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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Stakeholder Theory  

 Freeman (1984) dalam Mainardes et al (2011) menjelaskan stakeholder 

theory, bahwa organisasi harus peduli dengan kepentingan stakeholders 

ketika membuat keputusan strategis. Meskipun definisi stakeholder theory 

menurut berbagai peneliti memiliki perbedaan, namun pada dasarnya 

memiliki prinsip yang sama yaitu perusahaan atau organisasi bisnis harus 

mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan pengaruh dari orang-

orang atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan 

dan operasi (Frederick et al, 1992 dalam Mainardes et al., 2011).  

 Stakeholder theory umumnya merupakan teori bagi perusahaan sektor 

swasta. Akan tetapi pada kenyataannya sudut pandang teori ini dapat 

diterapkan pada sektor publik, dan sebagian pula diterapkan dalam konteks 

keputusan manajerial dalam pemerintahan (Arifin et al, 2016). 

 Pelaporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan 

asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada 

pihak lain, yaitu pada pemangku kepentingan tentang kondisi keuangan 

pemerintah daerah (Indriasari & Nahartyo, 2002). Laporan keuangan yang 

berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku 
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kepentingan yaitu  pemangku kepentingan internal yang terdiri dari para 

pegawai dan eksternal yang terdiri dari dewan perwakilan rakyat, para 

pembayar pajak, masyarakat dan LSM (Arifin et al, 2016).  

Stakeholder Theory berargumentasi bahwa ketika pemangku 

kepentingan mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi entitas, 

maka entitas akan bereaksi dengan strategi yang memuaskan keinginan  

pemangku kepentingan (Ullman, 1985). Oleh karena itu, laporan keuangan 

yang berkualitas merupakan salah satu cara untuk mengelola kepercayaan 

para pemangku kepentingan, dimana keberadaan pemangku kepentingan 

akan sangat mempengaruhi pola pikir dan persepsi manajemen terhadap 

urgensi praktik akuntansi entitas. Pemangku kepentingan dan organisasi 

saling mempengaruhi dari hubungan sosial keduanya dalam bentuk 

responsibilitas dan akuntabilitas yang diwujudkan dengan penyusunan 

laporan keuangan yang handal, relevan, tepat waktu dan dapat dipahami 

oleh para pemangku kepentingan (Arifin et al, 2016). 

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

  Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010). Pengertian kualitas menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tingkat baik buruknya sesuatu dan 

derajat atau taraf. 
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   Yadiati & Mubarok (2017) mendefinisikan kualitas laporan keuangan 

adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan 

pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan 

mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan 

pengungkapan secara penuh dan wajar. Berdasarkan dari beberapa 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah adalah tingkat baik atau buruknya suatu laporan 

keuangan pemerintah yang didasarkan pada karakteristik kualitatif infromasi 

keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar (Pujanira & Taman, 

2017). 

  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas apabila laporan tersebut 

memenuhi karakteristik kualitatif yang meliputi (1) andal, (2) relevan, (3) 

dapat dipahami dan (4) dapat dibandingkan (Surastiani & Handayani, 2015). 

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang baik menunjukkan 

bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang 

diberikan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola 

organisasi (Setyowati et al., 2016). 

 Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas, dengan 

laporan keuangan yang baik dan berkualitas akan memberikan dedikasi 

terhadap akuntabilitas atau pertanggung jawaban terhadap laporan keuangan 

yang dibuat. Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) merupakan alat guna 
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memfasilitasi agar laporan keuangan yang dibuat semakin transparan dan 

akuntabel. Penerapan SAP membuat informasi keuangan dapat dijadikan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pada level pemerintahan serta 

SAP memiliki kekuatan hukum dalam rangka meningkatkan kualitas laporan 

keuangan pemerintah di Indonesia. Laporan keuangan yang berkualitas 

adalah penyajian laporan keuangan yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap 

undang-undang, dan efektifitas sistem pengendalian intern (S. Yuliani, 

Nadirsyah, & Bakar, 2010). 

 Tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah guna 

menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, sebagai 

alat akuntabilitas publik, dan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat 

dalam rangka mengevaluasi kinerja organisasi. Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) diharapkan dapat menyajikan informasi yang 

bermafaat bagi pengguna informasi keuangan dalam menilai akuntabilitas 

dan pengambilan keputusan yang tepat dalam lingkup ekonomi sosial dan 

politik (Arsyiati, Darwanis, & Djalil, 2008). 

