
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2.2.2. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat beberapa kelompok utama pengguna 

laporan keuangan pemerintah, yaitu: 

a. Masyarakat 

b. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa 

c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan 

pinjaman 

d. Pemerintah 

2.2.3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna laporan 

keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai wujud 

akutabiltas pengelolaan negara, oleh karena itu komponen yang disajikan 

setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diwajibkan oleh 

ketentuan perundang-undangan. PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa 

kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi 

kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila 

didasarkan pada basis akrual dimana pengakuan didasarkan pada munculnya hak 

dan kewajiban, bukan hanya berdasarkan arus kas. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, setiap 

OPD harus menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

secara periodik meliputi: 
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1. Laporan Realisasi Anggaran 

2. Neraca 

3. Laporan Arus Kas 

4. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Setelah berlakunya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP), laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah 

meliputi: 

1. Pelaporan Pelaksaan Anggaran 

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 61-62, Laporan realisasi 

anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber 

daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang 

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 

satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan 

realisasi anggaran terdiri dari: 

a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara negara/bendahara 

umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah 

saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 

yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

pemerintah 

b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara negara/bendahara 

umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode 
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tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali oleh pemerintah. 

c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas 

pelaporan dari/kepada entitas lain, termasuk dana perimbangan dan 

dana bagi hasil. 

d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak 

berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali 

dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan 

maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran 

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau 

memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dapat berasal 

dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan digunakan 

untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman 

kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah 

B. Laporan Perubahan Saldo Aggaran Lebih (SAL) 

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 63 menyatakan bahwa 

laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan 

atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan 

dengan tahun sebelumya. 

2. Pelaporan Finansial 

A. Neraca 

Pada PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 64-65 dikatakan bahwa neraca 

meggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 



31 

 

 
 

kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh 

neraca terdiri dari: 

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur 

dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset 

diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset tidak lacar. Suatu aset 

dapat diklasifikasikan sebagai aset lacar jika diharapkan segera untuk 

dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 

12 bulan sejak tanggal pelaporan. aset lancar meliputi kas dan setara 

kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. 

Aset tidak lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset 

tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung 

untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. 

Aset tidak lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, 

aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. 

b. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi 

pemerintah. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka 

pendek yaitu utang yang dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah 
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tanggal pelaporan, dan kewajiban jangka panjang yaitu utang yang 

dibayar dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal 

pelaporan. 

c. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

antara aset dan kewajiban pemerintah. 

B. Laporan Operasional (LO) 

PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 78-79 menyatakan bahwa laporan 

operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah 

ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah 

untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. 

Unsur yang dicakup dalam laporan operasional terdiri dari: 

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih. 

2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih. 

3. Transfer merupakan hak pemerintah atau kewajiban pengeluaran uang 

dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, 

termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

4. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang 

terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi 

biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar 

kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 
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C. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan 

atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan ekuitas 

pada tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas berdasarkan PP No. 

71 Tahun 2010 menyajikan sekurang-kurangnya: 

1. Ekuitas awal 

2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan 

3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain yang 

berasal dari dampak komulatif yang disebabkan oleh perubahan 

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. 

4. Ekuitas akhir 

D. Laporan Arus Kas 

Pada PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 80-81 dijelaskan bahwa laporan arus 

kas adalah laporan yang meyajikan informasi kas sehubungan dengan 

aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang 

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas 

pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup 

dalam laporan arus kas terdiri dari: 

1. Penerimaan kas adalah semua arus kas yang masuk ke bendahara umum 

negara/daerah. 

2. Pengeluaran kas adalah semua arus kas yang keluar dari bendahara 

umum negara/daerah.  
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E. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 

PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 83 menjelaskan bahwa catatan atas 

laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang 

tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, 

laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. 

 

2.3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan 

oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan. Pemerintah daerah harus berupaya menyajikan informasi keuangan 

yang akurat dan bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan untuk memenuhi 

kebutuhan para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu adaya 

kriteria/persyaratan laporan keuangan yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan 

para pemakai laporan keuangan. 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 

71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkaan dalam 

informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik 

berikut ini merupakan kriteria/persyaratan laporan keuangan yang tercantum 

dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah berbasis Akrual adalah sebagai berikut: 

1. Relevan 

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan 
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memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi 

mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan 

dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya. Informasi yang relevan 

mencakup: 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 

Informasi memugkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi 

eskpektasi mereka dimasa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang 

akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 

c. Tepat waktu 

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan 

berguna dalam pengambilan keputusan. 

d. Lengkap 

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, 

mencakup semua informasi akuntansi yag dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. 

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang 

termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar 

kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 

2. Andal 

Informasi keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi yang termuat 

dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan 
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material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi 

keuangan mungkin dapat dikatakan relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya 

tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut: 

a. Penyajian jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainya 

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan 

untuk disajikan. 

b. Dapat diverifikasi (verifiability) 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan 

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, 

hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 

c. Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 

kebutuhan pihak tertetu. 

3. Dapat dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 

secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila 

suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. 

