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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan dijelaskan mengenai analisis data dan hasil penelitian tentang 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah.  Pembahasan dilakukan dengan mengumpulkan data-data kuesioner yang telah 

dikirimkan langsung kepada pegawai keuangan pada 20 instansi yang ada di Kabupaten 

Bantul. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) Ver 22. Nantinya hasil pengolahan data digunakan 

untuk mengetahui apakah hipotesis diterima maupun ditolak. 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Data penelitian yang dugunakan dalam penelitian ini merupakan data primer 

yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah 

dikirimkan langsung kepada pegawai dibagian keuangan. Kuesioner penelitian 

diberikan secara langsung di tempat bekerja subjek penelitian ini yaitu di Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul. Jumlah kuesioner yang dibagikan 

sebanyak 100 kuesioner, dimana 90 kuesioner kembali dan sebanyak 71 kuesioner 

yang memenuhi kriteria untuk diolah. Berikut adalah ringkasan tabel pengiriman dan 

pengembalian kuisioner dalam penelitian ini dalam tabel 4.1. 

 

 

 



53 
 

Tabel 4.1 

Hasil Pengumpulan Data 

Hasil Pengumpulan Data Jumlah Persentase 

Kuesioner yang disebar 100 100% 

Kuesioner yang kembali 90 90% 

Kuesioner yang tidak kembali 10 10% 

Kuesioner yang memenuhi syarat 71 71% 

Kuesioner yang tidak memenuhi syarat 19 19% 

Sumber: data primer, diolah   

Tabel 4.1 menunjukkan pengiriman kuisioner sebanyak 100, dimana kuesioner 

yang telah kembali sebanyak 90 kuesioner dan yang memenuhi syarat untuk diolah 

sebanyak 71 kuesioner, dengan response rate sebesar 79%. Sebanyak 19 kuesioner 

yang tidak memenuhi syarat dikarenakan pengisian kuesioner yang tidak lengkap 

meliputi identitas responden dan isian kuesioner pada tiap variabel. 

4.2 Demografi Responden 

Berikut ini merupakan tabel demografi responden mengenai umur, jenis 

kelamin dan pendidikan terakhir yang diperoleh dari kuisioner penelitian: 
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4.2.1 Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Pria 28 39,4% 

Wanita 43 60,6% 

Jumlah  71 100% 

Sumber: data primer, diolah  

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa responden yang berjenis 

kelamin wanita merupakan yang lebih banyak dipilih yaitu berjumlah 43 orang atau 

sebesar 60,6% dari total responden.  

4.2.2 Umur  

Tabel 4.3 

Umur 

Umur Jumlah Persentase 

21-30 tahun 19 26,6% 

31-40 tahun 16 22,4% 

41-50 tahun 27 37,9% 

51-60 tahun 9 12,6% 

Jumlah 71 100% 

                             Sumber: data primer, diolah 

Berdasarkan tabel umur diatas, diperoleh hasil bahwa responden terbanyak 

merupakan responden yang berumur 41-50 tahun atau sebesar 37,9% dari total 

responden. 
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4.2.4 Lama Bekerja 

Tabel 4.4 

Lama Bekerja 

Lama Bekerja Jumlah Persentase 

1-5 tahun 18 25,4% 

6-10 tahun 18 25,4% 

>10 tahun 35 49,3% 

Jumlah 71 100% 

      Sumber: data primer, diolah 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil bahwa lama bekerja yang lebih banyak 

dipilih oleh responden adalah >10tahun atau sebesar 49,3% dari total responden. 

4.2.5 Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.5 

Pendidikan Terakhir 

Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase 

SMA 15 21,1% 

Diploma 8 11,3% 

S1 40 56,3% 

S2 8 11,3% 

Jumlah 71 100% 

     Sumber: data primer, diolah 

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan 

terakhir S1 merupakan yang paling banyak dipilih yaitu berjumlah 40 orang atau 56.3% 

dari total responden. 
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4.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Pengujian statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran 

atau deskripsi mengenai suatu data. Dalam penelitian ini analisis hasil pengujian 

statistik deskriptif menggunakan nilai minimum, nilai maximum, nilai mean, dan nilai 

standard deviation. Berikut hasil analisis pengujian statistik deskriptif dan analisis 

penelitian: 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

  Sumber: data primer, diolah 

   