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Martoyo (2007) menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan 

pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam rangka 

mewujudkan visi da misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Untuk 
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mencapai tujuan, organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Dengan adanya Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di 

dalam organisasi dapat menciptakan manusia-manusia yang berkualitas dan 

memiliki daya guna (Adhi & Suharjo, 2013).  

 Sumber daya manusia merupakan human capital di dalam sebuah 

organisasi. Nurillah & Muid (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber 

daya manusia adalah sebuah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional 

dan economic rent. 

 Penilaian kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu 

fungsi termasuk akuntansi, dapat dilihat dari tingkat kompetensi dan 

tanggung jawabnya pada organisasi tersebut. Deskripsi jabatan 

mencermikan tingkat tanggung jawabnya dan sebagai dasar guna 

melaksanakan tugas dengan baik. Sumber daya manusia tidak dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa adanya deskripsi jabatan yang 

jelas (Setiawati & Sari, 2014). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

berkompeten dan berkualitas terutama dalam bidang akuntansi keuangan 

menjadi pilar utama agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa PNS yang berkompeten pada 

bidang akuntansi keuangan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 
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kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah (Adhi & 

Suharjo, 2013). 

 Sedarmayanti (2004:21) menjelaskan bahwa manusia yang berkualitas 

seutuhnya adalah manusia-manusia pembangunan yang memiliki ciri; 

mempunyai kepercayaan atas dirinya sendiri, memiliki keinginan yang kuat 

untuk memperbaiki nasibnya, memiliki watak yang dinamis, bersedia dan 

mampu bekerja sama dengan pihak lain atas dasar pengertian dan 

penghormatan hak serta serta kewajiban masing-masing pihak dan 

kepentingan pihak lain. Sumber daya manusia dalam konteks aparatur 

daerah diharapkan memiliki keahlian dan keterampilan teknis dikarenakan 

hal tersebut sangat diperlukan agar manajemen pemerintahan dalam otonomi 

daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien (Koswara, 2001:266).   

2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi 

  Jurnali & Bambang Supomo (2002) menyatakan bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi merupakan tingkat pengintegrasian teknologi informasi 

pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi 

meliputi; pengolahan data, pengolahan informasi, proses kerja elektronik 

dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi sehingga kualitas 

pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat 

(Hamzah, 2009). 
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  Teknologi merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh individu 

dalam rangka menyelesaikan tugas mereka (Goodhue & Thompson, 1995). 

Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), 

perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), 

electronic commerce, dan jenis lainnya yang berkaitan dengan teknologi 

(Wilkinson et al, 2000). Bellamy & Tylor (1998), serta Heeks (2001) dalam 

Efendi et al (2017) menyoroti bahwa teknologi informasi telah memainkan 

peran yang penting dalam administrasi publik.   

2.1.5 Sistem Pengendalian Intern (SPI) 

  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan 

dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap perundang-undangan. Penerapan pengendalian intern akan 

memberikan keyakinan dan kepercayaan yang memadai atas kualitas atau 

keterandalan informasi laporan keuangan. Pengendalian Intern merupakan 

komponen yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk 

mencapai sasaran dan terjaminnya informasi keuangan yang andal, serta 

menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Nurillah & Muid, 
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2014). Penerapan sistem pengendalian intern yang baik akan memberikan 

sebuah keyakinan yang sangat memadai atas kualitas dan keterandalan 

informasi keuangan, serta akan meningkatnya kepercayaan stakeholders 

(Surastiani & Handayani, 2015). 

2.1.6 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

  Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diterapkan 

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. 

Tujuan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah agar 

pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai dengan pedoman 

yang ada sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas 

(Pujanira & Taman, 2017). Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, standar 

akuntansi pemerintahah berbasis akrual memiliki indikator diantaranya; 1) 

PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, 2) PSAP No. 02 

tentang Laporan Realisasi Anggran berbasis Kas, 3) PSAP No. 03 tentang 

Laporan Arus Kas, 4) PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan 

Keuangan, 5) PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan, 6) PSAP No. 06 

tentang Akuntansi Investasi, 7) PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, 

8) PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, 9) PSAP 

No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban, 10) PSAP No. 10 tentang Koreksi 

Kesalahan, 11) PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian dan 

12) PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional. Lasoma (2012) menyatakan 
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bahwa semakin baik dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan, 

maka secara otomatis laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin 

berkualitas. 