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan 

menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi 
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yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode 

terjadinya perubahan 

4. Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 

batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan 

yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta 

adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 

 

2.4. Kualitas Sumber Daya Manusia 

Setiap organisasi atau perusahaan membutuhkan sumber daya untuk 

mencapai tujuannya. Sumber daya tersebut antara lain terdiri dari sumber daya 

alam, sumber daya financial, sumber daya manusia, sumber daya ilmu 

pengetahuan, dan sumber daya teknologi (Wirawan, 2009: 1). Diantara sumber 

daya terseebut, sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi adalah 

sumber daya manusia (SDM). Menurut Wirawan (2009), sumber daya manusia 

merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan sumber daya 

lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Wiley (2002) dalam Sukmaningrum 

(2012) mendefinisikan “sumber daya merupakan pilar penyangga utama sekaligus 

penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan 

dari organisasi tersebut”. Menurut Hasibunan, sumber daya manusia adalah 

kemampuan terhadap daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh suatu individu. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya 

manusia adalah orang-orang yang dipekerjakan di suatu organisasi atau 
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perusahaan dimana nantinya akan menjadi pilar penyangga utama dan penggerak 

roda organisasi untuk bisa mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Sumber daya 

manusia dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek kuantitas dan kualitas. 

Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia, sedangkan kualitas 

menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut yang meliputi kemampuan, baik 

kemampuan fisik maupun non-fisik (kecerdasan dan mental) (Notoatmodjo, 

2009:1). Oleh karena itu, dalam sektor pemerintahan setiap Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam 

pengelolaan keuangan daerah yang baik. 

Matindas mendefinisikan “Kualitas sumber daya manusia merupakan 

sumber daya manusia yang bukan hanya memiliki kesanggupan untuk 

menyelesaikan pekerjaannya, melainkan juga untuk mengembangkan dirinya serta 

mendorong pengembangan diri rekan-rekannya”. Kualitas sumber daya manusia 

merupakan kekuatan daya pikir atau daya cipta manusia yang tersimpan dan tidak 

dapat diketahui dengan pasti kapasitasnya (Yanto, 2013). Kualitas Sumber daya 

manusia menurut Danim (1996) dalam Pratiwi (2013) yaitu sumber daya yang 

memenuh kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual (pengetahuan 

dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual. Berdasarkan definisi tersebut, 

kualitas sumber daya manusia adalah nilai dari perilaku seseorang yang bukan 

hanya unggul di aspek intelektual tetapi juga semua aspek jasmani dan rohani. 

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), berpendapat bahwa untuk menilai 

kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsi, termasuk 

akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan komptensi sumber daya 
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manusia tersebut. T. Zahara Djaafar dalam Yanto (2013) menyatakan bahwa 

kualitas SDM yang tinggi yaitu mengguasai ilmu dan teknologi serta memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan 

merasa bahwa manusia mempunyai hubungan fungsional dengan sistem sosial. 

Kualitas sumber daya manusia mencakup banyak aspek, yaitu aspek sikap 

mental, perilaku, aspek kemampuan, aspek intelegensi, aspek agama, aspek 

hukum, dan aspek kesehatan. Seluruh aspek ini merupakan dua potensi yang 

masing-masing dimiliki oleh tiap individu, yaitu jasmani dan rohani. Indikator 

kualitas sumber daya yang dikemukakan oleh Danim (1996) adalah sebagai 

berikut: 

1. Kualitas fisik dan kesehatan 

Kualitas fisik dan kesehatan meliputi: 

a. Memiliki kesehatan yang baik serta kesegaran jasmani 

b. Memiliki tingkat kehidupan yang layak dan manusiawi 

2. Kualitas intelektual (Pengetahuan dan Keterampilan) 

Kualitas intelektual meliputi: 

a. Memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 

b. Memiliki tingkatan ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan 

yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja, baik 

yang tersedia di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 

c. Memiliki penguasaan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa ibu 

(daerah) dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing. 
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d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan industrialisasi 

3. Kualitas spiritual 

Kualitas spiritual meliputi: 

a. Taat menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, serta toleransi yang tinggi dalam kehidupan beragama. 

b. Memiliki semangat yang tinggi dan kejuangan yang tangguh, baik 

sebagai individu maupun sebagai masyarakat. 

c. Jujur dan dilandasi kesamaan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan 

serta tanggung jawab yang dipikulnya. 

d. Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi 

atau golongan atas dasar kesamaan lebih mendahulukan kewajiban 

daripada hak sebagai warga negara. 

e. Memiliki sikap adaptif dan kritis terhadap pengaruh negatif nilai-nilai 

budaya asing. 

f. Memiliki kesadaran disiplin nasional sebagai suatu budaya bangsa yang 

senantiasa ingin maju. 

g. Memiliki semangat kompetisi yang tinggi dengan meningkatkan 

motivasi, etos kerja, dan produktivitas demi pembangunan bangsa dan 

negara. 

h. Berjiwa besar dan berpikiran positif dalam setiap menghadapi 

permasalahan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi keutuhan 

dan kemajuan. 
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i. Memiliki sifat keterbukaan yang dilandasi rasa tanggung jawab bagi 

kepentingan bangsa. 

j. Memiliki kesadaran hukum yang tinggi serta menyadari hak dan 

kewajiban asasinya dengan yang ditetapkan dalam UUD 1945. 

