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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE QUALITY AND
TECHNOLOGY OF INFORMATION TO PROVE

REPORTING BUDGETARY LOCAL
GOVERNMENT WITH QUALITY

By
MAHLIDA

This study aimed to examine the implementation of human resource quality and
technology of information to prove reporting budgetary local government with
quality. There are factors that examined in the form of human resource quality and
technology of information as independent variable, and reporting budgetary local
government with quality as dependent variable.

Sampling method used purposive sampling and obtained about 104 respondents
criteria in research. The research used primary data are perception of respondents
to variables using the questionnaire. To prove the hypothesis, researcher did used
multiple regression testing that begins with test of validity and reliability.

The results of the research that human resource quality and technology of
information are influential to produce reporting of budgetary local government.

Keywords: human resources quality, information technology quality and
Reporting budgetary local government with quality



ABSTRAK

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI
INFORMASI DALAM MENGHASILKAN PELAPORAN

KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS

Oleh
MAHLIDA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia
dan teknologi informasi dalam menghasilkan pelaporan keuangan daerah yang
berkualitas. Adapun faktor-faktor yang diteliti berupa kualitas sumber daya
manusa dan kualitas teknologi informasi sebagai variabel independen, serta
pelaporan keuangan daerah yang berkualitas sebagai variabel dependen.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling
dan diperoleh 76 responden kriteria dalam penelitian. Data yang digunakan adalah
data primer, yaitu berupa persepsi para responden terhadap variabel-variabel
dengan menggunakan kuesioner. Guna membuktikan hipotesis, dilakukan
pengujian regresi berganda yang diawali dengan uji validitas dan reliabilitas

Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia dan kualitas
teknologi informasi berpengaruh dalam menghasilkan pelaporan keuangan daerah
yang berkualitas.

Kata kunci: Kualitas sumber daya manusia, kualitas teknologi informasi dan
pelaporan keuangan daerah yang berkualitas
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa

ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik

di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban

pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang

menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang

memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24

Tahun 2005 sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

pemerintah telah disempurnakan dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual. Secara konseptual kebijakan

tersebut diambil dalam kerangka proses penguatan public sector governance di

Indonesia. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PP No. 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
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Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan ini sangat diperlukan guna menjamin

konsistensi dalam pelaporan keuangan dan untuk menghindari timbulnya

implikasi negatif tentang rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam

pengauditan. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan Negara atau Daerah, pemerintah wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN atau APBD yang berupa

laporan keuangan (Harahap, 2007).

Perubahan yang sangat mendasar dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang

baru dibandingkan dengan SAP (2005) adalah diterapkannya SAP full accrual

basis yaitu mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan

finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan

dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi

yang sangat penting dalam menentukan kualitas informasi laporan keuangan, oleh

karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan

sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya

pencapaian tujuan organisasi (Mardiasmo, 2009).

Dalam sistem Pemerintah daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Organisasi Prangkat Daerah (OPD).

Laporan Keuangan OPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan

SKPKD, oleh karena itu setiap OPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik
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mungkin. Organisasi Prangkat Daerah (OPD) merupakan bagian dari Pemerintah

yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara

langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya tersebut, OPD diberikan alokasi dana (anggaran), diatur dan

dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Standar

akuntansi diharapkan dapat meningkatkan relevansi, netralitas, ketepatan waktu,

kelengkapan dan komparabilitas laporan keuangan pemerintah sebagai bagian dari

upaya peningkatan tata kelola sektor publik yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan SAP di Indonesia belum sepenunya efektif. BPK RI berhasil

menemukan banyak masalah yang berdampak finansial dan mengakibatkan

kerugian negara. Hal ini disebabkan Sumber daya manusia pengelola keuangan

aset dan teknologi informasi belum semua memiliki kompetinsi, bahkan

optimalisasi pengelola keuangan, asset teknologi informasi belum memadai (BPK

RI Perwakilan Provinsi Lampung, 2016).