2.1.7 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 

  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian 

prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, perncatatan, pengikhtisaran, 

sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer 

(Permendagri No. 59 Tahun 2007).  Permadi (2013) menyatakan bahwa 

semakin baik dalam menerapkan sistem akuntansi, maka kualitas laporan 

keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik. 

2.2  Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti yaitu Mahaputra & Putra (2014) pada SKPD 

Kabupaten Gianyar, Nurillah & Muid (2014) pada SKPD Kota Depok, 

Surastiani & Handayani (2015) pada SKPD Kota Salatiga, Pradono & 

Basukianto (2015) pada SKPD Provinsi Jawa Tengah, Setyowati et al 

(2016) pada SKPD Kota Semarang, serta Pujanira & Taman (2017) pada 

SKPD Provinsi DIY. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti 
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diatas menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara 

kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Gianyar, SKPD Kota Depok, 

SKPD Kota Salatiga, SKPD Provinsi Jawa Tengah, SKPD Kota Semarang, 

dan SKPD Provinsi DIY. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani 

& Agustini (2016) pada SKPD Kabupaten Magelang dan Murapi (2016) 

pada SKPD Lombok Tengah, menunjukkan bahwa kompetensi sumber 

daya manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Magelang dan SKPD 

Lombok Tengah. 

Penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti yaitu Nurillah & Muid (2014) pada SKPD Kota 

Depok, Pradono & Basukianto (2015) pada SKPD Provinsi Jawa Tengah, 

Yuliani & Agustini (2016) pada SKPD Kabupaten Magelang, Murapi 

(2016) pada SKPD Lombok Tengah serta Efendi et al (2017) pada SKPD 

Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti 

diatas menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara 

pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah pada SKPD Kota Depok, SKPD Provinsi Jawa Tengah, 

SKPD Kabupaten Magelang, SKPD Lombok Tengah dan SKPD Kabupaten 

Aceh Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Surastiani & 
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Handayani (2015) pada SKPD Kota Salatiga serta Setyowati et al (2016) 

pada SKPD Kota Semarang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif 

dan tidak signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Salatiga dan 

SKPD Kota Semarang. 

Penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian intern terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan oleh 

beberapa peneliti yaitu Mahaputra & Putra (2014) pada SKPD Kabupaten 

Gianyar, Nurillah & Muid (2014) pada SKPD Kota Depok, Surastiani & 

Handayani (2015) pada SKPD Kota Salatiga, Pradono & Basukianto (2015) 

pada SKPD Provinsi Jawa Tengah, dan Murapi (2016) pada SKPD Lombok 

Tengah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti diatas 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara sistem 

pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

pada SKPD Kabupaten Gianyar, SKPD Kota Depok, SKPD Kota Salatiga, 

SKPD Provinsi Jawa Tengah dan SKPD Lombok Tengah. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Agustini (2016) pada SKPD 

Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan 

tidak signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Magelang. 

Penelitian mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi 

pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
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pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Lasoma (2012) pada Dinas 

Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara, Mahaputra & Putra (2014) pada SKPD Kabupaten 

Gianyar serta Pujanira & Taman (2017) pada SKPD Provinsi DIY. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh para peneliti diatas menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh positif dan signifikan antara penerapan standar akuntansi 

pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 

Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara, SKPD Kabupaten Gianyar, dan SKPD Provinsi DIY. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Agustini (2016) pada 

SKPD Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif 

dan tidak signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD 

Kabupaten Magelang. 

Penelitian mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti yaitu Nurillah & Muid (2014) pada SKPD Kota 

Depok, Yuliani & Agustini (2016) pada SKPD Kabupaten Magelang, 

Murapi (2016) pada SKPD Lombok Tengah, Pujanira & Taman (2017)  

pada SKPD Provinsi DIY. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para 

peneliti diatas menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan 

antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan 
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keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Depok, SKPD Kabupaten 

Magelang, SKPD Lombok Tengah dan SKPD Provinsi DIY. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel yang Diteliti Hasil 

1 (Lasoma, 2012) Pengaruh 

Penerapan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

(SAP) Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Pada Dinas 

Pendapatan dan 

Pengelolaan 

Keuangan Dan 

Aset Daerah 

Kabupaten 

Gorontalo Utara. 

