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Abstract
This research was conducted to recognize the implementation of the implementation of
government accounting standards, internal control systems, human resource
competence, and information utilization of information on the quality of local
government financial statements. Quantitative is used for approaches in this study. In
the Financial Agency of Boyolali Regency of the election of the research for research.
With the amount of 63 employees used as samples. Sampling with purposive sampling.
Data collection with the spread of questionnaire. The method of data analysis used is
multiple linier regression analysis. The results of this study prove that the effect of the
implementing government accounting standards and internal control system have an
effect on the qualityof local government financial reports, otherwise competence of
human resources and information technology utilization does not affect the quality of
local government financial statement.
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PENDAHULUAN
Informasi keuangan suatu entitas yang memberikan penjelasan tentang kinerja
perusahaan satu tahun. Informasi yang ditampilkan haruslah andal seperti penyajian
harus jujur dan subtansial. Pelaporan keuangan dilakukan oleh pihak perusahaan atau
pemerintahan untuk dijadikan ukuran dalam menilai suatu kegiatan perusahaan.
Berbagai faktor dapat mengakibatkan baik buruknya suatu pelaporan keuangan daerah.
Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali faktor penting yang dapat
mengakibatkan baik buruknya pelaporan antara lain Kemampuan atau pengetahuan
yang dimiliki pegawai, standar akuntansi, kemajuan teknologi, dan pengendalian yang
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dijalankan dari atasan atau pimpinan. Yuyun (2018) menyatakan bahwa laporan yang
berkualitas dilihat dari penerapan standar akuntansi yang baik, sistem pengendalian
internal dari atasan yang terkendali, juga kompetensi sumber daya manusia. Faktor
yang dapat memberikan pengaruh untuk baik buruknya laporan tahunan keuangan
dengan kemampuan atau pengetahuan pegawai atau atasan, kemampuan atau
pengetahuan pegawai ini berperan penting untuk menyajikan pelaporan tahunan,
sehingga apabila disuatu pemerintah ketersediaan kompetensi yang masih terbatas tentu
akan mempengaruhi baik atau buruknya laporan keuangan. Penerapan standar
pengelolaan keuangan untuk pemerintahan, karena menyajikan laporan keuangan
pemerintah harus ada suatu panduan atau pedoman dalam penyusunanya . Pengendalian
dari atasan atau pimpinan dengan kata lain SPI , karena SPI sistem informasi yang
ditujukan kepada perusahaan untuk meraih berbagai tujuan dari pemerintah atau
perusahaan. Faktor lain yang dapat membuat baik buruknya informasi laporan
keuangan seperti kemajuan teknologi, dengan memanfaatkan teknologi dengan baik
dalam suatu pemerintah daerah akan menjadikan pemerintahan lebih baik.
Nurlaila dan Rahmawati (2016) di kabupaten Magelang menyimpulkan hasil
bahwa SAP tidak mengakibatkan pengaruh terhadap baik buruknya pelaporan
keuangan atau kualitas laporan, menurut Gusrya dan Fadli (2017) di pemerintahan
daerah Jambi menyimpulkan, bahwasanya standar akuntansi dalam pemerintah
menimbulkan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian dari
perusahaan atau pemerintah atau sering disebut SPI, sangat berperan penting dalam
mewujudkan visi misi perusahaan. Penelitian Mardiguna dan Gayatri (2018) di
kabupaten Karangasem menyimpulkan hasil bahwa SPI memberikan pengaruh
terhadap baik buruknya laporan keuangan atau kualitas dalam pemerintah,
menyimpulkan hasil sama oleh (Tantriani 2017) di pemerintah daerah Jambi,
Sedangkan penelitian oleh (Lilis 2016) menyatakan kalau SPI tidak mengakibatkan
pengaruh terhadap baik buruknya suatu laporan tahunan keuangan atau kualitas.
Kemajuan teknologi atau Pemanfaatan TI juga memberikan pengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan, apalagi bila dilihat dari tahun sebelumnya ke tahun
selanjutnya kalau teknologi semakin memilki kemajuan atau kelebihan tersendiri.
Penelitian (Syukriy 2017) di kabupaten Aceh Tengah menyimpulkan bahwa
Pemanfaatan TI menimbulkan pengaruh pada kualitas laporan keuangan, sedangkan
(Nikke 2018) menyimpulkan TI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Di masa pandemi saat ini pemerintah kabupaten Boyolali menerima laporan hasil