 

2.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan 

untuk mengolah data, termasuk mendapatkan, menyusun, memproses, 

menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan 

informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu 

yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan 

informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Nurillah, 2014). Akadun 

(2009: 114) mendefinisikan teknologi informasi sebagai hasil rekayasa manusia 

terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima 

sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas 

penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Teknologi informasi merupakan 

gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi sehingga menjadi 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi informasi meliputi 

komputer, perangkat lunak (software), database, jaringan, electronic commerce, 

dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al, 2000 

dalam Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010). Teknologi menggunakan 

seperangkat komputer utuk melakukan pengolahan data, sistem jaringan yang 

digunakan untuk menghubungkan antar komputer sesuai dengan kebutuhan, dan 
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teknologi telekomunikasi yang digunakan agar data dapat dipublikasikan dan di 

akses secara global.  

Salah satu pendorong dan termasuk reformasi pemerintahan untuk 

mewujudkan good governance (khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah) 

adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pelayanan, dan pembangunan (Akadun, 2009: 130). Komputer sebagai salah satu 

komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang dapat melipatgandakan 

kemampuan yang dimiliki oleh manusia (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010), 

bahkan komputer juga dapat mengerjakan pekerjaan yang mungkin tidak mampu 

dilakukan oleh manusia. Pengolahan data menjadi sebuah informasi dengan 

menggunakan bantuan komputer akan lebih meningkatkan nilai dari sebuah 

informasi yang dihasilkan. Peningkatan nilai informasi misalnya, informasi yang 

memiliki nilai tinggi adalah informasi yang disediakan dalam waktu yang cepat 

dan tepat. Pemrosesan data dapat dilaksanakan secara manual yang akan 

menghasilkan suatu informasi dengan waktu yang lebih lama daripada 

pemrosesan data dengan menggunakan komputer sehingga biaya yang 

dikeluarkan akan relatif lebih banyak. Sedangkan dengan bantuan komputer, 

penggolahan data dapat diatur sedemikian rupa sehingga informasi yang 

dihasilkan tepat waktu dan dengan biaya yang masih dibawah manfaat yang 

dihasilkan.  

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintah 

selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka 

dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah 
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satu bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyediakan 

informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk 

informasi keuangan daerah. Pesatnya kemajuan teknologi informasi serta potensi 

pemanfaatannya secara luas mampu membuka peluang bagi berbagai pihak untuk 

mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat 

untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan 

mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. 

PP no. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

mewajibkan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan 

kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola 

keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan 

publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi 

informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses 

kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan 

menyederhanakan akses antar unit kerja. 

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan 

dimanfaatkannya teknologi informasi secara optimal akan memberikan 

kemudahan terhadap pekerjaan yang akan dilakukan, serta dapat meminimalisir 

tingkat kesalahan. Teknologi informasi sangat dibutuhkan bagi organisasi untuk 

memudahkan setiap organisasi dalam mengolah data secara cepat, lengkap, dan 

akurat, agar tujuan organisasi dapat tercapai. Pemanfaatan teknologi informasi 

menurut (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010)  

mencakup adanya: 
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a. Pengolaha data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses 

kerja secara ekonomi 

b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat 

diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah 

negeri. 

 

2.6. Sistem Pengendalian Intern  

Xu, et al. (2003) dalam Sukmaningrum (2012) menjelaskan bahwa interaksi 

atara orang dengan sistem serta implementasi sistem merupakan faktor penting 

yang mempengaruhi kualitas dari sebuah informasi. Keandalan sistem juga 

didukung oleh keandalan sumber daya manusia. Namun sistem yang sudah 

berjalan harus dikontrol agar sistem tetap berjalan dengan baik. Sistem 

pengendalian intern menurut PP No. 60 Tahun 2008 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. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, 

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

dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) (Nurillah, 2014). 

Pengertian sistem pengendalian internal pemerintah menurut Permendagri 

No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan 

Daerah adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan 

untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, 
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efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

keandalan penyajian keuangan daerah. Berdasarkan definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu proses sistematis 

yang dilaksanakan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan suatu organisasi 

telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sistem pengendalian intern merupakan kegiatan pengendalian terutama atas 

pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dalam 

kelengkapan informasi (Sukmaningrum, 2012). Kegiatan pengendalian atas 

pengelolaan informasi meliputi: 

1. Pengendalian umum 

Pengendalian ini meliputi penggunaan sistem informasi, pengendalian 

atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat 

lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan 

tugas, dan kontinuitas pelayanan. 

2. Pengendalian aplikasi 

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian 

kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap 

keandalan pemrosesan dan file data. 

2.6.1. Unsur Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari unsur-

unsur berikut ini: 
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1. Lingkungan Pengendalian 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara 

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan 

kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam 

lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian terdiri dari: 

a. Penegakan integritas dan nilai etika 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

c. Kepemimpinan yang kondusif 

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia 

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait  

2. Penilaian Risiko 

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah dapat 

menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan, 

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian 

risiko terdiri dari: 

a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan 

b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan 

c. Identifikasi risiko 

d. Analisis risiko 
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e. Mengelola risiko selama perubahan 

f. Kegiatan pengendalian 

3. Kegiatan Pengendalian 

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan 

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dari tugas dan fungsi 

yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian terdiri dari: 

a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan 

b. Pembinaan sumber daya manusia 

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 

d. Pengendalian fisik dan aset 

e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja 

f. Pemisahan fungsi 

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian 

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya 

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya 

k. Dokumentasi atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan 

kejadian penting  

4. Informasi dan Komunikasi 

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. 