Variabel Independen : 

Penerapan standar 

akuntansi pemerintahan  

Variabel Dependen :  

Kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah 

Hasil 

menunjukkan 

bahwa penerapan 

standar akuntansi 

pemerintahan 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

pemerintah pada 

Dinas Pendapatan 

Dan Pengelolaan 

Keuangan Dan 

Aset Daerah 

Kabupaten 

Gorontalo Utara. 

 

2 (Mahaputra & 

Putra, 2014) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Kualitas Informasi 

Pelaporan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah. 

Variabel Independen : 

kapasitas sumber daya 

manusia, pemanfaatan 

sistem informasi 

keuangan daerah, 

sistem pengendalian 

intern dan 

implementasi standar 

akuntansi pemerintahan 

Variabel Dependen :  

Kualitas informasi 

pelaporan keuangan 

 

Hasil dari 

penelitian tersebut 

adalah bahwa 

kapasitas sumber 

daya manusia, 

pemanfaatan 

sistem informasi 

keuangan daerah, 

sistem 

pengendalian 

intern dan 

implementasi 

standar akuntansi 

pemerintahan 

berpengaruh 
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positif dan 

signifikan 

terhadap kualitas 

informasi 

pelaporan 

keuangan di 

SKPD Kabupaten 

Gianyar. 

 

3 (Nurillah & 

Muid, 2014) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, 

Penerapan Sistem 

Akuntansi 

Keuangan Daerah 

(SAKD), 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi dan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

(Studi Empiris 

Pada SKPD Kota 

Depok). 

Variabel Independen : 

Kompetensi sumber 

daya manusia, 

penerapan sistem 

akuntansi keuangan 

daerah, pemanfaatan 

teknologi informasi dan 

sistem pengendalian 

intern. 

Variabel Dependen : 

Kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah. 

 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa pengaruh 

kompetensi 

sumber daya 

manusia, 

penerapan sistem 

akuntansi 

keuangan daerah, 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi dan 

sistem 

pengendalian 

intern 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

pemerintah 

daerah. 

 

4 (Surastiani & 

Handayani, 

2015) 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. 

Variabel Independen : 

Kualitas sumber daya 

manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi dan 

sistem pengendalian 

intern. 

Variabel Dependen : 

Kualitas informasi 

laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa kualitas 

sumber daya 

manusia dan 

sistem 

pengendalian 

intern mempunyai 

pengaruh positif 

signifikan 

terhadap kualitas 
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informasi laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah, sedangkan 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi tidak 

mempunyai 

pengaruh terhadap 

kualitas informasi 

laporan keuangan 

pemerintah daerah 

pada SKPD Kota 

Salatiga. 

 

5 (Pradono & 

Basukianto, 

2015) 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah: Faktor 

Yang 

Mempengaruhi dan 

Implikasi 

Kebijakan (Studi 

Pada SKPD 

Pemerintah 

Provinsi Jawa 

Tengah). 

Variabel Independen : 

Kompetensi sumber 

daya manusia, 

teknologi informasi, 

rekonsiliasi, sistem 

pengendalian intern, 

dan peran PKK – 

SPKPD. 

Variabel Dependen :  

Kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah. 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

kompetensi 

sumber daya 

manusia, 

teknologi 

informasi, 

rekonsiliasi dan 

sistem 

pengendalian 

intern 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

pemerintah 

daerah, sedangkan 

peran PKK - 

SPKPD tidak 

berpengaruh 

signifikan. 

 

6 (Setyowati et al, 

2016) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Variabel Independen : 

Peran teknologi 

informasi (TI), 

kompetensi sumber 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa variabel 
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Pemerintah Daerah 

Kota Semarang.  

daya manusia, dan 

peran internal audit. 

Variabel Dependen : 

Kualitas laporan 

keuangan. 

peran teknologi 

informasi (TI) 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan, 

kompetensi 

sumber daya 

manusia 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan, 

peran internal 

audit berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

 

7 (Yuliani & 

Agustini, 2016) 

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah.  

