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ABSTRAK 

 

Nur Ismi.2021. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan, Kompetensi Pegawai Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sisitem informasi keuangan dan 
kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bantaeng, Serta variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan 
Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif. 

Penelitian dilakukan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng. Waktu Penelitian 

dilakukan pada Bulan Juni 2021.Populasi Penelitian ini adalah Semua Pegawai Negeri 

Sipil dan Pegawai Honorer Kabupaten Bantaeng sebanyak 40 Orang. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) sitem informasi keuangan terdapat 

pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada sekretariat DPRD Kab. Bantaeng. t 

hitung 0,006 < 0.05 Tolak H0, Terima H1, sehingga sitem informasi keuangan 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada sekretariat DPRD Kab. 

Bantaeng. 2) Kompetensi Pegawai terdapat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pada sekretariat DPRD Kab. Bantaeng. t hitung 0,000 < 0.05 Tolak H0, Terima H1, 

sehingga kompetensi pegawai berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
pada sekretariat DPRD Kab. Bantaeng. 

 

Kata Kunci : sisitem informasi keuangan, kompetensi pegawai dan kualitas  laporan 
keuangan. 
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ABSTRACT 

 

Nur Ismi. 2021. The Effect of Financial Information Systems, Employee Competence on 
the Quality of Financial Reports of the Bantaeng Regency DPRD Secretariat. 

 This study aims to examine the effect of financial information systems and 

employee competence on the quality of financial reports at the Bantaeng Regency DPRD 
Secretariat, as well as the most dominant variables affecting the quality of financial 

reports. 

 Approach This research uses a quantitative analysis approach. The research 

was conducted at the DPRD Secretariat of Bantaeng Regency. The time of the study was 
carried out in June 2021. The population of this study were all civil servants and 

honorary employees of Bantaeng Regency as many as 40 people. 

 The results showed that: 1) the financial information system has an influence 
on the quality of financial reports at the secretariat of the DPRD Kab. bantaeng. t count 

0.006 < 0.05 Reject H0, Accept H1, so that the financial information system has a 

significant effect on the quality of financial reports at the secretariat of the DPRD Kab. 
bantaeng. 2) Employee competence has an influence on the quality of financial reports at 

the secretariat of the DPRD Kab. bantaeng. t count 0.000 < 0.05 Reject H0, Accept H1, 

so that employee competence has a significant effect on the quality of financial reports at 

the secretariat of the DPRD Kab. bantaeng. 
 

Keywords: financial information system, employee competence and quality of financial 

reports. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Menurut Partono, 2000 “Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting 

entity) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawabannya karena: (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan 

sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh 

pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan 

(c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut” 

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

“Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah”. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

berupa laporan keuangan.  

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-

prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi 

Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. 

Laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat 

umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun 

komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan 
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Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Menurut (SAK, 2009). Laporan keuangan adalah catatan informasi 

keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan 

untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut”. Menurut Standar Akuntansi 

Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan 

keuangan adalah  informasi yang disediakan menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan 

keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai 

dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan 

pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk 

menyediakan informasi. 

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam Concepts 

Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa 

akuntabilitas keuangan untuk dapat membuka informasi tentang hasil yang dicapai 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan 

digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai 

dengan kebutuhan para pemakai. Huang et al. (1999) dalam Xu et al. (2003) 
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menyatakan bahwa “informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat 

mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai”.  

Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib melihat  informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, 

dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan 

keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif 

yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh 

adanya hak masyarakat untuk diketahui dan diterima penjelasan atas pengumpulan 

sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus 

dilakukan berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good government 

governance), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan 

akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan  disebutkan bahwa 

Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibuat 

dan dijelaskan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh 

peraturan pemerintah.  

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang merubah 

akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah daerah dari pertanggung 
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jawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggung jawaban horizontal 

(kepada masyarakat melalui DPRD). 

Dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada 

standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 

standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di daam membuat laporan 

keuangan. Standar akuntansi pemeintahan adalah syarat mutlak yang harus 

dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat 

ditingkatkan. 

Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga dibutuhkan sistem 

akuntansi. Di mana untuk mendapatkan laporan keuangan daerah dibutuhkan 

suatu sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah 

(SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai 

pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri 

No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dimengerti maka akan dapat 

menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. 

Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem 

akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan 

keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataanya tidak semua 

pegawai di pemerintahan mengersistem akuntansi keuangan daerah tersebut. 

Berdasarkan hasil audit BPK, banyak pemerintahan daerah yang belum 

menyajikan laporan keuangan secara wajar. Berdasarkan fakta tersebut, maka 
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diketahui masih terdapat kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan 

(www.bpk.go.id). 