Opini BPK merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh para pemangku

kepentingan (stakeholders) untuk mendapatkan tingkat kepercayaan atas sebuah

laporan keuangan yang disajikan. Salah satu cara bagaimana melihat apakah

laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah dan telah menghasilkan nilai informasi yang diharapkan, dapat dilihat

dari opini auditor. Empat daerah di Lampung pada laporan hasil pemeriksaan

pengelolaan keuangan 2016 berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP). Empat daerah tersebut yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung
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Barat, Kabupaten Waykanan, dan Kota Metro, mendapat opini Wajar Tanpa

Pengecualian enam kali berturut-turut. Sedangkan Tulang bawang Barat mendapat

empat kali opini WTP berturut-turut. Sementara kabupaten lainnya di Lampung

mengalami tren opini yang berubah-ubah (Kepala BPK Perwakilan Provinsi

Lampung, 2016).

Hal lainnya yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah adalah

pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah 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 komunikasi digunakan agar data dapat disebar dan

diakses secara global. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi

informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki

manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin

tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan

bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang

dihasilkan (Romney dan Steinbart, 2005). Dalam hubungannya dengan sistem

informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika

komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi



5

informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada

aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan

Teknologi Informasi dalam Menghasilkan Pelaporan Keuangan Daerah yang

Berkualitas.

Penelitian mengenai kualitas pelaporan keuangan daerah di indonesia diantaranya

dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati (2016) dimana dalam penelitiannya

menunjukan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel Sumber

Daya Manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi

sumber daya manusia, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas

laporan keuangan. Sementara menurut Harahap (2007) menyatakan bahwa

kualitas dari laporan keuangan sering disertai dengan sejumlah masalah (masalah

akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan keungan) yang menghambat

tingkat kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Andini dan Yusrawati (2015) di

Kabupaten Empat Lawang yang menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya

manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas

laporan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukan Berdasarkan hasil

pengujian secara parsial variable kompetensi sumber daya manusia berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan Berdasarkan pengujian secara

simultan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan
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keuangan daerah pada SKPD di kabupaten Empat Lawang. Terdapat alasan

mengapa penelitian mengenai kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah ini

perlu dilakukan karena belum menyediakan bukti yang cukup meyakinkan

mengenai keberhasilan para OPD menyajikan laporan keungan dengan

menggunakan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam meningkatkan

akuntabilitas sektor publik. Penelitian dari pengaruh kualitas sumber daya

manusia dan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan,

diharapkan dapat memberikan bukti dan gambaran yang lebih nyata mengenai

kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh dalam menghasilkan

pelaporan keuangan yang berkualitas pada Pemerintah Daerah?

2. Apakah Kualitas Teknologi informasi berpengaruh dalam menghasilkan

pelaporan keuangan yang berkualitas pada Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Kualitas sumber daya manusia

dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas pada Pemerintah

Daerah?

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas teknologi informasi dalam

menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas pada Pemerintah Daerah?
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan

dibidang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik. Selain itu, hasil

penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa

yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah

dalam pengelolaan sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan

pelaporan keuangan daerah.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan

keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (principal) menyewa

orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka

dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen.

Konflik kepentingan akan muncul dari pendelegasian tugas yang diberikan

kepada agen dimana agen tidak dalam kepentingan untuk memaksimumkan

kesejahteraan principal, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan

diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik. Pada dasarnya organisasi

sektor publik dibangun atas dasar agency theory. Diakui atau tidak pada

pemerintah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim dan Abdullah,

2006).

Dalam konteks organisasi sektor publik, Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa

pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak

pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta
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pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam

konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah

daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai

principal dan pemerintah sebagai agent. Permasalahan yang berkaitan dengan

laporan keuangan sering disebabkan oleh adanya benturan kepentingan

manajemen dengan kepentingan stakeholder, namun sering kali manajemen

bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi

mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder baik

para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan.

Penggunaan standar akuntansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan

akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari agen

kepada prinsipal. Dalam penelitian ini, satuan kerja merupakan agen yang

mendapat mandat untuk menyampaikan laporan keuangan. Oleh karena itu

kualitas laporan keuangan pada satuan kerja dapat menjadi salah satu tolak ukur

dari pertanggungjawaban satuan kerja sebagai agen kepada masyarakat sebagai

principal.

2.1.2 Kualitas Pelaporan Keuangan

Halim (2007) Menyatakan Pelaporan keuangan adalah catatan informasi

tambahan atas laporan keuangan dari suatu entitas pada suatu periode akuntansi

yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan

keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sedangkan

akuntansi akrual (accrual basis of accounting) adalah dasar akuntansi yang
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mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa

tersebut terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat

dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode

terjadinya. dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada

periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran

kas.