tahunan oleh badan pemeriksaan, laporan ini sering disebut dengan LHP yang
ditujukkan kepada pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2019. Hasil ini didapat dari
badan pemeriksaan Provinsi Jateng yang diserahkan kepada Wabup Muhammad Said H
dan S.Paryanto selaku ketua DPRD. Ketua BPK Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali
menyampaikan bahwa langkah selanjutnya melakukan berbagai tahapan pemeriksan,
pihaknya menetapkan bahwa Pemkab Boyolali meraih opini WTP, Predikat ini
merupakan kesembilan kali dari Kemenkeu secara berturut-turut yang diperoleh dalam
kepemerintahan Bupati Boyolali Seno Samodro. Ayub Amali juga menyatakan terkait
beberapa temuan pemeriksaan terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan disiplin
terhadap UUD atau peraturan yang perlu menjadi perhatian Pemkab Boyolali untuk
segera ditindaklanjuti. Pencapaian opini WTP menunjukan laporan keuangan di Jawa
Tengah sudah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia juga didukung
atas kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam pengelolaan keuangan Tahun
Anggaran 2019 (fokusjateng.com).
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TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS
Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah
Berdasarkan PP 71/2010 memilki 4 karakteristik, dapat dipahami, dibandingkan,
relevan dan andal. Nurlaila dan Rahmawati (2016) menyatakan bahwa asumsi dasar
dalam pemerintah adalah anggapan kebenaran yang tidak perlu dibuktikan agar standar
akuntansi dapat diterapkan. Menurut buku Bastian (2010:9) kualitas pada laporan
adalah hasil dalam menyajikan laporan tahunan yang berkualitas untuk menentukan
keputusan oleh berbagai pihak. Yuwita dan Suhesti (2019) kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan
dan bebas dari pengertian yang menyesatkan, laporan keuangan adalah laporan ynag
menunjukan kondisi-kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu
periode tertentu (Sintike 2016)
Standar Akuntansi Pemerintahan
UU dalam Negri RI No.64 Tahun 2013 penerapan SAP. Standar akuntansi
diyakini akan memberikan dampak terhadap baik buruknya laporan keuangan di
pemerintahan atau kualitas. (Wayan dan Gede). Standar akuntansi berdasarkan PP 71
tahun 2010 berisi tentang cara menyajikan pelaporan keuangan, seperti laporan yang
menyajikan realisasi berbagai anggaran, CaLK, tentang aset, kewajiban akuntansi
hingga laporan operasional.
Sistem Pengendalian Internal (SPI)
Pengendalian dari pimpinan atau atasan yang dituju untuk perusahaan
dipengaruhi oleh SDM dan kemajuan TI disusun untuk menunjang keberhasilan suatu
kelompok maupun anggota (Widjaja Tunggal:2013). Sistem internal terdiri atas
prosedur untuk mencapai sasaran informasi yang sudah sesuai dengan aturan. Sistem
pengendalian yang baik dan mendukung perusahaan untuk memberikan keandalan atas
keuangan dan mendukung naiknya kualitas pemerintah suatu daerah. Dalam buku
Sukrisno Agoes (2012;100) pengendalian internal, manajemen yang membuat
keyakinan yang baik tentang : andal menyajikan keuangan, efektif dan patuh terhadap
peraturan. Pengawasan tugas secara terus menerus serta menyesuaikan kegiatan dengan
hasil pengawasan.
Kompetensi Sumber Daya Manusia
Komptensi SDM dinilai baik dan efektif maupun efisien seorang atau pimpinan
harus menjalankan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab masing-masing.
Kompetensi dapat ditinjau dari SDM, agar memperoleh informasi yang baik dan
berkualitas. Kompetensi SDM ditinjau dari keterampilan dalam melaksanakan fungsi
dan tugas, dari pendidikannya, kursus yang pernah diikuti (Mardiguna dan Gayatri
2018). Pengetahuan, keterampilan, karakteristik, kepribadian dan kemampuan yang
dapat mempengaruhi kinerja (Mangkunegaran 2012:40)
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Teknologi informasi dalam pemerintah harus bisa menggunakan dengan baik
agar kemampuan mengelola keuangan pemerintah bisa berjalan dengan baik.
(Syukriy,2017). Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk
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mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan,
memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang
berkualitas, yaitu informasi yang relevan akurat dan tepat.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
(X1)
Sistem Pengendalian Internal (X2)
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)