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 

71 2,14 3,71 2,959 0,30274 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

71 2,33 4.00 3,1995 0,36365 

Sistem Pengendalian 

Intern 

71 2,60 4,00 3,0761 0,29348 

Penerapan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

71 2,32 4,00 2,9889 0,26366 

Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah 

71 2,38 4,00 3,1320 0,32929 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

71 2,36 4,00 3,0269 0,23121 



57 
 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai minimum 2,14 dan 

nilai maksimum 3,71 yang berarti bahwa semakin tinggi nilai yang diberikan 

maka semakin baik tingkat kompetensi sumber daya manusia di instansi 

tersebut. Nilai rata-rata sebesar 2,959 merepresentasikan bahwa kompetensi 

sumber daya manusia pada instansi Pemerintah Kabupaten Bantul sudah cukup 

baik. Nilai standar deviasi sebesar 0,30274. Ukuran penyebaran data dari 

variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 0,30274 dari 71 

responden. 

2. Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai minimum 2,33 dan 

nilai maksimum 4,00 yang berarti bahwa semakin tinggi nilai yang diberikan 

maka semakin efektif pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan oleh 

instansi tersebut. Nilai rata-rata sebesar 3,1995 merepresentasikan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh instansi tersebut 

sudah efektif. Nilai standar deviasi sebesar 0,36365. Ukuran penyebaran data 

dari variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar 0,36365 dari 71 

responden. 

3. Variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai minimum 2,60 dan nilai 

maksimum 4,00 yang berarti bahwa semakin tinggi nilai yang diberikan maka 

semakin baik sistem pengendalian intern yang diterapkan di instansi tersebut. 

Nilai rata-rata sebesar 3,0761 merepresentasikan bahwa sistem pengendalian 

intern yang diterapkan di instansi tersebut sudah baik. Nilai standar deviasi 
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sebesar 0,29348. Ukuran penyebaran data dari variabel sistem pengendalian 

intern adalah sebesar 0,29348 dari 71 responden. 

4. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai minimum 

2,32 dan nilai maksimum 4,00 yang berarti bahwa semakin tinggi nilai yang 

diberikan maka semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan. Nilai 

rata-rata sebesar 2,9889 merepresentasikan bahwa pada instansi tersebut telah 

menerapkan standar akuntansi pemerintahan dengan baik. Sedangkan nilai 

standar deviasi sebesar 0,26366. Ukuran penyebaran data dari variabel 

penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah sebesar 0,26366 dari 71 

responden. 

5. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai minimum 2,38 dan 

nilai maksimum 4,00 yang berarti bahwa semakin tinggi nilai yang diberikan 

maka semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan. Nilai 

rata-rata sebesar 3,1320 merepresentasikan bahwa pada sistem akuntansi 

keuangan daerah yang diterapkan pada instansi tersebut sudah baik. Sedangkan 

nilai standar deviasi sebesar 0,32929. Ukuran penyebaran data dari variabel 

sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebesar 0,32929 dari 71 responden. 

6. Variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai minimum 2,36 dan nilai 

maksimum 4,00 yang berarti bahwa semakin tinggi nilai yang diberikan maka 

semakin baik kualitas laporan keuangan pada instansi tersebut. Nilai rata-rata 

sebesar 3,0269 merepresentasikan bahwa kualitas laporan keuangan pada 

instansi tersebut sudah cukup baik. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 
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0,23121. Ukuran penyebaran data dari variabel kualitas laporan keuangan 

adalah sebesar 0,23121 dari 71 responden. 

 

4.4 Uji Kualitas Data 

4.4.1 Uji Validitas Data 

 

Uji validitas merupakan alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2011). Pengujian ini dilakukan dengan metode korelasi dari 

Pearson dimana pertanyaan dikatakan valid jika r hitung > r tabel. Hasil uji 

validitas terangkum dalam tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Item 

Pertanyaan 

Pearson 

Correlation 

Sig. Keterangan 

KSDM 1 0,714 0,000 Valid 

KSDM 2 0,533 0,000 Valid 

KSDM 3 0,681 0,000 Valid 

KSDM 4 0,663 0,000 Valid 

KSDM 5 0,612 0,000 Valid 

KSDM 6 0,678 0,000 Valid 

KSDM 7 0,548 0,000 Valid 

            Sumber: data primer, diolah 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Item 