Harahap (2007) menyatakan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan

informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja

keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara

spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,

dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber

daya ekonomi.

4. Menyedikan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya

dan memenuhi kebutuhan kasnya.
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6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan

prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya

sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya

yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian

yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna

mengenai:

1. mengindikasikan apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai

dengan anggaran.

2. Mengindikasikan apakah sumber daya yang diperoleh digunakan sesuai dengan

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR atau DPRD.

Karateristik kualitatif pelaporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya.Adapun empat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif

yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang

dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami

(Bastian, 2006).

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka
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mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan,

serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan

demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan

maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi

ekspektasi mereka di masa 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 yang dapat memengaruhi pengambilan

keputusan dengan memerhatikan 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

Laporan keuangan bisa dikatakan andal jika informasi yang terkandung di

dalamnya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material,
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menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Suatu informasi

dikatakan andal apabila :

a. Dapat diuji kebenarannya (verifiable)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda,

tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir

yang sama.

b. Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan

pihak tertentu.

c. Penyajian secara wajar/ jujur

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan

antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh

data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

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 lainnya.

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. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang
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dimaksud.

2.1.3 Kualitas Sumbe Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat

penting dalam menentukan kualitas informasi laporan keuangan, oleh karena itu

harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik

mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya

pencapaian tujuan organisasi (Mardiasmo, 2009).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki sumber daya

manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang kemampuan

dibidang akuntansi, tanggung jawab, dan mempunyai pengalaman di bidang

akuntansi (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

1. Kemampuan di bidang akuntansi

Kemampuan adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja

yang tinggi dalam pekerjaannya. Kemampuan adalah sumberdaya manusia yang

dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang cukup memadai.

Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualiatas memerlukan

Sumber daya manusia yang menguasai atau yang memiliki kemampuan di bidang

akuntansi. Karena yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang

memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan beserta aturan-aturan

dalam penyusunan laporan keuangan daerah. kegagalan sumber daya manusia

pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan
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berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yan dibuat dan ketidaksesuaian

dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Tanggung jawab

Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan.

Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa

adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat

melaksanakan tugasnya dengan baik.

3. Pengalaman di bidang akuntansi

Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi menjadi salah satu indikator bahwa

seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih, Semakin lama seorang pegawai

bekerja dalam suatu organisasi, maka semakin banyak pengalaman dan semakin

memahami apa yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab yang di berikan

kepadanya. Dalam penyusunan laporan keuangan daerah, OPD harus memiliki

Sumber daya manusia yang memiliki pengalaman kerja yang lebih lama dibidang

akuntansi atau keuangan, karena dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan

pegawai yang benar-benar memahami akuntansi atau keuangan beserta aturan-

aturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam

melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of

responsibility dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat

dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar

untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang

jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
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Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki

keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk

melaksanakan suatu pekerjaan (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualiatas memerlukan

Sumber Daya Manusia yang menguasai Akuntansi Pemerintahan. Sumber Daya

Manusia menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang

berkualitas karena yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang

menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan. meskipun Standar Akuntansi

Pemerintahan berkualitas, namun tanpa didukung Sumber Daya Manusia yang

handal, maka laporan keuangan yang berkualitas sulit dicapai (Bastian, 2006).

Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan

laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah

mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga

penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian

laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan

(Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu yang menjadi indikator dalam penelitian ini

adalah pegawai yang berpengalaman dan bekerja sesuai dengan bidangnya

terutama pegawai yang mengerti akan peran, fungsi, dan tugas dari pekerjaan

serta bekerja berdasarkan pedoman yang ada (Sukmaningrum dan Harto, 2013).

2.1.4 Kualitas Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data,

termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data

dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu
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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 komunikasi

digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Komputer sebagai

salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa

melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa

mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan

lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Romney dan Steinbart,

2005). Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan

meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen- komponen

yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu

sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau

dikurangi.

Romney dan Steinbart (2005) menyatakan penggunaan komputer memberikan

manfaatan yang besar bagi perusahaan terutama berkaitan dengan aspek efisiensi

dan efektivitas. Proses perubahan cara kerja manual ke dalam sistem yang

terkomputerisasi diharapkan akan membuat pekerjaan dapat dilakukan dengan

cepat dan akurat sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan dapat meningkat.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi

pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Konstruk pemanfaatan teknologi

informasi dapat diukur dengan indikator:
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a. Perangkat

Elemen atau pondasi penting untuk membangun sebuah komputer yang memiliki

fungsionalitas dan berguna bagi manusia. Merupakan indikator untuk

menggambarkan kelengkapan yang mendukung hardware dan sistem jaringan

internet.

