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TABEL 5 

Regresi Moderasi 
 

variabel 

Return On Asset 

Koef Beta t-value Sign 

constant -0.003 -0.221 0.826 

SQRTVAIC 0.043 3.556 *0.001 

INTERAKSIGEND 0.001 0.092 0.926 

INTERAKSIAGE -0.011 -1.841 0.069 

INTERAKSIEDU 0.013 0.831 0.408 

R-Square 0.387 

 

  

Adj R-Square 0.363 

 

  

F test 16.117 

 

  

Signifikansi F 0,000     

    *Signifikan pada level 5% 

  Hasil uji signifikasi simultan yang ada di tabel 7 menunjukkan nilai F Hitung sebesar 
16.117 dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan 
untuk memprediksi pengaruh terhadap Return On Asset. Dari hasil uji signifikansi parameter 
individual (Uji-t) yang ada dalam tabel 7 terlihat bahwa variabel VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) memiliki nilai probabilitas signifikan (sig t) sebesar 0,001 dan lebih kecil 
dari nilai signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas,  dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Tan et al (2007) dan Ulum (2008), serta Widiatmoko (2015). 

Terdapat pengaruh pada intellecual capital terhadap profitabilitas dalam hal ini karena 
perkembangan bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business) 
mendorong perusahaan lebih bersaing pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
dalam upayanya untuk menciptakan, memelihara, mengembangkan dan mempertahankan 
aset tidak berwujud yang dimiliki sehingga dapat menciptakan value added. Penciptaan 
terhadap value added tersebut yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan dan daya saing 
perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji-t) dengan ditambahkannya interaksi 
antara variabel moderasi tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender pada model 
regresi memberikan koefisien yang tidak signifikan sehingga hipotesis 2 tidak didukung oleh 
data, hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah wanita yang duduk di dewan direksi dan 
komisaris masih sedikit dengan rata-rata indeks blau 0,12 yang menyebabkan rendahnya 
keberagaman gender. Indeks blau untuk umur juga menunjukkan keberagaman yang kecil 
dengan rata-rata 0,28 serta memiliki hubungan yang negative dari hasil intereaksi 
moderasiannya. Tingkat pendidikan juga tidak memoderasi hubungan walaupun memiliki 
rata-rata indeks blau 0,49 yang menunjukkan tingginya keberagaman dari sisi tingkat 
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PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, 
PEMANFAATAN TEKHNOLOGI DAN AKUNTASI AKRUAL TERHADAP 

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
 

Rusliyawati 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 

 
 

Abstrak 
 

Laporan keuangan merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggung 
jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan 
keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas yangmemenuhi 
karakteristik kualitatif, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat 
dipahami.Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi adalah 
sumber daya manusia, pengendalian internal, pemanfataan teknologi informasi dan akuntansi 
akrual. Alat uji yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa sumber daya manusia, pengendalian internal,pemanfataan teknologi informasi dan 
akuntansi akrual,semuanya memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap laporan 
keuangan pemerintah daerah.  

 
Kata kunci: Laporan keuangan daerah, sumber daya manusia, pengendalian internal, 

pemanfaatan teknologi informasi, akuntansi akrual. 
 
Pendahuluan 

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah 
untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus 
mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang 
berkualitas. Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP). UU no 71 thn 2010 tentang SAP 
dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik, relevan, andal, 
dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Governmental Accounting Standards Board (1999) 
dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reportingmenyatakan 
bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh 
adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan 
sumber daya dan penggunaannya. 

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang 
dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti 
Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. 
Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRDdan masyarakat 
umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan 
keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin 
ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten 



Konferensi Akuntansi Khatulistiwa, [26 November 2018] 
 

13 
 

untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Begitu juga di 
entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan 
SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintah, keuangan daerah bahkan 
organisasional tentang pemerintahan. 

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya 
manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering 
mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal 
tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. 
Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan 
logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidak 
sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). 

Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik 
yang disengaja maupun yang tidak disengaja (Riasetiawan). Oleh karena itu sistem akuntansi 
memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat 
dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007). 