Kualitas Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah
(Y)

Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian
PENGKURAN VARIABEL
A. Variabel Dependen
1. Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah
Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Instrument yang digunakan untuk mengukur kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 7 item pertanyaan. Masingmasing item pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin.
Dimana semakin mengarah 1 poin menunjukkan bahwa kualitas laporan
keuangan yang dimilki pemerintah rendah, sedangkan semakin mengarah ke
poin 5 menunjukkan bahwa kualitas laporan keungan yang ada di pemerintahan
berkualitas.
B. Variabel Independen
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Variabel independen dalam penelitian ini yaitu penerapan standar
akuntansi pemerintahan, dilihat dari seberapa paham pegawai terhadap
penerapan SAP yang dijadikan panduan dalam penyajian laporan keuangan.
Instrument yang digunakan untuk mengukur pemahaman standar akuntansi
pemerintahan terdiri dari 12 pertanyaan. Masing-maisng item pertanyaan diukur
dengan menggunakan Skala likert 5 poin, dimana semakin mengarah ke poin 1
menunjukan bahwa kesesuaian penerapan SAP terhadap penyajian laporan
keuangan rendah sehingga dapat menjadikan laporan keuangan berkurang
kualitasnya, sedangkan semakin mengarah ke poin 5 menunjukan bahwa
pemahaman terhadap standar akuntasi pemerintahan dalam penyajian laporan
keuangan tinggi sehigga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah.
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2. Sistem Pengendalian Internal
Variabel independen dalam penelitian yaitu sistem pengendalian
internal. Instrument yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian
internal dalam perusahaan atau pemerintahan terdiri dari 10 pertanyaan.
Masing-masing item pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert 5
poin, dimana semakin mengarah poin 1 menunjukan sistem pengendalian
internal rendah dan mengarah ke poin 5 menggambarkan bahwa sistem
pengendalian internal sudah baik dan terkendali sehingga dapat meningkatkan
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia
Variabel independen dalam penelitian yaitu kompetensi sumber daya
manusia. Instrument yang digunakan untuk mengukur kompetensi sumber daya
manusia terdiri dari 6 pertanyaan. Masing-masing item pertanyaan diukur
dengan menggunakan skala liker 5 poin, dimana semakin mengarah poin 1
menunjukan kompetensi sumber daya manusia masih rendah sedangkan
mengarah poin 5 menunjukan bahwa kompetensi sumber daya manusia sudah
baik dan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Variabel independen dalam penelitian yaitu pemanfaatan teknologi
informasi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur pemanfaatan teknologi
informasi terdiri dari 6 pertanyaan. Masing-masing item pertanyaan tersebut
diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, dimana semakin mengarah
poin 1 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi masih rendah dan
sedangkan semakin mengarah poin 5 menunjukkan bahwa pemanfaatan
teknologi informasi dalam perusahaan sudah tinggi sehingga dapat meningktak
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
C. Hipotesis
a. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kompetensi untuk memahami suatu SAP yang dimiliki oleh pegawai
atau pimpinan suatu organisasi atau pemerintahan memberikan dampak
terhadap baik buruknya laporan keuangan atau kualitas laporan. Kemampuan
dalam mengetahui SAP yang tinggi maka penyajian laporan keuangan akan
baik pula, Karena dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan laporan. Studi
empiris oleh Wayan dan Gede (2020) meyakinkan secara empiris bahwa SAP