1. Hardware, merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk

mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan

hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.

2. Jaringan internet, sebuah jaringan yang terkait dalam lingkup global dan

memfasilitasi komunikasi layanan data.

b. Pengelolaan Data Keuangan

Basis teknologi informasi yang didesain sedemikian rupa agar bias menjadi sarana

untuk pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan referensi, serta proses

komunikasi data/informasi keuangan daerah. Merupakan indikator untuk

menggambarkan:

1. Komputerisasi proses akuntansi, sebuah sistem akuntansi dimana komputer

sebagai teknologi untuk menjalaan aplikasi yang digunakan dalam mengolah

transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan.

2. Software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengolah data

transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan (PP No 71 Tahun 2010).

3. Laporan akuntansi dan manejerial yang terintegrasi, mengahsilkan laporan

akuntansi dan manajerial berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi.

c. Perawatan
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Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat

teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan. Merupakan indikator

untuk menggambarkan:

1. Pemeliharaan peralatan, melakukan pemeliharaan peralatan secara teratur.

2. Perbaikan peralatan yang rusak atau hilang, melakukan pendataan dan

perbaikan pada peralatan yang rusak atau hilang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan

penelitian. Sebagai bahan pertimbangan penelitian ini akan dicantumkan beberapa

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain. Dari hasil penelitian

Kiranayanti dan Erawati (2016) ditemukan adanya bukti yang menunjukkan

bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel Sumber

Daya Manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi

Sumber Daya Manusia, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas

laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh

Romney dan Steinbart (2005) menjelaskan bahwa informasi yang tepat waktu

yang merupakan bagian dari nilai informasi (keterpahaman) dapat dicapai dengan

peran komponen teknologi. Nurillah (2014) melakukan penelitian dengan judul

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian

Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD Kota

Depok, hasil penelitiannya menunjukan kompetensi sumber daya manusia,

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan
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penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas

informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sesuai dengan

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015) Hasil

penelitiannya menunjukan Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variable

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan daerah dan Berdasarkan pengujian secara simultan kompetensi sumber

daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD

di kabupaten Empat Lawang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik

sumber daya manusia, maka kualitas informasi laporan keuangan akan semakin

baik. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya Sukmaningrum dan Hato

(2013) menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia dan faktor eksternal

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan

pemerintah daerah.

Ariesta (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber

daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern

Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

pada SKPD Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitiannya menunjukan Kualitas

sumber daya manusia dan Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan

pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik kualitas sumber

daya manusia Pemanfaatan teknologi informasi maka keterandalan dan

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik juga.
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2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya, maka

dapat dirumuskan suatu kerangka pemikiran dalam bentuk diagram skematik

sebagai berikut:

Gambar 2.3.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas

Pelaporan Keuangan Daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat

penting dalam menentukan kualitas informasi laporan keuangan, oleh karena itu

harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik

mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya

pencapaian tujuan organisasi (Mardiasmo, 2009). Dalam pengelolaan keuangan

daerah yang baik, OPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten,

yang didukung dengan latar belakang kemampuan dibidang akuntansi, tanggung

Kualitas Sumber
Daya Manusia

(X1)

Kualitas Teknologi
Informasi

(X2)

Pelaporan Keuangan
yang Berkualitas

(Y)
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jawab, dan mempunyai pengalaman di bidang akuntansi (Winidyaningrum dan

Rahmawati, 2010).

Untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam

melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of

responsibility dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat

dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar

untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang

jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

(Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

BPK RI (2016) Menyatakan masih sulitnya bagi aparatur daerah untuk

menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara transparan dan akuntabel,

tepat waktu, dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah. Hal ini

terutama disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia tentang Pemahaman

Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Definisi pemahaman

regulasi adalah pemahaman anggota atau pegawai mengenai peraturan, prosedur

dan kebijakan tentang peraturan daerah. Peraturan yang dimaksud adalah

pedoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi

untuk mencapai tujuan. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan

keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati (2016) membuktikan

dalam penelitiannya bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh

positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di kota Badung

dengan koefisien variabel Sumber Daya Manusia. Hasil penelitian ini
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menunjukkan semakin tinggi kompetensi Sumber Daya Manusia, maka semakin

tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian

penelitian oleh Ningsih, (2014) menunjukan bahwa Sumber daya manusia

berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah kabupaten tanah datar. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian

Ariesta (2013) Hasil penelitiannya menunjukan Kualitas sumber daya manusia

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan

pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik

kualitas sumber daya manusia maka keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan

keuangan pemerintah daerah akan semakin baik juga.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti ingin menguji kembali: hubungan

kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah dan

mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas

Pelaporan Keuangan daerah

2.4.2 Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan

Keuangan Daerah

Romney dan Steinbart (2005) menyatakan aplikasi teknologi sangat berperan

dalam pengelolaan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan

manajemen. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 59 Tahun

2007 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah

dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan
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kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola

keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada

pelayanan publik. Selain itu, Pemanfaatan teknologi informasi juga akan

mengurangi kesalahan yang terjadi.

Romney dan Steinbart (2005) menyatakan komputer sebagai salah satu komponen

dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan

yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia

mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi

dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang

dihasilkan. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer

akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-

komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam

suatu sistem informasi akuntansi maka akan mengurangi kesalahan yang terjadi

dan akan menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas yang berguna bagi

pengambil keputusan.

Penelitian Ningsih (2014) Menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi

berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

kabupaten tanah datar. Pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin besar pemanfaatan

teknologi informasi maka nilai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan

pemerintah akan semakin baik juga. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil

penelitian Ariesta (2013), memberikan temuan empiris bahwa Pemanfaatan

teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan
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pelaporan keuangan pemerintah daerah. organisasi dengan teknologi informasi

yang lebih maju lebih dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan yang

berkualitas dari pada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih

karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah. Argumen ini

mengarah pada perumusan hipotesis berikut:

H2: Kualitas Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas

Pelaporan Keuangan daerah



26

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

di wilayah kerja daerah kota Bandar Lampung dan kota Metro. Pemilihan objek

penelitian ini dengan pertimbangan bahwa kota Bandar Lampung merupakan Ibu

Kota Provinsi Lampung dan merupakan kota yang telah memperoleh opini laporan

keuangan yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut.

Selain itu, Kabupaten Metro juga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

selama enam tahun berturut turut dari tahun 2010 hingga 2015. Dari hasil

pengamatan peneliti daerah tersebut diperkirakan dapat mewakili masalah pokok

dalam penelitian ini.

Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Dengan kriteria

pengambilan sampel penelitian sebagai berikut:

1. Instansi yang sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis

Akrual.

2. SKPD yang struktur organisasinya diketahui dengan jelas

3. Pegawai yang berhubungan dengan menyusun pelaporan keuangan yaitu di

bagian Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang

Akuntansi Pelaporan. Pemilihan bagian tersebut karena bagian tersebut yang
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bertanggungjawab dan yang mengerti akan pengelolaan laporan keuangan di

dalam organisasi mereka, sehingga jawaban kuesioner dapat diandalkan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer

yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk menjawab

pertanyaan penelitian. Data ini diperoleh dari survey responden berupa kuesioner.

3.3 Rancangan Penelitian

Penelitian dirancang sebagai penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan desain

penelitian kuantitatif untuk mengetahui apakah kualitas sumber daya manusia dan

kualitas teknologi informasi sebagai variabel independen berpengaruh terhadap

Kualitas Pelaporan Keuangan pada pemerintah Daerah.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel menjelaskan variabel-variabel yang digunakan

dalam penelitian dan pengukurannya. Penelitian ini terdiri dari satu variabel

dependen dan dua variabel independen, dan dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1 Variabel Independen: Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat

penting dalam menentukan kualitas informasi laporan keuangan. (Mardiasmo,

2009). Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki

sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang

kemampuan dibidang akuntansi, tanggung jawab, dan mempunyai pengalaman di



28

bidang akuntansi (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010). Variabel ini diukur

menggunakan instrumen kuesioner dengan skala likert 1 sampai 5, di mana

responden diminta pendapatnya dari setiap pernyataan mulai dari tidak setuju

sampai sangat setuju.