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP 
bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya: efektivitas dan 
efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara; keandalan Laporan 
Keuangan; pengamanan aset negara; dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

Komponen penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait dengan sistem 
akuntansi antara lain (Mahmudi, 2007): (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) 
formulir, dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan tugas. 

Hal lainnya yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah 
pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan 
semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan 
pemerintah (Sugijanto, 2002). Untuk itu 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. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi 
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 
Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.  

Akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan SAP berbasis akrual yang telah diatur 
dalam PP  No. 71 tahun 2010 merupakan suatu basis dimana transaksi ekonomi dan peristiwa 
lainnya diakui, dicatat, dan disajikan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa 
memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.  Implementasi akuntansi 
akrual mempunyai implikasi terhadap kualitas laporan keuangan.Semakin baik implementasi 
akuntansi akrual maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan 
keuangan yang menyajikan informasi yang lebih lengkap serta menggambarkan posisi 
laporan keuangan dengan lebih baik tentu saja menjadi sumber informasi yang lebih baik 
sebagai dasar pengambilan keputusan. (Najati, dkk, 2016). 

Berdasarkan fenomena yang sudah dijabarkan menjadikan pertimbangan penelitian ini 
untuk meneliti sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan 
teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui dengan menguji dan menganalisis pengaruh sumber daya 
manusia, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
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Literatur Review 

Sumber daya manusia (human resources) merupakan orang-orang di dalam organisasi 
untuk mencapai tujuan organisasi (Simamora,2001). Menurut Amirudin (2009), kapasitas 
sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam 
menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan daerah.  

(Matindas, 2002) Sumber Daya Manusia adalah satu kesatuan tenaga manusia yang 
dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. 
Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-
tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur 
berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.  

(Warisno, 2008:48) Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus 
memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang 
pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai 
pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi 
yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami 
logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam 
memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan 
keuangan 

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan 
Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari 
Sistem Pengendalian Intern. Untuk memastikan bahwa Sistem Pengedalian Intern tersebut 
sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbaharui 
untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus-
menerus. Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi 
terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya masing-masing untuk mengetahui kinerja dan 
efektifitas Sistem Pengendalian Intern serta cara meningkatkannya. Pemantauan juga berguna 
untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, 
penyalahgunaan, dan salah-kelola . 

Xu, et al. (2003) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan sistem serta 
implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari sebuah 
informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan sumber daya manusia. 
Namun sistem yang sudah berjalan harus dikontrol agar tetap dapat berjalan baik.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah menyatakan bahwa:  

“Sistem pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan 
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang kemudian 
disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intenal yang diselenggarakan secara menyeluruh 
di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”  

Sistem Pengendalian Internal merupakan kegiatan pengendalian terutama atas 
pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan 
informasi. 

Arens et. al. (2011) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo memaparkan tiga 
tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu 
Reliability Of Financial Reporting, Efficiency and Effectiveness Of Operations, Complience 
With Laws and Regulations. 
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Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor 
dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun professional 
untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan 
pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal 
yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan 
tersebut. 

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk 
mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, 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. 
Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan 
untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan 
kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses 
secara globa 

Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak 
(software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya 
yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000).Teknologi informasi selain 
sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan 
informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran 
informasi.Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat 
yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga 
biasmengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 1) mengungkapkan bahwa untuk mencapai 
tujuannya Laporan Keuangan disusun atas dasar akrual (accrualsaccounting). Pengaruh 
transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (tidak pada saat kas atau setara kas 
diterima atau dibayar) dan dicatat dalam laporan keuangan (akuntansi) serta dilaporkan pada 
priode yang bersangkutan. 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), menyusun Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, didalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi 
berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan 
bila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu 
mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan public dengan lebih wajar, nilai yang 
dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan, 
tetapi dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar ataupun yang belum 
dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, 
pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang, dalam 
rangka pengukuran kinerja, serta informasi berbasis akrual dipercya dapat menyediakan 
informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya, oleh karena itu 
akuntansi berbasis akrual diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah. 
(KSAP, 2006) 

Penerapan akuntansi akrual di pemerintahan Indonesia sejatinya sudahharus 
dilaksanakan sejak tahun 2008 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan 
Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17Tahun 2004 pasal 36 ayat 1 menyatakan: 

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanjaberbasis 
akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16undang-undang ini 
dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.” 