Pertanyaan 

Pearson 

Correlation 

Sig. Keterangan 

PTI 1 0,690 0,000 Valid 

PTI 2 0,764 0,000 Valid 

PTI 3 0,758 0,000 Valid 

PTI 4 0,732 0,000 Valid 

PTI 5 0,821 0,000 Valid 

PTI 6 0,734 0,000 Valid 

            Sumber: data primer, diolah 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Sistem Pengendalian Intern 

Item 

Pertanyaan 

Pearson 

Correlation 

Sig. Keterangan 

SPI 1 0,749 0,000 Valid 

SPI 2 0,723 0,000 Valid 

SPI 3 0,786 0,000 Valid 

SPI 4 0,716 0,000 Valid 

SPI 5 0,607 0,000 Valid 

            Sumber: data primer, diolah 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Item 

Pertanyaan 

Pearson 

Correlation 

Sig. Keterangan 

PSAP 1 0,698 0,000 Valid 

PSAP 2 0,713 0,000 Valid 

PSAP 3 0,653 0,000 Valid 

PSAP 4 0,330 0,000 Valid 

PSAP 5 0,687 0,000 Valid 

PSAP 6 0,724 0,000 Valid 

PSAP 7 0,658 0,000 Valid 

PSAP 8 0,760 0,000 Valid 

PSAP 9 0,522 0,000 Valid 

PSAP 10 0,582 0,000 Valid 

PSAP 11 0,652 0,000 Valid 

PSAP 12 0,512 0,000 Valid 

PSAP 13 0,684 0,000 Valid 

PSAP 14 0,582 0,000 Valid 

PSAP 15 0,597 0,000 Valid 

PSAP 16 0,483 0,000 Valid 

PSAP 17 0,480 0,000 Valid 

PSAP 18 0,654 0,000 Valid 

PSAP 19 0,550 0,000 Valid 

PSAP 20 0,627 0,000 Valid 

PSAP 21 0,373 0,000 Valid 

PSAP 22 0,525 0,000 Valid 
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PSAP 23 0,655 0,000 Valid 

PSAP 24 0,590 0,000 Valid 

PSAP 25 0,691 0,000 Valid 

PSAP 26 0,560 0,000 Valid 

PSAP 27 0,727 0,000 Valid 

PSAP 28 0,599 0,000 Valid 

            Sumber: data primer, diolah 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Item 

Pertanyaan 

Pearson 

Correlation 

Sig. Keterangan 

SAKD 1 0,613 0,000 Valid 

SAKD 2 0,684 0,000 Valid 

SAKD 3 0,837 0,000 Valid 

SAKD 4 0,822 0,000 Valid 

SAKD 5 0,806 0,000 Valid 

SAKD 6 0,623 0,000 Valid 

SAKD 7 0,686 0,000 Valid 

SAKD 8 0,840 0,000 Valid 

            Sumber: data primer, diolah 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan 

Item 

Pertanyaan 

Pearson 

Correlation 

Sig. Keterangan 

KLK 1 0,654 0,000 Valid 

KLK 2 0,781 0,000 Valid 
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KLK 3 0,582 0,000 Valid 

KLK 4 0,538 0,000 Valid 

KLK 5 0,721 0,000 Valid 

KLK 6 0,702 0,000 Valid 

KLK 7 0,677 0,000 Valid 

KLK 8 0,648 0,000 Valid 

KLK 9 0,711 0,000 Valid 

KLK 10 0,528 0,000 Valid 

KLK 11 0,476 0,000 Valid 

            Sumber: data primer, diolah 

Berdasarkan tabel hasil uji validitas di atas dapat diketahui besaran 

koefisien korelasi dari seluruh item pertanyaan variabel-variabel penelitian. 

Nilai R tabel dengan n = 71 dan tingkat signifikansi 0,01 sebesar 0,296 dan 

tingkat signifikansi 0,05 sebesar 0,227. Dari hasil perhitungan item pertanyaan 

variabel-variabel penelitian mempunyai nilai R hitung yang lebih besar dari R 

tabel artinya seluruh item pertanyaan variabel-variabel penelitian valid 

sehingga dapat digunakan untuk mengukur data penelitian selanjutnya. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan atau 

kesungguhan responden menjawab pertanyaan menggunakan teknik Cronbach’s 

Alpha. Semakin besar nilai alpha (> 0,6) akan semakin reliabel data tersebut. 