Jadi, fenomena mengenai kualitas laporan keuangan sangat menarik 

untuk dikaji lebih jauh. Kenyataan di dalam laporan keuangan Sekretariat DPRD 

Kab. Bantaeng permasalahan keuangan yang sering dihadapi adalah pengelolaan 

keuangan yang kadang pertanggungjawaban keuangannya terlambat yang 

mengakibatkan terlambatnya proses pencairan berikutnya, ini disebabkan 

kurangnya SDM yang memiliki keahlian dibidang tersebut. Selain itu sistem 

informasi keuangan juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 

Hubungan antara kualitas laporan keuangan, sistem informasi keuangan dan 

kompetensi pegawai memang amat penting karena dalam suatu instransi atau 

lembaga memituhkan ketiganya untuk mengoperasikan kegiatan lembaga tersebut. 

Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap opini yang dikeluarkan 

oleh pemeriksa keuangan dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengaruh laporan 

keuangan daerah diantaranya dilakukan oleh Ropiyantie (2012) yang 

membuktikan bahwa “sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan pemerintah daerah”, penelitian Sudadijaya (2017) dan 

Rahayu (2015) yang menyatakan bahwa “salah satu hal yang dapat memperbaiki 

kualitas laporan keuangan adalah dengan memperbaiki sistem informasi 

akuntansi”. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika kompetensi sumber daya 

manusia dan penerapan sistem akuntansi daerah (SAKD) semakin baik maka akan 

menyebabkan semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah. Junnaini 
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(2012) dan Kusumah (2012) membuktikan bahwa “penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah”. Selain itu Sihombing (2011) juga melakukan suatu penelitian 

yang membuktikan bahwa “penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem 

akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan daerah”. 

Penelitian ini mengkombinasikan variabel-variabel bebas penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Ropiyantie (2012) dan Junnaini (2012). 

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Ropiyantie (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh kompetensi sumber daya 

manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah (survei pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya)“. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penambahan 

variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan letak lokasi penelitian 

yang berbeda. Penelitian ini juga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh 

Junnaini (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh penerapan standar akuntansi 

pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap 

akuntabilitas kinerja (survei pada Dinas Kota Bandung)”. Penelitian ini 

menambahan variabel kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen serta menguji 

pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka penulis bermaksud 

mengajukan proposal penelitian ini dengan judul “PENGARUH SISTEM 
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INFORMASI KEUANGAN DAN KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP 

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KAB. 

BANTAENG”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian ini maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai dasar pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah Sistem Informasi Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng? 

2. Apakah Kompetensi Pegawai terhadap berpengaruh Kualitas Laporan 

Keuangan sekretariat DPRD Kab. Bantaeng? 

3. Apakah Sistem Informasi Keuangan dan Kompetensi Pegawai secara 

simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sekretariat DPRD 

Kab. Bantaeng? 

1.3 Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan   penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Informasi Keuangan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan sekretariat DPRD Kab. Bantaeng 

2. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan sekretariat DPRD Kab. Bantaeng. 

3. Untuk menganalisa Sistem Informasi Keuangan dan Kompetensi Pegawai 

secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sekretariat 

DPRD Kab. Bantaeng 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Institusi 

Dapat memberikan gambaran dan informasi yang berguna bagi  pegawai 

sekretariat DPRD Kab. Bantaeng 

2. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan dengan  permasalahan 

tentang Keuangan Pemerintah. 

3. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih secara teori 

terutama dalam Pengelolaan keuangan pemerintah. 

 



9 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tersebut 

sebagai berikut: 

Imelda Latjandu (2016) “Melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talud dengan mengangkat judul Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten 

Kepulauan Talaud, Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan efektivitas pengendalian internal 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada 

Pemerintah Kabupaten Pulau Talaud dan kompetensi sumber daya manusia 

berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah. Penelitian ini memiliki sampel sebanyak 75 orang dari 25 SKPD 

dengan menggunakan analisis regresi berganda”. 

Erwin Siahaya (2016). Melakukan penelitian pada Pemerintah Propinsi 

Papua dengan mengangkat judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 

Papua”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kualitas sumber daya manusia 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian 
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intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Temuan lain dari sistem akuntansi pemerintah daerah 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Sedangkan secara simultan hasilnya berpengaruh. Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda. 

M. Yusuf asril (2017) Melakukan penelitian pada Pemerintah Kota 

Medan dengan mengangkat judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Kota Medan”. Hasil penelitian tersbut menunjukkan bahwa secara 

parsial maupun simultan variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan 

sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern 

pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas kualitas laporan keuangan 

pemerintah kota medan.Penelitian ini memiliki sampel sebanyak 100 orang, 

penelitian ini menggunakan analisis pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier 

berganda dan uji hipotesis dengan uji simultan (uji-F) dan uji parsial (uji-t) 

dengan menggunakan software SPSS (Statistica Product and Service Solutions). 