menimbulkan arah hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan daerah menyimpulkan yang sama oleh Gusrya dan
Fadli (2017), Yuyun (2018).
H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap
Kulitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
.
b. Pengaruh Sistem Pengendalian Intenal (SPI) Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Pengendalian dari perusahaan atau pemerintahan yang sering disebut
dengan SPI diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga dan mengarahkan
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kegiatan pemerintahan agar melakukan kegiatan sesuai tujuan dan program
yang sudah diterapkan, untuk memastikan SPI berjalan dengan baik perlu
dilakukan pemantauan secara terus menerus. Penelitian Yuwita dan Suhesti
(2016) menyimpulkan bahwa pengendalian internal perusahaan memberikan
dampak atau pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dimana ini
berkaitan dengan keandalan dan tepat waktu. Hasil ini didukung oleh
Mardiguna dan Gayatri (2018), Sintike (2016), Lilis (2016), Tantriani (2017),
Yuyun (2018) yang menyatakan SPI memiliki pengaruh secara signifikan pada
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
H2: Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh signifikan terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
c. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan
Keuanga Pemerintah Daerah
Kemampuan atau pengentahuan yang dimilki oleh seorang pegawai atau
pimpinan dituntut agar memiliki wawasan yang lebih. Jika kemampuan atau
pengetahuan seseorang semakin kompeten bisa membuat penyajian laporan
keuangan lebih berkualitas. Studi empiris oleh Nikke (2018) menyatakan
kemampuan atau kompetensi seseorang memilki arah hubungan positif dan
menyebabkan pengaruh secra signifikan pada mutu laporan keuangan atau
kualitas, dan penelitian oleh Lilis (2016), Tantriani (2017), Cahyo dan
Basukianto (2015), Wayan dan Gede (2020) meyatakan hal yang sama.
H3: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
d. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Penggunaan TI bisa memudahkan proses transaksi dan membantu
ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Mardiguna dan Gayatri (2018)
menyimpulkan bahwasanya pemanfaatan dengan Teknologi Informasi
mencakup kecepatan dan keakuratan dalam menyampaikan informasi
mempengaruhi puas atau tidaknya penyajian laporan keuangan. Penelitian
secara empiris lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan Yuyun
(2018),Gusrya dan Fadli (2017), Cahyo dan Basukianto (2015).
H4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan adalah pegawai Badan Keuangan Daerah Boyolali
sebanyak 70 orang. Sampel penelitian ini adalah sampel khusus atau sampel
bertujuan dengan 63 orang, dipilih berdasarkan responden terjun langsung
pengerjaan atau penyelesaian laporan keuangan Pemerintah Daerah Boyolali. Alat
pengambilan data dengan menggunakan kuesioner.
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2. Variabel dan Pengukuran
Informasi yang dijadikan kesimpulan berasal dari sesuatu yang dipilih sesuai
dengan kebutuhan peneliti disebut variabel (Sugiyono,2007). Penelitian ini
menggunakan variabel dependen berupa Kualtas Laporan Keuangan (Y), serta
variabel X (independen) terdiri atas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
(X1), Sistem Pengendalian internal (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3),
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4). Semua variabel diukur menggunakan skala
likert dengan 5 poin untuk setiap pertanyaan. Sangat Setuju 5 poin, Setuju 4 poin,
Netral 3 poin, Tidak setuju 2 poin, Sangat Tidak Setuju 1 poin.
Tabel 1
Definisi Operasional
Variabel Penilaian
Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Sumber : Ratnamas Rahhil (2018)