Variabel Independen :  

Penerapan sistem 

akuntansi keuangan 

daerah, pemanfaatan 

teknologi informasi, 

kompetensi sumber 

daya manusia, 

penerapan standar 

akuntansi 

pemerintahan, dan 

pengendalian intern. 

Variabel Dependen :  

Kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah 

 

Studi ini 

memberikan bukti 

bahwa penerapan 

sistem akuntansi 

keuangan daerah 

dan pemanfaatan 

teknologi 

informasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

kualitas laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah, sedangkan 

kompetensi 

sumber daya 

manusia, 

penerapan standar 

akuntansi 

pemerintahan, dan 

pengendalian 

intern tidak 

berpengaruh 
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positif terhadap 

kualitas laporan 

keuangan 

pemerintah daerah 

pada SKPD 

Kabupaten 

Magelang. 

 

8 (Murapi, 2016)  Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

(Studi Empiris 

pada SKPD di 

Kabupaten 

Lombok Tengah).  

Variabel Independen :  

penerapan sistem 

akuntansi keuangan 

daerah, pemanfaatan 

teknologi Informasi dan 

sistem pengendalian 

intern pemerintah dan 

kompetensi sumber 

daya manusia. 

Variabel Dependen : 

Kualitas informasi 

laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

 

Hasil pengujian 

hipotesis adalah 

penerapan Sistem 

Akuntansi 

Keuangan Daerah, 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi dan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah 

mempunyai 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Kualitas 

Informasi 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah, tetapi 

tidak dipengaruhi 

oleh Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia. 

 

9 (Efendi et al, 

2017) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Kualitas Pelaporan 

Keuangan Daerah 

(Studi pada Satuan 

Kerja Perangkat 

Kabupaten Aceh 

Tengah)..  

Variabel Independen : 

Kualitas aparatur 

daerah, pemanfaatan 

teknologi informasi, 

dan pengawasan 

keuangan daerah. 

Variabel Dependen : 

Kualitas pelaporan 

keuangan daerah. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kualitas 

aparatur daerah, 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi, dan 

pengawasan 

keuangan daerah 
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 baik secara 

bersama-sama 

maupun secara 

terpisah 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

pelaporan 

keuangan daerah 

pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

di Kabupaten 

Aceh Tengah 

 

10 (Pujanira & 

Taman, 2017)  

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, 

Penerapan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan, dan 

Penerapan Sistem 

Akuntansi 

Keuangan Daerah 

Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Provinsi DIY..  

 

 

Variabel Independen :  

Kompetensi sumber 

daya manusia, 

penerapan standar 

akuntansi 

pemerintahan, dan 

penerapan sistem 

akuntansi keuangan 

daerah. 

Variabel Dependen : 

Kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah 

 

Hasil 

menunjukkan 

bahwa 

kompetensi 

sumber daya 

manusia, 

penerapan standar 

akuntansi 

pemerintahan, dan 

penerapan sistem 

akuntansi 

keuangan daerah  

berpengaruh 

positif terhadap 

kualitas laporan 

keuangan 

pemerintah daerah 

2.3  Hipotesis Penelitian 

2.3.1  Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah .  

 Penilaian kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan 

suatu fungsi termasuk akuntansi, dapat dilihat dari tingkat kompetensi dan 

tanggung jawabnya pada organisasi tersebut. Dalam konteks stakeholder 
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theory, SKPD sebagai entitas akuntansi diwajibkan menyusun laporan 

keuangan yang berkualitas yang akan digunakan pemerintah daerah selaku 

entitas pelaporan guna pertanggungjawaban kepada stakeholder. Oleh 

karena itu, diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang memadai 

dalam bidang akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan yang 

berkualitas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku 

kepentingan. 

 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkompeten dan berkualitas 

terutama dalam bidang akuntansi keuangan menjadi pilar utama agar dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan 

bahwa PNS yang berkompeten pada bidang akuntansi keuangan 

merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

yang disusun oleh pemerintah daerah (Adhi & Suharjo, 2013). Penelitian 

dengan variabel independen kompetensi sumber daya manusia pernah 

dilakukan oleh Murapi (2016) yang menunjukkan bahwa kompetensi 

sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah di SKPD Lombok Tengah.  

 Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Nurillah & Muid (2014), yang 

menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota 

Depok. Dari kedua penelitian tersebut terlihat adanya inkonsisten hasil.  
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 Berdasarkan teori diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut. 

H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

2.3.2 Pemanfaatan tekonologi informasi Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

  Hipotesis ini dipengaruhi oleh stakeholder theory. Pemanfaatan 

teknologi informasi oleh SKPD dalam penyusunan laporan keuangan 

akan memberikan keyakinan yang memadai kepada stakeholder. Karena 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyusunan laporan 

keuangan, kualitas laporan keuangan akan meningkat dan dapat 

digunakan dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku 

kepentingan. Darwanis & Mahyani (2009) menyatakan bahwa 

penggunaan teknologi informasi secara optimal, secara langsung akan 

berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan tingkat 

akurasi yang tinggi dalam perhitungannya sehingga berpengaruh terhadap 

peningkatan kualitas laporan keuangan yang lebih andal karena 

pemanfaatan teknologi informasi mampu mengurangi kesalahan yang 

bersifat material.  

  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah dijelaskan bahwa untuk menindaklanjuti 
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terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam rangka 

meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dan melakukan 

menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik 

(Nurillah & Muid, 2014).  

Penelitian tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan 

oleh Surastiani & Handayani (2015). Dalam penelitian tersebut diperoleh 

hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kota 

Salatiga. 

Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Efendi et al (2017) pada 

SKPD Kabupaten Aceh Tengah. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

adanya pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. dari kedua penelitian tersebut 

ditemukan adanya inkonsisten hasil.  

Berdasarkan teori diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut. 
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H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

2.3.3 Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

  Pemerintah sebagai entitas pelaporan perlu melakukan penerapan 

pengendalian intern pada SKPD selaku entitas akuntansi, salah satunya 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP 

agar dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap keterandalan 

informasi laporan keuangan kepada para stakeholder.  

 Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu cara untuk 

mengarahkan, mengawasi, mengukur sumber daya suatu organisasi, serta 

memiliki peranan yang penting dalam upaya pencegahan dan 

pendeteksian kecurangan (fraud). SPI terdiri atas kebijakan dan prosedur 

digunakan untuk mencapai sasaran dan terjaminnya laporan keuangan 

yang andal, serta menjamin dipatuhinya peraturan dan hukum yang 

berlaku (Pradono & Basukianto, 2015).  

 Penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan oleh 

Pradono & Basukianto (2015) pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem 
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pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nurillah & Muid (2014) pada SKPD Kota Depok. Dalam 

penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa sistem pengendalian intern 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Dari kedua penelitian tersebut didapatkan konsistensi 

hasil.  

 Berdasarkan teori diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut. 

H3: Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  

2.3.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

  Tujuan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah agar 

pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai dengan pedoman 

yang ada sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas 

(Pujanira & Taman, 2017). Laporan keuangan yang berkualitas akan 

memberikan keyakinan yang memadai kepada stakeholder. 

  Penelitian tentang standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Pujanira & 
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Taman (2017) pada SKPD pada Provinsi DIY. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra & Putra (2014) pada 

SKPD Kabupaten Gianyar. Dalam penelitian tersebut diperoleh bahwa 

standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari kedua 

penelitian tersebut didapatkan konsistensi hasil.  

  Berdasarkan teori diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut. 

H4: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  

2.3.5 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

  Hipotesis ini dipengaruhi oleh stakeholder theory. Ketika sistem 

akuntansi keuangan daerah dapat diterapkan dengan baik oleh SKPD 

sebagai entitas akuntansi, hal itu akan berdampak pada menigkatnya 

kualitas laporan keuangan yang yang dihasilkan sehingga dapat 

memberikan keyakinan yang memadai kepada stakeholder. Oleh karena 

itu, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang 

berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan diperlukan 
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adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (Pujanira & 

Taman, 2017). 

  Penelitian tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan 

oleh Yuliani & Agustini (2016) pada SKPD Kabupaten Magelang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Murapi 

(2016) di SKPD Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian tersebut 

diperoleh bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari 

kedua penelitian tersebut didapatkan konsistensi hasil. 

   Berdasarkan teori diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut. 

H5: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah.  
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Berikut gambar kerangka pemikiran teoritis : 

Gambar 2.1 
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