Dyah Puri Surastiani, Bestari Dwi Handayani (2015). Melakukan penelitian 

pada  pemerintah daerah kota salahtiga dengan mengangkat judul “Analisis 

Faktor-faktor ang mempengaruhi kulaitas informasi laporan keuangan pemerintah 

daerah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya 

manusia dan sisitem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan pemanfaatan teknologi tidak 
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mempunyai pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah 

daerah. Penelitian ini memiliki sampel sebanyak 74 orang. Metode Analisis yang 

duganakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Hamsina (2021). Melakukan Penelitian pada Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulukumba dengan mengangkat judul “Pengaruh Kompetensi pegawai 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kulaitas Laporan Keuangan 

pada Sekretariat DPRD Kab. Bulukumba”. Hasil penelitian menunjukkan. (1) 

Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi pegawai secara sendiri-

sendiri (parsial) terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor sekretariat DPRD 

Kab. Bulukumba. (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem 

pengendalian intern secara sendiri-sendiri  (parisal) terhadap kualitas laporan 

keuangan sekretariat DPRD Kab. Bulukumba. (3) Terdapat Pengaruh positif dan 

signifikan kompetensi pegawai dan sistem pengebdalian intern secara bersama-

sama (simultan) Penelitian ini memiliki sampel sebanyak 46 Orang. Metode 

analisis yang digunakan adalah Kuantitatif dengan pendekatan desktiptif. 

Daniel Kartika Adhi danYohanes Suhardjo (2013). Melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas  

Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada 

Pemerintah Kota Tual”. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda dengan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah sebagai variabel independen. Penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa Bahwa (1).Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (2). Memberikan bukti 
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bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan. (3). Melalui uji F diketahui bahwa Penerapan SAP dan 

Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah secara bersama-sama. Sampel penelitian ini 

sebanyak 38 responden. 

Prasisca dkk (2012) Melakukan penelitian pada Koperasi Lister PT. PLN 

(Persero) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Terhadap Kualitas Laporan keuangan”. Dengan sampel sebanyak 35 orang dan 

metode analisis yang digunakan adalah  analisis regresi sederhana yang 

menunjukkan hasil bahwa variabel sistem informasi akuntansi keuangan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Sumber Variabel Metode Hasil Penelitian 

1 Imelda 

Latjand

u 

(2016) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

kualitas laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah di 

Kabupaten 

Kepulauan 

Talaud 

Karya 

Ilmiah 

Tesis 

Komitmen 

Organisasi (X1) 

Kompetensi SDM 

(X2) 

Pemanfaatan 

Teknologi (X3) 

Efektifitas 

Pengendlian 

Internal (X4) 

Kualitas Laporan 

Keuangan (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode analisis yang 

digunakan adalah 

analisis regresi 

berganda 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

komitmen organisasi, 

pemanfaatan teknologi 

informasi, dan efektivitas 

pengendalian internal 

berpengaruh signifikan 

terhadap 

kualitas laporan keuangan 

pemerintah pada Pemerintah 

Kabupaten Pulau Talaud dan 

kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh tetapi 

tidak signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan 

pemerintah 

2 Erwin 

Siahay

a 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Pemerintah Dan 

Penerapan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Provinsi Papua 

 

 

 

 

Karya 

Ilmiah 

Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi SDM 

(X1), Sistem 

Pengendalian 

Ineten (X2), 

Penerapan Sistem 

Akuntansi 

Keuangan Daerah 

(X3), Kualitas 

Laporan Keuangan 

(Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian hipotesis 

secara empiris 

menggunakan Regresi 

Berganda 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian parsial 

tentang kualitas sumber daya 

manusia berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan 

keuangan. Sistem 

pengendalian intern 

pemerintah berpengaruh 

positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah 

daerah. Temuan lain dari 

sistem akuntansi pemerintah 

daerah berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

Sedangkan secara simultan 

hasilnya berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan 

Pemerintah. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. 

Yusuf 

asril 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, 

Penerapan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah, Dan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Pemerintah 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah Kota 

Medan 

 

 

 

 

 

Karya 

ilmiah 

skripsi 

Kompetensi SDM 

(X1) 

Penerapan Sistem 

Akuntasi 

Keuangan Daerah 

(X2) 

Sistem 

Pengendalian 

Intern (X3) 

Kualitas Laporan 

Keuangan (X3) 

Adapun metode 

analisis data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini antara 

lain pengujian 

asumsi klasik, 

analisis regresi 

linier berganda dan 

uji hipotesis dengan 

uji simultan (uji-F) 

dan uji parsial (uji-t) 

dengan 

menggunakan 

software SPSS 

(Statistica Product 

and Service 

Solutions). 

Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa secara 

parsial maupun simultan 

variabel kompetensi sumber 

daya manusia, penerapan 

sistem informasi akuntansi 

keuangan daerah, dan sistem 

pengendalian intern 

pemerintah berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas 

kualitas laporan keuangan 

pemerintah kota medan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 
 

No Peneliti Judul Sumber Variabel Metode Hasil Penelitian 

4 Dyah 

Puri 

Surastian

i, Bestari 

Dwi 

Handaya

ni (2015) 

Analisis Faktor-

faktor ang 

mempengaruhi 

kulaitas 

informasi 

laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah 

Junal 

Dinamika  

Akuntansi 

Kualitas SDM 

(X1) Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi (X2) 

Sistem 

Pengendalian 

Intern (X3) 

Kualitas Informasi 

Laporan K 

euangan (Y) 

Metode Analisis 

yang duganakan 

adalah analisis 

regresi linear 

berganda 

Hasil Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kualitas 

sumber daya manusia dan 

sisitem pengendalian intern 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah 

sedangkan pemanfaatan 

teknologi tidak mempunyai 

pengaruh terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

5 Hamsina 

(2021) 

Pengaruh 

Kompetensi 

pegawai Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Pemerintah 

Terhadap 

Kulaitas 

Laporan 

Keuangan pada 

Sekretariat 

DPRD Kab. 

Bulukumba 

Jurnal 

Magister 

Manajem

en Nobel 

Indonesia 

K ompetesi 

pegawai (X1) 

Sistem 

Pengendalian 

Intern (X2) 

Kualitas Laporan 

Keuangan (Y) 

Metode analisis 

yang digunakan 

adalah Kuantitatif 

dengan pendekatan 

desktiptif 

1. Tidak terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

kompetensi pegawai secara 

sendiri-sendiri (parsial) 

terhadap kualitas laporan 

keuangan pada kantor 

sekretariat DPRD Kab. 

Bulukumba. 

2. Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan sistem 

pengendalian intern secara 

sendiri-sendiri  (parisal) 

terhadap kualitas laporan 

keuangan sekretariat 

DPRD Kab. Bulukumba 

3. Terdapat Pengaruh positif 

dan signifikan kompetensi 

pegawai dan sistem 

pengendalian intern secara 

bersama-sama (simultan) 

terhadap kualitas laporan 

keuangan Sekretariat 

DPRD Kab. Bulukumba. 

6 Daniel 

Kartika 

Adhi 

danYohan

es 

Suhardjo 

(2013) 

Pengaruh 

Penerapan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

Dan Kualitas 

Aparatur 

Pemerintah Daerah 

Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

(Studi Kasus Pada 

Pemerintah Kota 

Tual) 

Jurnal 
STIE 
Semaran
g 

Penerapan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

(X1), Kualitas 

Aparatur 

Pemerintah Daerah 

(X2), Kualitas 

Laporan 

Keuangan(X3) 

Analisis regresi linier 

berganda dengan 

variabel Penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan 

Kualitas Aparatur 

Pemerintah Daerah 

sebagai variabel 

independen 

1. Bahwa Penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) 

Berpengaruh terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

2. Memberikan bukti 

bahwa Kualitas 

Aparatur Pemerintah 

Daerah berpengaruh 

terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

3. Melalui uji F diketahui 

bahwa Penerapan SAP 

dan Kualitas Aparatur 

Pemerintah Daerah 

secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 
7 Prasisca 

dkk (2012) 

Pengaruh 

Penerapan 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

Terhadap 

Kualitas Laporan 

keuangan 

Skripsi Sistem Informasi 

Akuntansi (X1), 

Sistem Kualitas 

Laporan Keuangan 

(Y) 

Metode analisis data 

yang digunakan  

adalah analisis regresi 

sederhana 

Hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel 

sistem informasi akuntansi 

keuangan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kualitas 

laporan keuangan pada 

Koperasi Lister PT.PLN 

(Persero) Kota Palembang. 
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2.2 Manajemen  

Pengertian manajemen 

Menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat Anda 

praktikkan tanpa mengerti apa itu manajemen. Pengertian ilmu manajemen secara 

umum wajib Anda pahami agar dapat diimplementasikan dengan baik. 

Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur 

segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu 

dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok 

tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. 

Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan 

dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. 

Sebetulnya, hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti 

pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya. 