1.
2.
3.
4.

Indikator
Dapat dibandingkan,
Dapat Dipahami,
Relevan
Andal.

(PP No 71 Tahun 2010)
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP)
Sumber : Ratnamas Rahhil (2018)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Penyajian laporan keuangan,
Lapaoran realisasi anggaran,
Laporan arus kas,
Catatan atas Laporan Keuangan,
Akuntansi Persediaan,
Akuntansi Persediaan,
Akuntansi Investasi,
Akuntansi aset tetap,
Akuntansi kontruksi dalam pengerjaan,
Akuntansi kewajiban,
Koreksi kesalahan,
Laporan keuangan konsolidasi,
Lapaoran operasional
Laporan keuangan Badan Layanan Umum.

(PP 71 Tahun 2010)
Sistem Pengendalian Internal (SPI)
Sumber : Nopitasari (2019)

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber : Ratnamas (2018)

Pemanfaatan Teknologi Informasi
Sumber : Sutarman (2009:19)

1. Otoritas Dokumen Transaksi
2. Pembaian Tanggungjawab
3. Integritas Data
(PP No.60 Tahun 2008)
1. Keahlian,
2. Pengetahuan
3. Perilaku
1. Kecepatan
2. Keandalan
3. Terintegrasi
(PP No.56 Tahun 2005)
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Alat Analisis Data
Analisis data menggunakan SPSS 21 untuk Analisis Regresi Linier Berganda
diukur dengan sig 0,05. Digunakan agar memperoleh gambaran mengenai pengaruh
variabel dependen dan independen. Analisis yang perlu:
Uji Validitas dan Reliabilitas
a. Pengujian Validitas
Validitas sebagai keterangan valid berguna untuk memperoleh data (Sugiyono
2017). Valid atau tidak data dilihat dengan perbandingan indeks koefisien
korelasi produk moment (r) dengan nilai hitung untuk memperoleh rumus r.
Jika r tabel < rhitung (dengan tingkat signifikan 5%) maka pertanyaan
dinyatakan valid.
b. Pengujian Reliabilitas
Reliabilitas adalah ukuran konsistensi yang bersangkutan. Instrument dapat
dinyatakan bahwa nilai reliabilitasnya tinggi dilihat dari tes yang menunjukan
hasil konsisten agar bisa digunakan untuk mnegukur. Pengujian reliabilitas
berdasarkan uji statistik Cronbach Alpha >70 (Ghozali,2016)
Pengujian Regresi Linier Berganda
Regresi yang memiliki 1 variabel terikat atau lebih variabel bebas disebut regresi
linier berganda. Untuk mengetahui pengujian ini dapat dilihat hubungan variabel
dependen dengan variabel independen. Kesamaan regresi linier berganda dapat dilihat
dengan :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e
Keterangan :
Y
= Kualitas laporan keuangan
a
= Konstanta
b1, b2, b3, b4 = Koefisiensi Regresi
X1
= Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
X2
= Sistem Pengendalian Internal
X3
= Kompetensi Sumber Daya Manusia
X4
= Pemanfaatan Teknologi Informasi
e
= error
Pengujian Hipotesis
a. Pengujian T (Parsial)
Untuk mendapatkan hasil bisa diketahui dari nilai sig dengan perbandingan nilai
α =5%. Jika Sig <α maka H0 ditolak, dan apabila nilai Sig >α sehingga Ho
diterima.
b. Pengujian F (Simultan)
Untuk menguji tingkat signifikansi dilihat nilai sig dengan α (5%). Jika nilai Sig
<α maka H0 ditolak, Jika nilai Sig >α maka H0 diterima.
c. Koefisien Determinasi (R2)
Nilai antara 0 dan 1. Nilai r2 dengan nilai yang rendah mengungkapkan
bahwasanya variabel independen dalam mengungkapkan variabel dependen
cukup minim. Nominal atau nilai mendekati satu yang artinya variabel
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independen dapat memberikan informasi agar bisa mengetahui berbagai
variabel dependen lainnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi penelitian ini berjumlah 70 orang merupakan pegawai Badan Keuangan
Daerah. Untuk mendapatkan data dilakukan penyebaran kuesioner kepada tenaga atau
tata usaha yang bekerja pada Kantor BKD Kabupaten Boyolali. Metode dalam
memperoleh sampel adalah purposive sampling yaitu pegawai yang turun langsung
dalam penyusunan laporan keuangan sebanyak 63 pegawai, sehingga penyebaran
kuesioner sebanyak 63 responden.
Tabel 2
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Variabel
Kualitas Laporan Keuangan
Penerapan SAP
Sistem Pengendalian Internal
Kompetensi SDM
Pemanfaatan TI