Komunikasi atas informasi harus diselenggarakan secara efektif. untuk 

menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pemerintah harus: 
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a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana 

komunikasi. 

b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi 

secara terus menerus. 

5. Pemantauan 

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem 

pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern 

dilaksanakan melalui: 

a. Pemantauan berkelanjutan 

b. Evaluasi terpisah 

c. Tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas 

 

2.7. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian empiris mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya penelitian 

mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh 

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) dengan hasil yang menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh antara sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan melalui pengendalian intern 

akuntansi, serta hasil menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak 

berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan, sedangkan 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan. Arfianti (2011) juga melakukan penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah 
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daerah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern 

berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012) 

menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan 

kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh dan faktor eksternal tidak 

dapat digunakan sebagai pemoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya 

manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan 

keuangan pemerintah daerah.  

Nella (2014) melakukan penelitian mengenai sistem pengendalian intern 

dan menyatakan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 

Sistem Pengendalian Intern adalah faktor lingkungan pengendalian 67,196%, 

penilaian resiko 20,497%, aktivitas pengendalian 7,432%, serta informasi dan 

komunikasi 4,874%. Penelitian Nurillah (2014) menyatakan bahwa kompetensi 

SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi 

informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Indriasih 

(2014) melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akuntabilitas pemerintah 

daerah dengan variabel independen kompetensi aparaturr pemerintah dan sistem 

pengendalian intern dengan variabel intervening kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. hasil penelitian menyatakan bahwa Kompetensi aparatur 
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pemerintah dan sistem pengendalian intern berpengaruh pada kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

berpengaruh pada pelaksanaan akuntabilitas pemerintah daerah.  

Sudiarianti dkk. (2015) melakukan penelitian mengenai kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan variabel kompetensi sumber 

daya manusia (SDM) sebagai variabel independen serta sistem pengendalian 

intern (SPIP) dan standar akuntansi pemerintah (SAP) sebagai variabel 

intervening. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kompetensi SDM 

berpengaruh positif terhadap penerapan SPIP, SAP, dan kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah; penerapan SPIP dan SAP berpengaruh positif pada 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; serta kompetensi SDM berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan 

SPIP dan SAP. Penelitian yang dilakukan oleh Surastiani dan Handayani (2015) 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sistem 

pengendalian intern mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi 

tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Pradono dan Basukianto (2015) juga pernah meneliti mengenali kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel independen kompetensi 

sumber daya manusia, teknologi informasi, rekonsiliasi, sistem pengendalian 

intern, dan PPK-OPD. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi sumber 

daya manusia, teknologi informasi, rekonsiliasi, dan sistem pengendalian intern 
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berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 

sedangkan PPK-OPD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah.  

Afiah dan Azwari (2015) meneliti pengaruh sistem pengendalian intern 

pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil 

penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah berhasil memediasi pengaruh sistem 

pengendalian intern pemerintah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Mukadarul (2016) menyatakan bahwa 

kualitas SDM, komitmen pemimpin, pemanfaatan teknologi, dan sistem 

pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah.  

Agustina dan Riharjo (2016) meneliti faktor yang mempengaruhi sistem 

pengendalian intern dan hasil penelitian menyatakan bahwa Lingkungan 

pengendalian serta informasi dan komunikasi berpengaruh negatif terhadap 

kelemahan pengendalian intern pemerintah, penilaian risiko dan pemantauan tidak 

berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah, sedangkan 

aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian 

intern pemerintah. Suliyantini (2016) melakukan penelitian mengenai kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah dan menyatakan bahwa Kompetensi sumber 

daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan SAP, 

namun kompetensi berpengaruh terhadap sistem pengendalian inten. Penerapan 
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sistem pengendalian intern juga berpengaruh terhadap penerapan SAP. Sistem 

pengendalian intern dapat memediasi hubungan antara kompetensi sumber daya 

manusia dan kualitas laporan keuangan, tetapi standar akuntansi pemerintahan 

tidak dapat memediasi hubungan yang sama.  

Tabel 2.1. berikut ini meunjukkan ringkasan hasil penelitian terdahulu 

mengenai kualitas laporan keuangan pemeritah daerah. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian 

(Tahun) 
Variabel 

Teknik 

Analisis 
Hasil Penelitian 

Celviana 

Winidyaning

rum dan 

Rahmawati 

(2010) 

Variabel dependen: 

Keterandalan 

dan ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan 

pemerintah daerah 

Variabel independen: 

Sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi 

informasi 

Variabel intervening: 

Sistem pengendalian 

intern pemerintah  

Analisis 

jalur dan 

analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Hasil penelitian dalam model pertama 

dengan path analysis menunjukkan 

adanya pengaruh positif signifikan antara 

sumber daya manusia dan pemanfaatan 

teknologi informasi terhadap keterandal-

an pelaporan keuang-an melalui pengen-

dalian intern akuntansi. Sedangkan hasil 

penelitian dalam model kedua dengan uji 

regresi menunjukkan adanya pengaruh 

positif tidak signifikan antara sumber 

daya manusia, sedangkan pemanfaatan 

teknologi informasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan. 