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Reliabilitas Data 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia 

0,751 Reliabel 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

0,840 Reliabel 

Sistem Pengendalian Intern 0,753 Reliabel 

Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

0,935 Reliabel 

Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah 

0,881 Reliabel 

Kualitas Laporan Keuangan 0,854 Reliabel 

          Sumber: data primer, diolah 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Cronbach’s Alpha masing-masing 

variabel penelitian tersebut > 0.60. Dapat disimpulkan bahwa seluruh item 

pertanyaan dalam variabel-variabel penelitian tersebut adalah reliabel, sehingga 

dapat digunakan untuk instrumen penelitian selanjutnya. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas 

dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika signifikansi yang dihasilkan lebih 

besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Berikut hasil pengujian 

normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test: 
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Tabel 4.14 

Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 71 

Normal Parametersa,b Mean -,0036969 

Std. Deviation ,10531363 

Most Extreme Differences Absolute ,103 

Positive ,103 

Negative -,100 

Test Statistic ,103 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,061c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov Test di 

atas, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,061 

lebih besar dari 0,05, yang berarti data berdistribusi normal dan layak untuk dianalisis 

pada penelitian selanjutnya. 

4.5.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk membuktikan apakah terdapat 

hubungan linier antar variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat pada 

tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF), jika tolerance value dibawah 

0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinieritas. Berikut hasil uji 

multikolinieritas. 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance Variance Inflation 

Factor (VIF) 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia 

0,473 2,113 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

0,243 4,109 

Sistem Pengendalian Intern 0,320 3,126 

Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

0,255 3,929 

Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah 

0,340 2,941 

       Sumber: data primer, diolah 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, didapatkan hasil bahwa variabel 

kompetensi sumber daya manusia dengan nilai tolerance sebesar 0,473 dan VIF sebesar 

2,113,  variabel pemanfaatan teknologi infromasi dengan nilai tolerance sebesar 0,243 

dan VIF sebesar 4,109,  variabel sistem pengendalian intern dengan nilai tolerance 

sebesar 0,320 dan VIF sebesar 3,126, variabel penerapan standar akuntansi 

pemerintahan dengan nilai tolerance sebesar 0,255 dan VIF sebesar 3,929 dan variabel 

sistem akuntansi keuangan daerah dengan nilai tolerance sebesar 0,340 dan VIF 

sebesar 2,941 dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance >0,10 atau sama dengan nilai 

VIF < 10 untuk kelima variabel di atas, yang artinya tidak ada gejala multikolinearitas 

antar variabel independen. 
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4.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

(Ghozali, 2011). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode chart 

(diagram Scatterplot). Jika ada titik-titik yang membentuk pola tertentu dan beraturan 

serta menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas dan 

menyebar ke atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot  

 

 
 

Berdasarkan grafik scatterplots di atas dapat diketahui bahwa titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, yang artinya tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 
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4.6 Uji Signifikan 

4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji regresi linier 

berganda.  

Tabel 4.16 

Hasil Regresi Linier Berganda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,674 ,171  3,938 ,000 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 
-,057 ,062 -,075 -,913 ,365 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 
,132 ,072 ,208 1,829 ,072 

Sistem Pengendalian 

Intern 
,078 ,078 ,099 ,996 ,323 

Penerapan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

,466 ,098 ,531 4,774 ,000 

Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah 
,149 ,068 ,212 2,197 ,032 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

Model regresi yang didapat dari persamaan di atas adalah sebagai berikut: 

Y = 0,674 - 0,057 KSDM + 0,132 PTI + 0,078 SPI + 0,466 PSAP + 0,149 

SAKD 

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut: 
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1. Nilai konstanta sebesar 0,674 berarti kelima variabel tersebut dianggap 

konstan maka rata-rata kualitas laporan keuangan sebesar 0,674. 

2. Kompetensi sumber daya manusia dengan koefisien 0,057 negatif berarti 

menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia meningkat 

sebesar 1 satuan maka kualitas laporan keuangan akan menurun sebesar 

0,057 satuan. 

3. Pemanfaatan teknologi informasi dengan koefisien 0,132 positif berarti 

menyatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi meningkat 

sebesar 1 satuan maka kualitas laporan keuangan meningkat sebesar 0,132 

satuan. 