N of Item
7
12
10

Sig.2-tailed
0,000
0,000
0,000

Cronbach’s Alpha
0,626
0,755
0,739

6
6

0,000
0,000

0,665
0,676

Kriteria pengambilan keputusan diketahui melalui uji validitas adalah apabila
nilai r > nilai r tabel sehingga variabel dinyatakan valid dan apabila r hitung < atau >r
tabel maka variabel tersebut dikatakan tidak valid. R tabel pada penelitian ini telah
ditetapkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,005 dengan jumlah responden sebanyak 63.
Penarikan nilai r tabel yang telah diperhitungkan dengan rumus yang telah ditetapkan
yaitu jumlah df sebanyak 61 (N atau jumlah responden - 2 ) memperoleh nilai rabel
0,2480. Dilihat bahwa nilai r hitung di setiap variabel nilainya < rtabel 0,05 yang
memiliki nilai 0,2480. Variabel Y > rtabel . X1 > r tabel. X2 > r tabel. X3 > r tabel.X4
> r tabel dari uji ini menyatakan semua variabel itu valid. Kriteria pengambilan
keputusan pada uji reliabel dapat dilihat pada nilai cronbach > 0,6. Nilai cronbach
yang >0,6 dapat disimpulkan reliable, dan apabila kurang dari 0,6 maka belum
dikatakan reliable. Tabel 2 diatas dapat dilihat pada variabel Y dengan jumlah indikator
7 pertanyaan dengan nilai cronbach alpha 0,626 yang mana dapat diketahui bahwa
0,626 > 0,6 artinya jawaban responden terhadap 7 pertanyaan tersebut adalah konsisten
dan indikator dapat dihandalkan (reliabel). Variabel X1 dengan jumlah indikator 12
pertanyaan memiliki nilai cronbach’s alpha 0,755 yang mana dapat diketahui 0,755 >
0,6 artinya jawaban responden terhadap 12 pertanyaan tersebut adalah konsisten dan
indikator dapat dihandalkan (reliable). Variabel X2 dengan jumlah pertanyaan 10
memilki nilai cronbach’s alpha 0,739 yang mana dapat diketahui 0,739 > 0,6 artinya
jawaban responden terhadap 10 pertanyaan tersebut adalah konsisten dan dapat
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dihandalkan (reliable).Variabel X3 dengan jumlah pertanyaan 6 memiliki nilai
cronbach’s alpha 0,665 yang mana dapat diketahui 0,665 > 0,6 artinya jawaban
responden terhadap 6 pertanyaan tersebut adalah konsisten dan dapat dihandalkan
(reliable). Variabel X4 dengan jumlah pertanyaan 6 memiliki nilai cronbach’s alpha
0,676 yang mana dapat diketahui 0,676 > 0,6 artinya jawaban responden terhadap 6
pertanyaan tersebut adalah konsisten dan dapat dihandalkan (reliabel). Dapat
disimpulkan bahwa semua variabel memilki nilai reliabel dan konsisten.
Tabel 3
Anlisis Regresi Linier Berganda
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
15,058
4,989
-,192
,092
,569
,120
,292
,186
-,243
,222

Model
1 (Constant)
Penerapan_SAP
Pengendalian_Internal
Kompetensi_SDM
Pemanfaatan_TI

Standardized
Coefficients
Beta
-,284
,738
,278
-,173

t
3,018
2,075
4,733
1,572
-1,091

Sig.
,004
,042
,000
,121
,280

Dilihat dari analisi regresi berganda menunjukan hasil olah data dengan SPSS seperti
berikut:
Y= 15,058 -0,192X1 + 0,569X2 + 0,292X3 – 0,243 + e
Keterangan :
Y

: Kualitas Laporan Keuangan

X1 : Penerapan SAP
X2 : Sistem Pengendalian Internal
X3 : Kompetensi SDM
X4 : Pemanfaatan TI
Tabel 5
Koefisien Determinasi
Model
1