Dita Arfianti 

(2011) 

Variabel dependen: 

Keterandalan dan 

Ketepatwaktuan 

laporan keuangan 

pemerintah daerah 

Variabel independen: 

Kualitas sumber daya 

manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi, 

sistem pengendalian 

intern, dan pengawasan 

keuangan daerah 

Analisis 

regresi 

liniear 

berganda 

Sistem pengendalian intern berpengaruh 

positif signifikan terhadap keandalan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah, 

kualitas sumber daya manusia dan 

pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Tantariani 

Sukmaningr

um (2012) 

Variabel dependen: 

Kualitas informasi 

laporan keuangan 

pemerintah daerah 

Variabel independen: 

Kualitas sumber daya 

manusia, dan sistem 

pengendalian intern 

Variabel Moderating: 

Faktor eksternal 

Analisis 

regresi 

liniear 

berganda 

Sistem pengendalian intern berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan pemerintah 

daerah, sedangkan kompetensi sumber 

daya manusia tidak berpengaruh. Faktor 

eksternal tidak dapat digunakan sebagai 

pemoderasi hubungan antara kompetensi 

sumber daya manusia dan sistem 

pengendalian intern terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan. Faktor 
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Penelitian 

(Tahun) 
Variabel 

Teknik 

Analisis 
Hasil Penelitian 

eksternal berperan sebagai variabel bebas 

dan tidak berpengaruh terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan. 

Rezi Merza 

Nella (2014) 

Variabel Dependen: 

Sistem Pengendalian 

Intern 

Variabel Independen: 

Lingkungan 

pengendalian, penilaian 

resiko, aktivitas 

pengendalian, serta 

informasi dan 

komunikasi 

Analisis 

faktor 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 

adalah faktor lingkungan pengendalian 

67,196%, penilaian resiko 20,497%, 

aktivitas pengendalian 7,432%, serta 

informasi dan komunikasi 4,874% 

As Syifa 

Nurillah 

(2014) 

Variabel dependen: 

Kualitas informasi 

laporan keuangan 

pemerintah daerah 

Variabel independen: 

Kompetensi sumber 

daya manusia, 

penerapan sistem 

akuntansi keuangan 

daerah ,pemanfaatan 

teknologi informasi, 

dan sistem 

pengendalian intern 

Analisis 

regresi 

liniear 

berganda 

Kompetensi SDM, penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah, 

pemanfaatan teknologi informasi dan 

sistem pengendalian intern pemerintah 

mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah 

Dewi 

Indriasih 

(2014) 

Variabel dependen: 

Pelaksanaan 

akuntabilitas 

pemerintah daerah 

Variabel independen: 

Kompetensi aparatur 

pemerintah, dan sistem 

pengendalian intern 

Variabel Intervening: 

Kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah 

Analisis 

SEM 

Kompetensi aparatur pemerintah dan 

sistem pengendalian intern berpengaruh 

pada kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah serta kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah 

berpengaruh pada pelaksanaan 

akuntabilitas pemerintah daerah. 

Ni Made 

Sudiarianti, I 

Gusti Ketut 

Agung 

Ulupui, dan 

I G.A. 

Budiasih 

(2015) 

Variabel dependen: 

kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah 

Variabel independen: 

Kompetensi sumber 

daya manusia 

Variabel intervening: 

Penerapan sistem 

pengendalian intern 

pemerintah dan 

penerapan standar 

akuntansi pemerintah 

Analisis 

jalur 

Kompetensi SDM berpengaruh positif 

terhadap penerapan SPIP, SAP, dan 

kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah; penerapan SPIP dan SAP 

berpengaruh positif pada kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah; serta 

kompetensi SDM berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah melalui penerapan 

SPIP dan SAP 

Dyah Puri 

Surastiani 

Variabel dependen: 

Kualitas informasi 

Analisis 

regresi 

Kualitas sumber daya manusia dan 

sistem pengendalian intern mempunyai 
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Penelitian 

(Tahun) 
Variabel 

Teknik 

Analisis 
Hasil Penelitian 

dan Bestari 

Dwi 

Handayani 

(2015) 

laporan keuangan 

pemerintah daerah 

Variabel independen: 

Kualitas sumber daya 

manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi, 

dan sistem 

pengendalian intern 

liniear 

berganda 

pengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah, sedangkan pemanfaatan 

teknologi informasi tidak mempunyai 

pengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah 

Febrian 

Cahyo 

Pradono dan 

Basukianto 

(2015) 

Variabel dependen: 

Kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah 

Variabel independen ; 

Kompetensi sumber 

daya manusia, 

teknologi informasi, 

rekonsiliasi, sistem 

pengendalian intern, 

dan PPK-SKPD 

Analisis 

regresi 

liniear 

berganda 

Kompetensi sumber daya manusia, 

teknologi informasi, rekonsiliasi, dan 

sistem pengendalian intern berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah, sedangkan 

PPK-SKPD tidak berpengaruh 

signifikan. 