3.4.2 Variabel Independen: Kualitas Teknologi Informasi (X2)

Kualitas teknologi informasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu

tersedianya teknologi informasi yang memadai, terintegrasi dan mudah

digunakan, juga mampu mengolah dan menyediakan data yang akurat dan terkini

dalam kaitannya dengan kualitas pelaporan keuangan (Indriasari dan

Ertambanag, 2008). Variabel ini diukur menggunakan instrumen kuesioner

dengan kala likert 1 sampai 5, di mana responden diminta pendapatnya dari

setiap pernyataan mulai dari tidak setuju sampai sangat setuju.

3.4.3 Variabel Dependen: Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah(Y)

Karateristik kualitatif pelaporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Adapun empat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang

dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami

(Bastian, 2006). Variabel ini diukur menggunakan instrumen kuesioner dengan

skala likert 1 sampai 5, di mana responden diminta pendapatnya dari setiap

pernyataan mulai dari tidak setuju sampai sangat setuju.
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Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel Konsep
Variabel

Dimensi Indikator Item

Kualitas
Sumber
daya
manusia
(X1)
(Sukman
ingrum,
2013)
dan
(Ariesta,
2013)

Mardiasmo
(2009)
Sumber
daya
manusia
merupakan
salah satu
elemen
organisasi
yang sangat
penting
dalam
menentukan
kualitas
informasi
laporan
keuangan,

1. Tanggung
Jawab

2. Kemampuan

3. Pengalaman

1. Peran dan fungsi dari
Pekerjan

2. Tugas dari pekerjaan
3. Pedoman pekerjaan
1. Kemampuan di

bidang akuntansi
2. Tidak mempunyai

Kemampuan di
bidang akuntansi

3. Pemahaman
pekerjaan

4. Kemampuan yang
sesuai sebagai
pengelola keuangan

1. Pengalaman dalam
pengelolaan
keuangan

2. Pengalaman
dibidang akuntansi

1

2
3
4

5

6

7

8

9

Kualitas
teknologi
informas
(X2)
(sukmani
ngrum,
2013)
dan
(Ariesta,
2013).

Teknologi
informasi
adalah
teknologi
yang
digunakan
untuk
mengolah
data,
termasuk
memproses,
mendapatkan,
menyusun,
menyimpan,
memanipulasi
data dalam
berbagai cara
untuk
menghasilkan
informasi
yang
berkualitas
(Romney dan
Steinbart,
2005).

1. Dukungan
perangkat
teknologi
informasi

2. Aplikasi/softw
are
pendukung
sistem
akuntansi

3. Dukungan
jaringan
internet untuk
komunikasi
data

4. Komputerisasi
simtem
Akuntansi

5. Sistem
informasi
menghasilkan

1. Satuan kerja
memiliki komputer
yang cukup

1. Pengelolaan data
keuangan
menggunakan
software

1. Jaringan internet
terpasang dan
digunakan untuk
komunikasi data
keuangan

1. Proses akuntansi
selalu
menggunakan
komputer/terkompu
terisasi

2. Proses akuntansi
tidak menggunakan
komputer/ tidak
terkomputerisasi

1. Laporan keuangan
dihasilkan dari
sistem informasi

1

2

3

4

5

6
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laporan
akuntansi

6. Penggunaan
pendamping

7. Pemeliharaan
perangkat
teknologi
informasi

yang terintegrasi

1. Penggunaan
pendamping untuk
memahami
teknologi yang
digunakan.

1. Jadwal
pemeliharaan
secara teratur

7

8

Kualitas
pelapora
n
keuanga
n
(Sukman
ingrum,2
013) dan
PP No
71 Tahun
2010

Bastian (2006)
Karakteristik
kualitatif
laporan
keuangan adalah
ukuran-ukuran
normatif yang
diwujudkan
dalam informasi
akuntansi
sehingga dapat
memenuhi
tujuannya.