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan 
Negara pada pasal 70 ayat 2 dinyatakan: 
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“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanjaberbasis 
akrual sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal13 undang-undang ini 
dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran2008.” 

Kenyataannya sampai sekarang penerapan akuntansi berbasis akrualtersebut belum 
terealisasi dengan maksimal, walaupun peraturan tentangstandar akuntansi akrual telah 
diterbitkan. Hal ini merupakan tantangan besarbagi Pemerintah dan harus dilakukan secara 
hati-hati dengan persiapan yangmatang dan terstruktur. 

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber 
daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus 
disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat 
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan 
laporan keuangan entitas yang jelas.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uangtermasuk di dalamnya 
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 
Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan 
dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan 
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan maanfaat untuk 
masyarakat.  

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:  
“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 
diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.” Keempat 
karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan 
keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:  

a. Relevan  
b. Andal  
c. Dapat dibandingkan  
d. Dapat dipahami 

Skema kerangka pemikiran tersebut menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah 
kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk 
melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan-tujuannya secara 
efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi 
informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pengendalian intern akuntansi dalam 
penelitian ini adalah bagian dari pengendalian intern meliputi rencana organisasi, prosedur, 
dan catatan yang dirancang untuk menjaga keterandalan data akuntansi. Penerapan akutansi 
akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komperhensif. Keempat hal 
tesebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 
 

Metode Penelitian 
Penelitian ini dirancang sebagai penelitian explanatory (penelitian pengujian hipotesis 

yang bersifat menjelaskan). Metode yang digunakan adalah metode survey dengan 
menyebarkan kuesioner pada responden sebagai instrumen penelitiannya. Survey dilakukan 
dengan mendatangi secara langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan 
Barat yang dijadikan sampel, kemudian membagikan kuesioner secara langsung kepada 
responden dan langsung dikumpulkan setelah diisi. Semua kuesioner yang yang kembali dan 
diisi dengan lengkap, maka kuesioner tersebut yang dijadikan sampel untuk diteliti. 

Penelitian ini memiliki variebl independen dan variabel dependen. Variabel indepenen 
teridir dari ; 
a. Sumber Daya Manusia (X1)  

1) Pemahaman tentang akuntansi  
2) SDM yang berkualitas  
3) Sumber daya yang memadai  
4) Peran dan tanggung jawab  
5) Pelatihan keahlian dalam tugas  
6) Sosialisasi peraturan baru  
7) Pemahaman tentang struktur organisasi  

Skala pengukuran menggunakan skala Likert lima point dengan penilaian yaitu Sangat Tidak 
Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju(5). 
b. Pengendalian Internal (X2) 

1) Standard Operating Procedure (SOP)  
2) Implementasi PP No 60  
3) Dokumen dan catatan yang memadai  
4) Pemisahan wewenang  
5) Tindakan disiplin atas pelanggaran  

Skala pengukuran menggunakan skala Likert lima point dengan penilaian yaitu Sangat Tidak 
Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5). 

c. Pemanfaatan Teknologi (X3) 
1) Sistem akuntansi sesuai SAP  
2) Jaringan internet  
3) Jaringan internet termanfaatkan dengan baik  
4) Aplikasi yang digunakan  
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5) Laporan keuangan terkomputerisasi  
6) Software susuai dengan UU  

Skala pengukuran menggunakan skala Likert lima point dengan penilaian yaitu Sangat Tidak 
Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5). 

d. Akuntansi Akrual 
Beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasikan antara lain (Bastian, 

2010: 120): 
1. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu 

yang mencatat. 
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan 

inflasi. 
3. Dalam pembandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur 

administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya admnistrasi menjadi lebih mahal. 
4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan 

Skala pengukuran menggunakan skala Likert lima point dengan penilaian yaitu Sangat Tidak 
Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5). 

Sementara variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas 
laporan keuangan pemerintah. kualitas laporan keuangan diukur dalam 5 item pernyataan. 