Nunuy Nur 

Afiah dan 

Peny Cahaya 

Azwari 

(2015) 

Variabel dependen: 

Kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah 

Variabel independen: 

Sistem pengendalian 

intern pemerintah 

Variabel intervening: 

Prinsip pemerintah 

yang baik 

Path 

analysis 

Sistem pengendalian intern pemerintah 

berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah 

serta kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah berhasil memediasi 

pengaruh sistem pengendalian intern 

pemerintah terhadap tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

Choirul 

Anwar dan 

Devi 

Meliana 

Mukadarul 

(2016) 

Variabel dependen: 

Kualitas informasi 

laporan keuangan 

pemerintah daerah 

Variabel independen: 

Kualitas sumber daya 

manusia, komitmen 

pemimpin,pemanfaatan 

teknologi informasi, 

dan sistem 

pengendalian intern 

Analisis 

regresi 

liniear 

berganda 

Kualitas SDM, Komitmen pemimpin, 

Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan 

Sistem Pengendalian Intern berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah 

Gita Putri 

Agustina 

dan Ikhsan 

Budi Riharjo 

(2016) 

Variabel Dependen: 

Sistem Pengendalian 

Intern 

Variabel Independen: 

Lingkungan 

pengendalian, penilaian 

resiko, aktivitas 

pengendalian, 

informasi dan 

komunikasi, serta 

pemantauan. 

Analisis 

regresi 

liniear 

berganda 

Lingkungan pengendalian serta informasi 

dan komunikasi berpengaruh negatif 

terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah, penilaian risiko dan 

pemantauan tidak berpengaruh terhadap 

kelemahan pengendalian intern 

pemerintah, sedangkan aktivitas 

pengendalian berpengaruh positif 

terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah 

Liani 

Suliyantini 

Variabel dependen: 

Kualitas laporan 

Analisis 

SEM 

Kompetensi sumber daya manusia tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan 



55 

 

 
 

Penelitian 

(Tahun) 
Variabel 

Teknik 

Analisis 
Hasil Penelitian 

(2016) keuangan pemerintah 

daerah 

Variabel independen: 

Kompetensi sumber 

daya manusia 

Variabel intervening: 

sistem pengendalian 

intern pemerintah dan 

standar akuntansi 

pemerintah 

keuangan dan SAP, namun kompetensi 

berpengaruh terhadap sistem 

pengendalian inten. Penerapan sistem 

pengendalian intern juga berpengaruh 

terhadap penerapan SAP. Sistem 

pengendalian intern dapat memediasi 

hubungan antara kompetensi sumber 

daya manusia dan kualitas laporan 

keuangan, tetapi standar akuntansi 

pemerintahan tidak dapat memediasi 

hubungan yang sama. 

Sumber: Berbagai penelitian yang diolah, 2017 

2.8. Kerangka Berfikir 

2.8.1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan 

Kuangan Pemerintah Daerah 

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus 

penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan 

dari organisasi tersebut (Wiley, 2002 dalam Sukmaningrum, 2012). Menurut 

Wirawan (2009: 1), sumber daya manusia merupakan sumber daya yang 

digunakan untuk menggerakkan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan 

organisasi Sumber daya manusia adalah orang-orang yang dipekerjakan di suatu 

organisasi atau perusahaan dimana nantinya akan menjadi pilar penyangga utama 

dan penggerak roda organisasi untuk bisa mencapai tujuan organisasi itu sendiri. 

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan 

keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. OPD harus memiliki sumber daya 

manusia yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. 

T.Zahara Djaafar dalam Yanto (2013) menyatakan bahwa sumber daya manusia 

yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang mengguasai ilmu dan 

teknologi serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan 
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makhluk hidup lainnya dan merasa bahwa manusia mempunyai hubungan 

fungsional dengan sistem sosial. Kualitas sumber daya manusia memiliki peranan 

yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan 

entitas yang bersangkutan. 

Sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang 

pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, mempunyai 

pengalaman di bidang keuangan, berperilaku yang baik, dan bertanggungjawab 

terhadap pekerjaan. Hal tersebut diperlukan untuk dapat menerapkan sistem 

akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki 

pemahaman tentang akuntansi pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah 

yang baik akan dapat menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang 

memenuhi karakteristik laporan keuangan, sehingga laporan keuangan pemerintah 

daerah menjadi berkualitas.  

Hasil penelitian yang dilakukan Arfianti (2011) menyatakan bahwa kualitas 

sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan 

pemerntah daerah tetapi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan 

pemerintah daerah. Surastiani dan Handayani (2015) menyatakan bahwa kualitas 

sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sudiarianti dkk. (2015). 
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2.8.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan oleh 

organisasi bisnis tetapi juga dimanfaatkan oleh organisasi sektor publik termasuk 

pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem 

informasi keuangan daerah menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti 

terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan 

menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah 

perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk 

membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang 

memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan 

akses antar unit kerja. 

Penelitan yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan 

teknologi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) menatakan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan 

Mukadarul (2016) mendukung penelitian yang dilakukan olen Nurillah (2014) 

yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian 
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Surastiani dan Handayani (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi tidak berpegaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

Uraian dan temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan 

bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan 

jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi 

keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, 

multiprocessing (Nurillah, 2014). Pemanfaatan teknologi informasi juga akan 

mengurangi kesalahan yang terjadi saat melakukan pemrosesan data keuangan 

serta menghasilkan informasi keuangan dengan tepat waktu.  

2.8.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah 

merupakan sistem yang dirancang sedemikian rupa dan diselenggarakan secara 

menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 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. Sistem 

pengendalian intern sangat penting diterapkan dalam mewujudkan pemerintahan 

yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian intern 

perlu diterapkan di seluruh organisasi, baik organisasi sektor publik, organisasi 

sektor bisnis, maupun organisasi sosial. Penyimpangan, kecurangan, dan 
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kesalahan dapat diminimalisasi dengan adanya sistem pengendalian intern yang 

memadai. 