Selain itu, manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya. Manajemen 

berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan, berdasarkan Bahasa Prancis 

kuno. Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, 

serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien. 

Dengan menerapkan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan 

dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Tujuan tercapai 

karena terorganisir secara baik.  
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 Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli? 

 Manajemen menurut para ahli 

Para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian beragam. Mary Parker 

Follet, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. 

Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh seorang manager untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam 

menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan.  

Beralih ke George Robert Terry, yang mengartikan manajemen sebagai proses 

khas dari beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan 

memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. 

Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, 

koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan 

efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien 

berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. 

Berbeda, Lawrence A. Appley mengartikan manajemen sebagai keahlian dalam 

membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tak harus seseorang, 

keahlian manajemen juga dapat dimiliki oleh organisasi maupun kelompok. 

Terakhir, Hilman berpendapat bahwa manajemen merupakan fungsi untuk 

mencapai suatu target melalui perantara, serta melakukan pengawasan. Dengan 

begitu, tujuan dapat tercapai bersama. 

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai ilmu manajemen tersebut, pengertian 

manajemen tidak jauh dari usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara 
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mengelola dan mengawasi. Dari penjelasan para ahli tersebut, Anda tentu sudah 

memahami pengertian dari ilmu manajemen.  

6 Unsur Penting dalam Kegiatan Manajemen 

 Unsur penting dalam kegiatan manajemen 

Agar kinerja manajemen dalam kegiatan berbisnis dapat berjalan dengan lancar, 

ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dengan seksama. Masing-masing 

unsur saling melengkapi dan harus diposisikan setara. Secara umum, ada 6 unsur 

pada kegiatan manajemen. 

1. Manusia 

Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan 

yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak 

akan pernah ada. 

2. Uang 

Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara 

utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan 

manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan baik. 

3. Material 

Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis 

dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih 

buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. 

 

 

https://www.cermati.com/artikel/orang-tionghoa-selalu-sukses-berbisnis-simak-rahasianya
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4. Mesin 

Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau 

teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih 

mudah. Tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. 

5. Metode 

Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang 

dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan 

manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat 

campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. 

6. Pasar 

Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika 

telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena 

barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas baik.  

 Fungsi manajemen 

Fungsi dasar dari ilmu manajemen yaitu sebagai elemen yang harus ada dalam 

kegiatan manajemen sebagai acuan dari seseorang yang bertugas sebagai 

pengelola, atau manajer. Manajer inilah yang bertugas untuk memastikan bahwa 

tujuan dapat tercapai, dengan membuat perencanaan, koordinasi, dan 

pengendalian. 

Dalam ilmu manajemen, ada 5 fungsi yang saling mempengaruhi satu sama lain. 

Fungsi tersebut, antara lain perencanaan, pengorganisasian, penempatan 

atau staffing, pengarahan, dan pengawasan. Tanpa adanya salah satu dari fungsi 



19 

 
 

ini bukan tidak mungkin kegiatan manajemen akan berakhir tak sesuai rencana 

atau tujuan. 

1. Perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. 

Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan, baik yang 

sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, 

tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. 

2. Setelah itu, jalankan fungsi pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah 

proses pengawasan yang dilakukan manajer. 

3. Fungsi penempatan, manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang 

tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat 

dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. 

4. Fungsi pengarahan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat 

berjalan dengan lancar. Jadi pengarahan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang 

dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. 

5. Terakhir fungsi pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat 

berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan proses 

evaluasi. Jadi, tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan 

efisien.  

Sistem Informasi Keuangan 

Pengertian, fungsi sistem informasi keuangan adalah membahas materi 

pelajaran ekonomi yang akan dikaji secara lengkap pada materi belajar berikut ini. 

Adapun sub pembahasan mengenai Sistem Informasi Keuangan yang akan 

dibahas didalam materi pelajaran Ekonomi yakni sebagai berikut : 
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1 Definisi sistem informasi keuangan. 

2. Sifat sistem informasi keuangan. 

3. Tujuan sistem informasi keuangan. 

4. Fungsi sistem informasi keuangan. 

2.2.1 Definisi sistem informasi keuangan 

Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang diberikan kepada 

orang atau kelompok baik yang berada didalam perusahaan maupun diluar 

perusahaan yang memuat mengenai permasalahan keuangan dan juga 

menyediakan atau berisi informasi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada 

pada seluruh perusahaan. 

Gambar  2.1 

Model sistem informasi keuangan
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Berikut ini adalah model sistem informasi keuangan : 

Subsistem Input Keuangan 

1. Sistem Informasi Akuntansi, menjelaskan data input bagi software keuangan 

2. Subsistem Audit Internal, membantu SIA dalam menjelaskan data dan 

informasi internal dengan riset khusus yang dilaksanakan auditor terkenal. 