1) Aktivitas keuangan di masa lalu  
2) Memprediksi masa yang akan datang  
3) Ketepatwaktuan penyajian  
4) Pengambilan keputusan  
5) Disajikan wajar dan jujur  
6) Informasi dapat dibandingkan  
7) Informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami  
8) Sesuai SAP  

Skala pengukuran menggunakan skala Likert lima point dengan penilaian yaitu Sangat 
Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5). Sementara 
itu, pengujian terhadap hipotesis ini akan menggunakan analisis regresi berganda yang 
terlebih dahulu dilakukan uji instrumen penelitian dan uji asumsi klasik. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Bagian ini akan menjelaskan hasil yang diperoleh berdasarkan jawaban-jawaban 
kuesioner yang telah disebarkan kepada responden penelitian. Kuesioner didistribusikan 
untuk kepala dan staf bagian keuangan dan Asset serta Bendahara Pembantu di Lingkungan 
SKPD Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.Jumlah kuesioner yang 
disebarkan sebanyak 40 eksemplar. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan tersebut 
sebanyak 40 kuesioner yang kembali tersebut secara keseluruhan dinyatakan lengkap, 
sehingga layak untuk dilakukan pengujian. Tingkat penyebaran dan respon dari responden 
penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 
Tabel 1. Respon Responden Penelitian 

Keterangan Jumlah 
Jumlah kuesioner yang disebar 40 
Jumlah kuesioner yang kembali 40 
Tingkat pengembalian kuesioner 100% 
Jumlah kuesioner yang tidak layak uji 0 
Jumlah kuesioner yang layak uji 40 
Responrate 100% 

Sumber: Data primer olahan, 2018 
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Gambaran umum responden dapat terlihat dari komposisi jenis kelamin berikut ini :  
Tabel 2. Komposisi Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
Laki-laki 14 35,0 % 
Perempuan 26 65,0 % 
Jumlah 40 100,0% 

Sumber: Data primer olahan, 2018 
Tabel 2 menunjukkan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan 

yaitu sebanyak 14 orang atau 35,0% sedangkan responden laki-laki adalah sebanyak 26 orang 
atau 65,0%. Karakteristik sampel responden terdiri dari usia responden yang termuda adalah 
24 tahun dan yang tertua adalah 57 tahun. Latar belakang pendidikan responden adalah S2 (3 
responden), S1 (16 responden), D3(5 responden), dan SMA (16 responden). Masa kerja 
responden berkisar antara 3 tahun sampai dengan 30 tahun. 

Uji instrumen penelitian terlah dilakukan dan hasil uji validitas pada instrumen 
penelitian menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam instrumen tersebut sudah 
valit, selain uji valititas instrumen juga sudah melalui uji realiabititas dan hasilnya instrumen 
penelitian ini sudah reliabel ini menunjukkan bahwa data dari instrumen penelitin ini dapay 
digunakan. Demikian juga untuk uji asumsi klasik ketiga uji yang menjadi indikator dalam uji 
asumsi klasik menunjukkan bahwa data ini ini normal, terbebas dari multikolinearitas, tidak 
terdapat autokorelasi, dan tidak terjadi heterokedastisitas sehingga data dapat dipercaya dan 
diandalkan. 

Untuk melihat pengaruh atau hubungan diantara variebl maka dilakukan analisis regresi 
linier berganda dan hasilnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda 

Model 
Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

1 

(Constant) 29.857 2.165 10.013 .000 
SDM .744 .121 4.102 .007 
Kendali_Internal .655 .132 4.311 .008 
Teknologi .574 .144 4.465 .009 
Akrual .551 .126 4.331 .009 

 Sumber : data olahan, 2018 
   

Persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
Y = 29,857+ 0,744X1+ 0,655X2+ 0,574X3 + 0,551X4 + e 

a. Nilai konstansta (a) adalah 29,857, hal ini berarti bahwa apabila variabel sumber daya 
manusia, pengendalian internal, pemanfaatan teknologidan akuntansi akrual dianggap 
tetap maka berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. 