Masih ditemukan banyaknya kasus kelemahan sistem pengendalian intern 

yang mengakibatkan penyimpangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah 

oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum 

memenuhi karakteristik laporan keuangan yang disyaratkan. Hasil audit ang 

dilakukan oleh BPK, BPK memberikaan opini “tidak wajar dan/atau disclaimer” 

diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki 

oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2016). 

Anwar dan Mukadarul (2016) membuktikan bahwa sistem pengendalian 

intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Penelitan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum 

(2012), Nurillah (2014), Surastiani dan Handayani (2015), dan Sudiarianti dkk. 

(2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif 

dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi penerapan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah, maka kecenderungan kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah akan semakin baik. 

2.8.4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Sistem 

Pengendalian Intern 

Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus 

penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan 

dari organisasi tersebut (Wiley, 2002 dalam Sukmaningrum, 2012). Sebaik 
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apapun suatu sistem yang ada, akan sia-sia begitu saja apabila tidak ditunjang oleh 

kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari 

potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Indriasih, 2014) dan diukur dari 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku sumber daya manusia yang bersangkutan. 

Penelitian mengenai pengaruh sumber daya manusia terhadap penerapaan 

sistem pengendalian intern pernah dilakukan oleh Sudiarianti dkk. (2015) yang 

menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada 

penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang berarti semakin tinggi 

kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki PPK-OPD maka penerapan 

sistem pengendalian intern yang dihasilkan PPK-OPD cenderung semakin baik. 

Apabila PPK-OPD dalam melaksanakan tugasnya menggunakan keahlian dan 

pengetahuan yang dimilikinya dengan baik serta didukung dengan perilaku yang 

mengutamakan kode etik, maka pengendalian intern cenderung akan berjalan 

dengan efektif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suliyantini (2016) mendukung penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya dengan menyatakan bahwa kompetensi sumber 

daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan sistem pengendalian intern. 

Hal ini berarti untuk meningkatkan sistem pengendalian intern yang lebih efektif 

dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Penerapan sistem 

pengendalian pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang mampu 

memahami dan menguasai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian 

intern pemerintah dengan baik. 
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2.8.5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Sistem 

Pengendalian Intern 

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan 

untuk mengolah data, termasuk mendapatkan, menyusun, memproses, 

menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan 

informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu 

yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan serta 

merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Nurillah, 

2014). Pemanfaatan teknologi informasi dapat membuka peluang bagi berbagai 

pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat 

dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, 

transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. 

PP No. 56 Tahun 2005 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan darah, 

dan menyalurkan informasi keuangan daerah. PP No. 60 Tahun 2008 menyatakan 

bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat serta 

diselenggarakan secara efektif. Oleh karena itu, pimpinan instansi pemerintah 

harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi 

serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus 

menerus. 
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Hasil pemerikasaan BPK menemukan adanya kasus kelemahan sistem 

pengendalian intern diantaranya kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan 

pelaporan yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait dengan kegiatan 

pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi 

secara optimal dapat mengurangi kelemahan sistem pengendalian akuntansi da 

pelaporan keuangan karena dengan pemanfaatan teknologi informasi maka 

laporan keuangan pemerintah daerah dapat disajikan tepat waktu serta adanya 

sistem informasi akuntansi yang memadai untuk mengolah data transaksi 

keuangan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 

Agustina dan Riharjo (2016) meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi 

kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa informasi dan komunikasi berpengaruh negatif terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah. Semakin lancar alur informasi dan komunikasi 

dalam OPD maka akan mengurangi kasus kelemahan pengendalian intern. 

Sehingga apabila teknologi dan komunikasi di manfaatkan secara optimal dapat 

meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif. 

2.8.6. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

Teknologi informasi memiliki peran yang penting dalam sektor 

pemerintahan. Peranan teknologi informasi menjadi semakin penting dalam 

kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah ketika inovasi teknologi 

informasi dan telekomunikasi terus menerus terjadi. Akadun (2009:130) 

menyatakan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu 
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adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah, 

pelayanan, dan pembangunan. Pendapat Akadun (2009) semakin dikuatkan oleh 

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan 

daerah menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses 

pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk 

meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan 

informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola keuangan pemerintah 

daerah memberikan banyak keuntungan diantaranya proses input data keuangan 

menjadi output yang berupa laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan 

dengan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif. Namun, pemanfaatan teknologi 

informasi tidak dapat dipisahkan dari peran sumber daya manusia karena 

teknologi ada karena diciptakan oleh manusia (Habibie, 1995:18). Habibie 

menyatakan bahwa “manusia yang sehat dan sejahtera serta kaya akan informasi 

akan dengan cepat dapat memanfaatkan dan mengembangkan semua Iptek yang 

diperlukan untuk memperbaiki nasibnya dan meningkatkan mutu kehidupannya” 

(Habibie, 1995: 22). Berkaitan dengan penelitian ini, sumber daya manusia yang 

berkualitas akan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja. Berdasarkan teori stewardship 

dimana untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang mampu 
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memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat memudahkan dalam proses 

penyusunan laporan keuangan pemerintah.  

2.8.7. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah melalui Sistem Pengendalian Intern 

Laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berkualitas apabila 

organsasi juga menerapkan sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan. 