4. Sistem pengendalian intern dengan koefisien 0,078 positif berarti 

menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern meningkat sebesar 1 

satuan maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,078 

satuan. 

5. Penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan koefisien 0,466 positif 

berarti menyatakan bahwa variabel penerapan standar akuntansi 

pemerintahan meningkat sebesar 1 satuan maka kualitas laporan keuangan 

akan meningkat sebesar 0,466 satuan. 

6. Sistem akuntansi keuangan daerah dengan koefisien 0,149 positif berarti 

menyatakan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah meningkat 

sebesar 1 satuan maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 

0,149 satuan. 
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4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

varibel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Berikut hasil pengujian 

koefisien determinasi. 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square 

 0,892 0,795 0,779 

     Sumber: data primer, diolah 

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa hasil analisis regresi linier berganda 

menghasilkan nilai determinasi atau Adjusted R Square sebesar 0,779 yang berarti 

bahwa 77,9% variasi besarnya variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh 

variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem 

pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi 

keuangan daerah. Sedangkan untuk sisanya sebesar 22,1% lainnya dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model penelitian ini. 
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4.7 Uji Statisik F 

Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel 

independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Kriteria Uji F ini jika 

probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak dan jika < 0,05 maka Ha diterima. Berikut hasil 

uji statistik F. 

 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Stastistik F 

 

Probabilitas (signifikan-F) Keterangan 

0,000 Signifikan 

Sumber: data primer, diolah 

Dari tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya 

lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah baik dan layak 

untuk digunakan dalam penelitian ini. 
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4.8 Uji Hipotesis 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Hipotesis 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,674 ,171  3,938 ,000 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 
-,057 ,062 -,075 -,913 ,365 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 
,132 ,072 ,208 1,829 ,072 

Sistem Pengendalian 

Intern 
,078 ,078 ,099 ,996 ,323 

Penerapan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

,466 ,098 ,531 4,774 ,000 

Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah 
,149 ,068 ,212 2,197 ,032 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

Dari tabel di atas menujukkan hasil pengujian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan siginifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  

Pengujian terhadap hipotesis ini melalui pengujian signifikansi koefisien regresi 

dari kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan tabel di atas, dihasilkan koefisien 

regresi kompetensi sumber daya manusia sebesar -0,057 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,365. Dengan tingkat signifikansi α = 5%, maka koefisien regresi tersebut 

dikatakan tidak signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,365 lebih besar dari 0,05. 
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas dapat disimpulkan bahwa Ho diterima 

dan Ha ditolak, hal ini berarti bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi seperti ini terjadi dikarenakan terdapat 

beberapa hal yang ditemukan, yaitu sumber daya manusia pada bagian keuangan tidak 

semuanya lulusan minimal D3 Akuntansi. Artinya, masih terdapat beberapa pegawai 

pada bagian keuangan dengan pendidikan terakhir SMA.  

Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa identitas responden dengan latar belakang 

pendidikan terakhir lulusan SMA ditandai dengan jumlah pegawai pada bagian 

keuangan dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 21,1%. Akibatnya, kualitas 

laporan keuangan yang dihasilkan dapat terpengaruh dikarenakan kompetensi sumber 

daya manusia kurang memadai dalam bidang akuntansi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Latifah (2015) yang 

menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bantul. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas informasi keuangan daerah. Menurut Latifah (2015), hal ini menggambarkan 

bahwa SKPD di Kabupaten Bantul belum memiliki sumber daya manusia yang 
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kompeten dalam membuat laporan keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan jumlah 

dan kompetensi SDM pengelola keuangan yang belum sesuai dengan kebutuhan. 

Selain itu SDM pengelola keuangan belum memiliki pemahaman yang memadai 

tentang pengelolaan keuangan khususnya penyusunan laporan keuangan. 

H2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan siginifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  

Pengujian terhadap hipotesis ini melalui pengujian signifikansi koefisien regresi 

dari pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan tabel di atas, dihasilkan koefisien 

regresi pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0.132 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,072. Dengan tingkat signifikansi α = 5%, maka koefisien regresi tersebut 

dikatakan tidak signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,072 lebih besar dari 0,05. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas dapat disimpulkan bahwa Ho diterima 

dan Ha ditolak, hal ini berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 

sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini terjadi dikarenakan belum optimalnya 

pemanfaatan teknologi informasi guna menunjang pembuatan laporan keuangan. 

Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi disebabkan karena kurangnya 
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pengetahuan dan keahlian dalam menggunakan software dengan teknologi yang 

semakin kompleks.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surastiani & Handayani 

(2015) yang menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas informasi 

laporan keuangan pemerintah daerah di SKPD Kota Salatiga. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. 

Menurut Surastiani & Handayani (2015), hal tersebut disebabkan karena sistem yang 

ditetapkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, sistem masih mengalami kendala dan 

tampak masih asing bagi penggunanya, sehingga pengimplementasiannya menjadi sia-

sia dan tidak dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang handal. 

H3 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan siginifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  

Pengujian terhadap hipotesis ini melalui pengujian signifikansi koefisien regresi 

dari sistem pengendalian intern. Berdasarkan tabel di atas, dihasilkan koefisien regresi 

sistem pengendalian intern sebesar 0,078 dengan nilai signifikansi sebesar 0,323. 

Dengan tingkat signifikansi α = 5%, maka koefisien regresi tersebut dikatakan tidak 

signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,323 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis di atas dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, 

hal ini berarti bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan tidak 
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signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis 

ketiga (H3) dalam penelitian ini ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 

sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa hal, yaitu belum 

optimalnya pengimplementasian PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta tindakan disiplin yang dinilai kurang 

terhadap penyimpangan yang terjadi. PP Nomor 60 Tahun 2008 dapat mencegah 

terjadinya kecurangan dan penyelewengan, sehingga dampak dari kurang optimalnya 

penerapan SPIP akan menurunkan tingkat efektivitas dalam mencegah kecurangan dan 

penyelewengan yang terjadi. Tidakan disiplin yang kurang tepat akan menurukan efek 

jera, akibatnya adalah tingkat penyimpangan akan meningkat. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2015) yang 

menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bantul. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi 

laporan keuangan daerah. Menurut Latifah (2015), hal ini kemungkinan terjadi karena 

sistem pengendalian internal yang diterapkan belum maksimal, yaitu belum semua 

pemimpin SKPD melakukan pemeriksaan untuk catatan akuntansi secara maksimal.   

H4 : Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan 

siginifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  
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Pengujian terhadap hipotesis ini melalui pengujian signifikansi koefisien regresi 

dari penerapan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan tabel di atas, dihasilkan 

koefisien regresi sistem pelaporan sebesar 0,466 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Dengan tingkat signifikansi α = 5%, maka koefisien regresi tersebut dikatakan 

signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis di atas dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, 

hal ini berarti bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga 

hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini diterima.  

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat yang menyatakan bahwa 

penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Pujanira & Taman (2017) yang menganalisis faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Provinsi DIY. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Artinya, semakin baik dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan 

maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Pujanira 

& Taman, 2017). 

H5 : sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan siginifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  
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Pengujian terhadap hipotesis ini melalui pengujian signifikansi koefisien regresi 

dari sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan tabel di atas, dihasilkan koefisien 

regresi sistem pelaporan sebesar 0,149 dengan nilai signifikansi sebesar 0,032. Dengan 

tingkat signifikansi α = 5%, maka koefisien regresi tersebut dikatakan signifikan karena 

nilai signifikansi sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis di atas dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini berarti 

bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis kelima (H5) dalam 

penelitian ini diterima.  

Hasil ini mendukung hipotesis kelima yang menyatakan bahwa sistem akuntansi 

keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurillah & Muid (2014) yang menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Depok. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka 

akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Pujanira & Taman, 

2017). 

. 

 



79 
 

Hasil rangkuman pengujian hipotesis penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 4.20 

Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Keterangan Hipotesis B Sig. Kesimpul

an 

1 Kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah 

-0,057 0,365 Tidak 

Didukung 

2 Pemanfaatan teknologi 

infromasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah 

0,132 0,072 Tidak 

Didukung 

3 Sistem pengendalian intern 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah 

0,078 0,323 Tidak 

Didukung 

4 Penerapan standar 

akuntansi pemerintahan 

berpengaruh positif dan 

0,466 0.000 Didukung 
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signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah 

5 Sistem akuntansi keuangan 

daerah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah 

0.149 0.032 Didukung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