b. Nilai koefisien regresi untuk variabelsumber daya manusia(X1) yang bertanda positif, 
yaitu sebesar 0,744. Hal ini berarti bahwa jika variabel sumber daya manusia (X1) 
meningkat sebanyak satu satuan, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan 
meningkat sebesar 0,744. 

c. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengendalian internal(X2) yang bertanda positif, 
yaitu sebesar 0,655. Hal ini berarti bahwa jika variabel pengendalian internal (X2) 
meningkat sebanyak satu satuan, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan 
meningkat sebesar 0,655. 

d. Nilai koefisien regresi untuk variabel pemanfaatan teknologi (X3) yang bertanda positif, 
yaitu sebesar 0,574. Hal ini berarti bahwa jika variabel pemanfaatan teknologi (X3) 
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meningkat sebanyak satu satuan, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan 
meningkat sebesar 0,574. 

e. Nilai koefisien regresi untuk variabel akuntansi akrual (X4) yang bertanda positif, yaitu 
sebesar 0,551. Hal ini berarti bahwa jika variabel akuntansi akrual (X4) meningkat 
sebanyak satu satuan, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan meningkat 
sebesar 0,551. 

Pengujian uji t dengan bantuan program SPSS. Dari hasil perhitungan programSPSS 
dapat diperoleh nilai sebagai berikut : 

Tabel 4. Hasil Uji t 
Variabel T Sig 

Sumber Daya Manusia 4,102 .007 
Pengendalian Internal 4,311 .008 
Pemanfaatan Teknologi 4,465 .009 
Akuntansi Akrual 4,331 .009 

     Sumber : data olahan, 2018 
 

Hasil penelitian yaitu sebagai berikut : 
a. Pengaruh sumber daya manusia(X1) terhadapkualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah(Y)Hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar4,102 dengan tingkat signifikansi 
0,007< 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruhpositif yang signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah atau Hipotesis 1 (H1) diterima. 

b. Pengaruh pengendalian internal(X2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah(Y) Hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 4,311 dengan tingkat signifikansi 
0,008< 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah atau Hipotesis 2 (H2) diterima. 

c. Pengaruh pemanfaatan teknologi(X3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah (Y) Hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 4,465 dengan tingkat signifikansi 
0,009< 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah atau Hipotesis 3 (H3) diterima. 

d. Pengaruh akuntansi akrual (X4) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
(Y) Hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 4,331 dengan tingkat signifikansi 0,009< 
0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah atau Hipotesis 4 (H4) diterima. 

Sementara hasil uji F hitung dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 5. Hasil Uji F 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 729,354 5 41,457 9,651 ,000b 
Residual 995,985 35 4,511   

Sumber : data olahan, 2018 
Hasil uji F diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga variabel sumber daya 

manusia, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, dan akuntansi akrualsecara bersama-
sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. 

Nilai koefisien determinasi (R2) dihitung dengan menggunakan program SPSS yang 
dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini : 

Tabel 6. Koefisien Determinasi 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .732(a) .721 .589 1. 06958 

Sumber: data olahan, 2018 
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Berdasarkan tabel 6 menunjukkan hasil pengujian regresi linier berganda dalam 
penelitian ini diperoleh koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 0,589 artinya besarnya 
sumbangan atau pengaruh variabel sumber daya manusia, pengendalian internal, pemanfaatan 
teknologidan akuntansi akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 58,9%, 
sedangkan sisanya sebesar 41,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia, sistem pengendalian 
interna, pemanfaatan teknologi dan akuntansi akrual memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini melihat bahwa Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat membutuhkan tenaga akuntansi yang 
memiliki komperensi sehingga laporan keuangan daerah dapat tersajikan dengan baik 
sehingga diharapkan dapat untuk menambah jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di 
bidang akuntansi dan keuangan sehingga dengan adanya penambahan pada sumber daya 
manusia dengan latar pendidikan trersebut diharapkan semakin memperbaiki kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Masih banyak variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh 
terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daeraha yang belum masuk atau 
digunakan dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan atau 
menambah variabel lain diluar penelitian ini untuk semakin memperdalam hasil dari 
penelitian ini. Serta menambah jumlah sampel agar datanya menjadi lebih akurat. 
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