R
0,682a

R Square
0,465

Adjusted R Square
0,428

Std. Error of the Estimate
1,565

Dilihat hasil dari koefisien determinasi R2 (R Square) sebanyak 0,465 atau 46,5%.
Hasil dari uji determinasi dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel bebas secara
keseluruhan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 46,5% dan sisanya 53,5%
dipengaruhi faktor lainnya.
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Pembahasan
Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Hipotesis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan SAP
memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan. Dilihat dari analisis regresi
linier berganda memiliki nilai t sebesar 2,075 dan sig 0,042 <0,05 yang artinya apabila
semakin tinggi pemahaman terhadap SAP semakin berkualitas laporan keuangan
pemerintah daerah Kabupaten Boyolali, dan besarnya t hitung variabel X1 terhadap Y
adalah -2.075 dan nilai sig sebesar 0,042 yang mana t hitung > t tabel (2.075 > 1,671)
dan nilai sig 0,042 < 0,05. Dengan adanya penerapan atau pemahaman dengan adanya
SAP yang baik juga akan menjadikan lebih baik laporan keuangan. Studi empiris oleh
Yuyun (2018), Nikke (2018), Gusrya dan Fadli (2017) hasil penelitiannya menunjukan
jika variabel penerapan SAP menyebabkan pengaruh pada kualitas laporan keuangan.
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Hasil hipotesis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan SPI
menyebabkan pengaruh pada kualitas laporan keuangan. Dilihat pada regresi berganda
menghasilkan nilai sebesar 4,733 dan signifikan 0,000< 0,05 yang maksudnya jika
semakin tinggi SPI semakin baik pula laporan keuangan, dan besarnya t hitung variabel
X2 terhadap Y adalah 4,733 dengan nilai sig 0,000 yang mana t hitung > t tabel (4,733
>1,671) dan nilai sig 0,000 < 0,05. Laporan keuangan yang baik, tidak lepas dari
penerapan SPI yang baik. Sistem yang baik atau berkualitas diciptakan oleh struktur
pengendalian yang memadai yang bisa mencegah suatu kekeliruan agar tercipta
keandalan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mardiguna dan Gayatri (2018), Yuyun
(2018), Sintike (2016), Tantriani (2017), yang menunjukkan jika variabel sistem
pengendalian internal memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan
keuangan.
Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pengujian yang telah dilakukan bahwa variabel kemampuan atau pengetahuan
yang dimiliki seseorang tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukan bahwa nilai t sebesar 1,572 dan
signifikan 0,121> 0,05 yang artinya semakin baik atau tinggi kompetensi SDM yang
dimiliki pegawai belum tentu menjamin baik buruknya laporan keuangan daerah, dan
besarnya t hitung X3 terhadap Y adalah 1,572 dan nilai sig sebesar 0,121 yang mana t
hitung > t tabel (1,572 < 1,671) dan nilai sig 0,121 > 0,05. Dari studi empiris ini dapat
disimpulkan ketidaksignifikan ini mungkin disebabkan karena kemampuan atau
kompetensi seseorang dalam bagian akuntansi atau tata usaha masih kurang
mendukung baik dari kualitas ataupun kuantitas. Dari segi kualitas mayoritas pegawai
bagian akuntansi atau tata usaha tidak dari lulusan akuntansi dan sejajarnya. Penelitian
sama oleh Nikke (2018), Sintike (2016), Cahyo dan Basukianto (2016), Wayan dan
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Gede (2020) menunjukan bahwa variabel kompetensi SDM tidak menyebabkan
pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tidak berpengaruh hasil penelitian ini
bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yuyun
(2018), Tantriani (2017) menunjukkan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan
keuangan.
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan
Pengujian yang bahwa pemanfaatan TI tidak memiliki pengaruh pada kualitas
laporan keuangan. Dilihat dari regresi berganda bahwa nilai t sebesar -1.091 dan
signifikan 0,280> 0,05 yang artinya semakin tinggi pemanfaatan TI oleh pegawai
belum bisa menjamin kualitas laporan keuangan. Nilai negatif pada t hitung (-0,128)
menunjukan bahwa Pemanfaatan TI yang telah diterapkan oleh BKD Kabupaten
Boyolali masih kurang maksimal. Dilihat dari besarnya t hitung variabel X4 terhadap Y
adalah –1.091 dan nilai sig sebesar 0,280 yang mana t hitung > t tabel ( -1.091 < 1,671)
dan nilai sig 0,280 > 0,05. Informasi yang berkualitas diterapkan untuk kepentingan
pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Penelitian sama oleh Sintike (2016), Lilis (2016)
menunjukan jika variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak memberikan
pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Simpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi
pemerintahan, dan sistem pengendalian internal memberikan pengaruh secara
signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali.
Sehingga kualitas laporan keuangan yang baik disebabkan adanya pengetahuan yang
tinggi pula terhadap SAP dan dipengaruhi oleh pengendalian internal dalam perusahaan
atau pemerintahan guna menunjang kemajuan visi misi perusahaan oleh para pegawai.
Sedangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi
informasi tidak berpengaruh secara signifkan terhadap kualitas laporan keuangan.
Responden tidak memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan keadaan
dikarenakan responden tidak membaca lengkap dan karena kuesioner tidak ditunggu
secara langsung pengisian responden tidak sesuai kondisi masing-masing. Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber
Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi digunakan sebagai variabel
independen, bukan hanya faktor itu saja masih banyak lagi faktor lainnya. Obyek
penelitian terfokus pada BKD Kabupaten Boyolali.
Keterbatasan
Dilihat dari beberapa kekurangan atau keterbatasan peneliti memberikan saran
agar bisa meningkatkan laporan keuangan daerah yang diolah oleh BKD kabupaten
Boyolali mengutamakan pengetahuan atau kompetensi SDM agar bisa lebih paham
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dan mengerti terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Sebaiknya dilakukan pemantauan
oleh pemerintah terlebih dahulu terhadap kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi
informasi agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah bisa lebih baik dan
meningkat.
Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Berdasarkan hasil penelitian dan berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan
sebelumnya, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:
1. Memperluas subjek penelitian dan tidak terfokus pada satu dinas yaitu Badan
Keuangan Daerah di Kabupaten Boyolali.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat membahas atau menggunakan variabel lain yang
belum dijadikan variabel dalam penelitian ini.
3. Memberikan pelatihan dan sosialisasi yang lebih terkait dengan pengetahuan
dan kemampuan terhadap pembutan laporan keuangan.
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