1. Relevan

2. Andal

3. Dapat
dibandingkan

4. Dapat
dipahami

1. Manfaat umpan
balik (feedback
value). dan manfaat
prediktif (predictive
value).

2. Tepat waktu
(timeliness).

3. Lengkap
1. Penyajian secara

jujur
2. Bebas dari salah

saji material
3. Netral
4. Memihak
5. Dapat diuji

kebenarannya
(verifiable)

1. Dapat dibandingkan
dengan laporan
keuangan periode
sebelumnya.

1. Dapat dipahami
oleh pengguna
laporan keuangan

1

2

3
4

5

6
7
8

9

1

Berdasarkan tabel operasional tersebut, maka pengukuran dan ukuran skala yang

digunakan untuk pembuatan item kuesioner adalah menggunakan skala likert

dimana berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukan sikap seseorang

terhadap peryataan itu. Adapun yang dipakai sebagai kuesioner data angket

dengan menggunakan 5 (lima) pilihan yaitu: sangat setuju (SS), setuju (S), Cukup

Setuju (CS), Tidak setuju (TS), dan Sangat tidak setuju (STS). setiap pilihan akan

diberikan skor atau bobot nilai yang berbeda seperti pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 2
Skor/Bobot Penilaian Menggunakan Skala Likert

No Keterangan Skor/Bobot
1 Sangat Setuju (SS) 5
2 Setuju (S) 4
3 Cukup Setuju (CS) 3
4 Tidak Setuju (TS) 2
5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1

Sumber: Jogiyanto, 2009

3.5 Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model Struktural Equation Modeling (SEM) dengan

menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan

software smartPLS dimana PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser

dari pendekatan SEM berbasis covariance menjadi berbasis varian (Jogiyanto dan

Abdillah, 2009).

3.5.1 Uji Validitas

Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan Partial Least

Square (PLS) dengan menguji validitas convergent dan discriminant. Validitas

convergent dihitung dengan melihat skor Average Variance Ekstracted (AVE).

Apabila dari tampilan output PLS menunjukan bahwa korelasi antara masing-

masing indikator terdapat total skor konstruk menunjukan hasil yang signifikan,

dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid

(Jogiyanto, 2009.).

3.5.2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach’s Alpha dan
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Composite Reliability. Cronbach’s Alpha mengukur batas bawah nilai reabilitas

suatu konstruk sedangkan Composite Reliability mengukur nilai sesungguhnya

reabilitas suatu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan

nilai Cronbach’s Alpha > 0,7 dan Composite Reliability > 0,7 (Jogiyanto, 2009).

3.5.3 Model Struktural (Inner model)

Untuk menelititi sructural model dalam penelitian ini, pengukuran yang

digunakan yaitu Coefficient of determination (R2) dan Path Coefficient (β). Hal

ini untuk meyakinkan hubungan antar konstruk adalah kuat. R2 menunujukan

ukuran hubungan antara variabel laten terhadap total varians. Apabila nilai Path

Coefficient lebih dari 0,100 maka antar konstruk memiliki hubungan yang kuat

(Jogiyanto, 2009).

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil

path coefficient yang ditunjukan oleh nilai T-statistic dengan T tabel. Jika nilai T-

statistic Lebih tinggi dibandingkan nilai T-tabel, berarti hipotesis terdukung

(Jogiyanto, 2009).



 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya 

dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas pelaporan keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kota 

Bandar Lampung dan Kota Metro. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik 

kualitas sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas pelaporan 

keuangan daerah. 

2. Kualitas teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas pelaporan keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kota 

Bandar Lampung dan Kota Metro. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik 

kualitas teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas pelaporan 

keuangan daerah. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya meneliti dua variabel independen yaitu kualitas sumber 

daya manusia dan kualitas teknologi informasi.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan metode survei melalui penyebaran 

kuesioner tanpa melakukan wawancara secara langsung, sehingga hasil 

penelitian ini hanya mengungkapkan data dari hasil instrumen yang 
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terkumpul 

3. penelitian ini hanya dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah kota Bandar 

Lampung dan kota Metro sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisir 

ke semua objek. Dengan kata lain validitas eksternal dari hasil penelitian ini 

masih rendah. 

 

5.3 Saran  

1. Peneliti selanjutnya supaya dapat mempertimbangkan untuk menambahkan 

variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap nilai informasi 

pelaporan keuangan pemerintah 

2. Peneliti selanjutnya menggunakan metode survey melalui kuesioner dan 

teknik wawancara secara langsung, agar data penelitian dapat 

menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. 

3. Pada penelitian berikutnya supaya dapat memperluas sampel penelitian. 

Karena penelitian ini hanya meneliti di Satuan Kerja Perangkat Daerah kota 

bandarlampung dan kota metro sehingga hasil penelitian belum dapat 

digeneralisir ke semua objek. Dengan kata lain validitas eksternal dari hasil 

penelitian ini masih rendah. 
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