3. Subsistem Intelejen Keuangan, mengoleksi informasi dari unsur – unsur 

lingkungan yang memprovokasi arus duit masyarakat keuangan, pemegang 

saham dan empunya serta pemerintah. 

Subsistem Output Keuangan : 

1. Sistem Peramalan, mengerjakan peramalan jangka panjang 5- 10 tahun 

kedepan untuk meluangkan dasar untuk perencanaan dasar untuk 

perencanaan strategis. 

2. Subsistem Manajemen Dana. Berkaitan dengan arus uang melewati 

perusahaan. 

3. Pengendalian, Menyiapkan perkiraan operasi tahunan dan lantas 

menyediakan informasi umpan balik untuk manajer sehingga mereka bisa 

memantau ongkos actual dikomparasikan dengan anggaran. 

Ruang Lingkup Sistem Informasi Keuangan 

1. Ruang lingkup Implementasi software Sikompak pada Bagian 

Akuntansi/Pembukuan mencakup pencatatan dan pengolahan data atas 

transaksi finansial yang meliput penjurnalan. posting sampai menghasilkan 

laporan finansial perusahaan (General Ledger System). 
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2. Ruang lingkup Sistem Informasi Aktiva Tetap dan Persediaan terdiri dari 

mutasi peningkatan dan pengurangan pada aktiva tetap dan persediaan serta 

perhitungan penyempitan dan nilai kitab aktiva tetap. 

3. Ruang Lingkup implementasi Billing System yang sudah terkomputerisasi 

terdiri dari sejumlah sub-sistem antara beda sub-sistem penyambungan baru, 

sub-sistem administrasi rekening, sub-sistem pelayanan pelanggan 

(customer service) dan sub-sistem penagihan dan penerimaan kas. 

Dengan kata lain bahwa sistem informasi keuangan merupakan bagian dari 

sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan seperti masalah-

masalah keuangan dalam perusahaan (sistem informasi keuangan berkaitan 

dengan sistem informasi manajemen). 

Adapun informasi-informasi yang diberikan pada sistem informasi 

keuangan, dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bentuk laporan khusus. 

2. Bentuk laporan periodik. 

3. Hasil dari simulasi matematika. 

4. Saran dari sistem pakar dan, 

5. Komunikasi elektronik. 

Sehingga dengan adanya sistem informasi keuangan, dapat mempermudah 

dan memenuhi kebutuhan manajer ataupun berbagai elemen dilingkungan 

perusahaan atas informasi yang menjelaskan status keuangan perusahaan. 
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2.2.2 Sifat sistem informasi keuangan 

Komponen yang harus terkandung dalam system informasi keuangan adalah 

sebagai berikut:  

1. Relevan dan materialitas. 

2. Formal dan substansi. 

3. Tingkat kepercayaan. 

4. Bebas dari bias. 

5. Dapat diperbandingkan. 

6. Konsistensi. 

7. Dapat dipahami. 

2.2.3 Tujuan sistem informasi keuangan 

Tujuan sistem informasi keuangan yang dapat dijelaskan : 

1. Memenuhi prinsip cepat 

Sistem informasi keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip cepat, 

maksudnya adalah bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu untuk 

menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi 

kebutuhan (tepat waktu dan memenuhi kebutuhan). 

2. Mempunyai prinsip aman 

Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip aman, 

maksudnya adalah bahwa sistem informasi keuangan harus membantu menjaga 

harta milik perusahaan, untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan 

maka sistem informasi akuntansi keuangan harus disusun dengan atas 

pertimbangan pengawasan-pengawasan intern. 
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3. Mempunyai prinsip aman 

Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah, 

maksudnya adalah bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi 

keuangan harus dapat ditekankan sehingga relatif tidak mahal. 

2.2.4 Fungsi sistem informasi keuangan 

Berikut 3 fungsi sistem informasi keuangan yang dapat dijelaskan 

1.  Untuk menentukan hasil dari pada pelaksanaan operasi perusahaan, 

yang meliputi antara lain yakni sebagai berikut : 

1. Adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang dari catatan -

catatan perusahaan. 

2. Membuat laporan untuk pemimpin. 

2.  Untuk dapat mengikuti jalannya harta dan hutang perusahaan, yang 

meliputi antara lain yakni seperti pemeliharaan terhadap bermacam-

macam buku dan rekening seperti kas, rekening-rekening milik dan 

lain sebagainya. 

3. Untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan, 

tindak lanjut dari pada pelaksanaan dan perbaikan dari rencana-

rencana. 