Berdasarkan teori stewardship, bahwa pegawai pemerintah memberikan 

pelayanan dalam organisasi ataupun masyarakat menggunakan pengetahuan, 

keterampilan, perilaku yang baik dengan mengedepankan kode etik, serta 

memiliki faktor pendukung kompetensi yang dimilikinya dengan cara menerapkan 

sistem pengendalian intern yang baik. Penerapan sistem pengendalian yang baik 

dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang 

dihasilkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sudiarianti dkk. (2015) membuktikan bahwa 

terdapat pengaruh tidak langsung antara kompetensi sumber daya manusia 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu dengan melalui 

penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini juga didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Suliyantini (2016) yang menyatakan bahwa 

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian intern. 
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2.8.8. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Sistem Pengendalian 

Intern 

Teori stewardship menyatakan bahwa manajer (steward) tidaklah 

termotivasi oleh kepentingan individu, akan tetapi lebih mementingkan 

kepentingan pemilik (principal). Praktek dalam organisasi sektor publik, aparat 

pemerintah yang bertindak sebagai steward akan melayani masyarakat sebagai 

pemilik (principal) dimana pemerintah dan masyarakat mempunyai tujuan 

bersama yaitu terselenggaranya tatanan pemerintahan yang bersih. Pemerintah 

mempunyai kewajiban untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para 

pengguna sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang disajikan 

dalam bentuk laporan keuangan yang berkualitas dengan memenuhi karakteristik 

kualitatif laporan keuangan. 

Abadun (2017;130) menyatakan bahwa untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik maka pemerintah harus memanfaatkan teknologi 

informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan. 

Kaitannya dengan tata kelola keuangan pemerintah, teknologi informasi harus 

dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan suatu informasi keuangan 

pemerintah yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 

Pemanfaatan teknologi informasi memberikan banyak keuntungan yang diperoleh 

oleh pemerintah daerah. Proses pengolahan data menjadi sebuah informasi akan 

lebih cepat dan tepat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi 

serta biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan 
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manfaat yang diperoleh. Pengolahan data menjadi sebuah informasi dengan 

menggunakan bantuan komputer akan lebih meningkatkan nilai dari sebuah 

informasi yang dihasilkan. Peningkatan nilai informasi misalnya, informasi yang 

memiliki nilai tinggi adalah informasi yang disediakan dalam waktu yang cepat 

dan tepat. Pemrosesan data dapat dilaksanakan secara manual yang akan 

menghasilkan suatu informasi dengan waktu yang lebih lama daripada 

pemrosesan data dengan menggunakan komputer sehingga biaya yang 

dikeluarkan akan relatif lebih mahal.  

Pesatnya kemajuan teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara 

luas, hal tersebut mampu membuka peluang bagi berbagai pihak untuk 

mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat 

untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan 

mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Laporan keuangan 

pemerintah daerah akan lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan 

apabila pemerintah juga menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian 

internal. Sistem pengendalian intern menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah 

proses integral 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 

perundang-undangan. Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 bab XII 

menyatakan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja 

pemerintah daerah, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib 
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menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait. 

Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal akan meningkatkan 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, apabila sistem pengendalian intern 

juga diterapkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah maka akan 

menghasilkan informasi keuangan yang tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya 

serta akan dapat mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan, dan penyimpangan 

dalam pengolahan data transaksi serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka model kerangka berfikir dari penelitian 

ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1. 

Model Kerangka Berfikir 

*Keterangan : Kualitas SDM= Kualitas Sumber Daya Manusia, PTI= 

Pemanfaatan Teknologi Informasi, SPI= Sistem Pengendalian Intern, Kualitas 

LKPD= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
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2.9. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berfikir yang disajikan pada bagian 2.8. diatas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

H2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

H3 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

H4 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap sistem 

pengendalian intern. 

H5 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap sistem 

pengendalian intern. 

H6 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pemanfaatan 

teknologi informasi. 

H7 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian intern. 

H8 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian intern. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pegaruh kualitas sumber daya 

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Responden penelitian ini 

berjumlah 91 orang yang merupakan aparatur sipil negara bagian keuangan di 

OPD Kota Semarang. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah, serta 

dilakukan analisis menggunakan program AMOS 21, maka dapat diambil 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah.  

2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

4. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap sistem 

pengendalian intern.  

5. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap sistem 

pengendalian intern.  

6. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pemanfaatan 

teknologi informasi. 
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7. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian intern.  

8. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap laporan 

keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian intern.  

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

berikut adalah beberapa saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan 

penelitian ini: 

1. Pemerintah daerah perlu melakukan pendidikan atau pelatihan tentang 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah bagi para pegawai/staf dibagian 

keuangan secara berkala untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Perbaikan sistem akuntansi untuk proses pencatatan dan 

penyusunan laporan keuangan perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses penyusunan laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat meningkatkan sistem 

pengendalian intern dengan menetapkan standar kompetensi untuk setiap 

tugas dan fungsi pada masing-masing posisi yang ada, menerapkan 

mekanisme reward dan punishment, melakukan analisis  risiko secara 

lengkap terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem 

akuntansi, serta menindaklanjuti setiap hasil temuan/review dan saran yang 

diberikan oleh BPK/Inspektorat. 
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