2.2.5 Indikator Sistem Informasi Keuangan 

a.  Keamanan data 

b. Kecepatan dan Ketepatan waktu 

c.  Ketelitian 

d. Variasi laporan atau output 

e.  Relevansi sistem 
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2.3 Kompetensi 

1. Pengertian Menurut Para Ahli 

a. Stephen Robbin berpendapat bahwa Kompetensi adalah suatu keahlian atau 

kapasitas setiap orang untuk menyelsaiakan tugas-tugas dalam suatu 

pekerjaan, yang mana kemampuan tersebut didasarkan pada faktor fisik dan 

faktor intelektual. 

b. Sedarmayanti menyatakan bahwa pengertian kompetensi adalah suatu 

karakter yang membuat seseorang untuk bisa saling berhubungan dengan 

efektivitas performa individu dalam melakukan pekerjaannya. 

c. UU No. 13 Tahun 2003 terkait ketenagakerjaan, pengertian kompetensi 

kerja adalah suatu keterampilan kerja yang dimiliki oleh setiap orang yang 

meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja yang sesuai 

dengan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. 

2. Jenis-Jenis Kompetensi 

Beberapa ahli memiliki pandangannya sendiri terkait jenis-jenis kompetensi. 

Beberapa jenis kompetensi yang sudah dikaji oleh beberapa ahli tersebut 

adalah: 

1. Dean Lyle Spencer dan Matthew Lyle Spencer 

Kedua ahli tersebut berpendapat bahwa kompetensi bisa terbagi menjadi dua 

jenis utama, yaitu 

a. Kompetensi Dasar, yaitu suatu ciri khas yang wajib dimiliki oleh 

seseorang agar mampu melakukan berbagai tugas pekerjaannya. 

https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf
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b. Kompetensi Pembeda, yaitu berbagai faktor yang mampu membedakan 

performa kerja pada tiap individu. 

2. Charles E. Jhonson 

Menurut Charles E. Jhonson membagi kompetensi menjadi tiga bagian, 

yaitu: 

a. Personal Competency, adalah keahlian setiap orang dalam berbagai 

hal yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian seseorang. 

b. Professional Competency, adalah keahlian seseorang dalam berbagai 

hal yang erat kaitannya dengan pelaksanaan serta penyelesaian berbagai 

tugas tertentu di dalam pekerjaannya. 

c. Social Competency, adalah keahlian seseorang dalam berbagai hal 

yang berkaitan dengan kehidupan dan juga kepentingan sosial. 

3. Kunandar 

Kunandar dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2007 mengatakan 

bahwa kompetensi terbagi menjadi lima jenis, yaitu: 

a. Kompetensi Intelektual, adalah seperangkat pengetahuan yang 

dimiliki oleh seseorang yang diperlukan untuk melaksanakan 

pekerjaannya. 

b. Kompetensi Fisik, adalah kemampuan fisik seseorang untuk 

menyelesaikan berbagai tugasnya. 

c. Kompetensi Pribadi, adalah seperangkat perilaku yang erat kaitannya 

dengan keahlian seseorang dalam memahami, mewujudkan, identitas 

dan transformasi diri. 
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d. Kompetensi Sosial, adalah seperangkat perilaku khusus yang menjadi 

acuan dasar pemahaman diri sebagai bagian dari kehidupan sosial. 

e. Kompetensi Spiritual, adalah kemampuan seseorang dalam 

memahami, menghayati, serta melakukan berbagai ajaran keagamaan. 

3. Manfaat Kompetensi 

Kompetensi yang dimiliki oleh setiap orang mempunyai peranan 

yang penting terhadap efektivitas pelaksanaan berbagai tugas pekerjaan. 

Ruky menjelaskan bahwa sudah banyak perusahaan besar yang 

memanfaatkan kompetensi sebagai suatu dasar kriteria dalam merekrut 

tenaga kerja. 

Menurutnya, ada beberapa manfaat merekrut kerja dengan 

berdasarkan kompetensi, yaitu: 

a. Memperjelas suatu standar kerja dan juga impian yang ingin diraih 

oleh perusahaan. 

b. Untuk menyeleksi tenaga kerja yang potensial. 

c. Memaksimalkan produktivitas perusahaan. 

d. Mengembangkan sistem remunerasi. 

e. Untuk membantu adaptasi perusahaan atas perubahan yang terjadi. 

f. Menyeimbangkan perilaku kerja dengan kaidah yang terdapat di 

dalam perusahaan 

4. Indikator Kompetensi 

1. Kompetensi Inti merupakan kemapuan yang harus dimiliki oleh semua 

orang (pegawai) dalam organisasi secara menyeluruh berupa 
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pemahaman tentang tugas masing-masing dalam strategi untuk 

mencapai visi,misi dan memahami nilai-nilai dalam organisasi. 

Indikatornya : 

a. Bekerja sesuai rencana strategi unila 

b. Melaksanakan tugas sesuai visi unila 

c. Melaksanakan tugas sesuai misi 

2. Kompetensi Manajerial merupakan Kemampuan spesifik atau 

kemampuan kemampuan khusus yang dilakukan pegawai dalam 

manajemen organisasi. Indikatornya : 

a. Bekerja sama dengan tim 

b. Mengkoordinir pekerjaan tertentu 

c. Memberi motivasi/semangat kepada teman kerja 

2.4 . Laporan Keuangan 

1. Pengertian Laporan Keuangan 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 

tentang “Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan 

dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang Undang nomor 1 Tahun 

2004, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 mewajibkan pemerintah 

daerah, untuk menyusun kebijakan akuntansi (Pasal 97 : Kepala daerah 

berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan kepala daerah 

tentang kebijakan akuntansi)”.  

Halim Abdul (2007) menyatakan bahwa “Keuangan daerah adalah 

semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, 
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baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah 

sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi 

serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku”.  

Sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah 

No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di mana dalam 

peraturan tersebut dijelaskan pengertian Keuangan daerah sebagai semua hak dan 

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat 

dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah 

tersebut. 

Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010:96) adalah: “Kualitas 

diartikan sebagai kesessuaian dengan standar, diukur berbasis kadar 

ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan” Menurut Masmudi (2003:77) 

definisi laporan keuangan adalah “Laporan keuangan sektor publik pada 

hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada 

rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi 

lainnya” 

Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun 

buku yang bersangkutan merupakan definisi laporan keuangan daerah menurut 

Baridwan (2000:17) 

Laporan keuangan merupakan “suatu pernyataan entitas pelaporan yang 

terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah 

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu 
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periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”. 

2. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta. 

Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan yaitu untuk mengukur laba, 

sedangkan tujuan laporan sektor publik menurut Goverment Accounting Standard 

Board (2009:54) adalah sebagai berikut: 

1)      Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya 

2)      Melaporkan hasil operasi 

3)      Melaporkan kondisi keuangan 

4)      Melaporkan sumberdaya jangka panjang 

Secara umum para pengguna laporan keuangan sektor publik 

memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-

keputusan ekonomi, sosial dan politik dan mengadakan evaluasi atas penggunaan 

sumber- sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga perhatian 

terhadap rencana-rencana serta hasil dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut, 

termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya. 

Para pengguna laporan keuangan menginginkan laporan keuangan 

sektor publik dapat memberikan informasi mengenai: 

1)      Pengurusan dan ketaatan 

2)      Kondisi keuangan 

3)      Kinerja 

4)      Dampak ekonomi 
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3. Karakteristik 

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala 

Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya 

dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. 

Kualitas merupakan “suatu penilaian terhadap output pusat 

pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud 

seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. 

FASB dalam SFAC No. 1 menyebutkan bahwa “Pelaporan keuangan 

mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi 

lainnya, yang berkaitan langsung atau tidak langsung, dengan informasi yang 

disediakan oleh sistem akuntansi – yaitu informasi tentang sumber-sumber 

ekonomi, hutang, laba periodik dan lain-lain”. 

Kualitas pelaporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif 

laporan keuangan. Karakteristik tersebut tercantum dalam SFAC No. 2 seperti di 

bawah ini : 

a)      Relevan 

b)      Reliability (Keandalan) 

c)      Daya Banding dan Konsistensi 

d)     Pertimbangan Cost-Benefit 

e)      Materialitas Karakteristik 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga menekankan pentingnya. 

karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang dihasilkan agar informasi 

tersebut benar-benar bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Karakteristik 
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kualitatif yang digunakan oleh IAI adalah dapat dipahami (understandability), 

relevan, keandalan (reliability), dan daya banding (comparability). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dinyatakan 

adanya 8 Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Kedelapan prinsip tersebut 

adalah Basis akuntansi, Nilai historis, Realisasi, Substansi mengungguli bentuk 

formal, Periodisitas, Konsistensi, Pengungkapan lengkap, Penyajian wajar. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa pengungkapan kebijakan 

akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari 

kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. Pengungkapan kebijakan 

akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat 

dimengerti.  

Indra Bastian (2009: 94-96) menyatakan bahwa “kualitas keuangan 

dapat diukur berdasarkan karakteristik diantaranya: (1) dapat dipahami, (2) 

relevan, (3) materialitas, (4) keandalan/reliabilitas, (5) penyajian jujur, (6) 

substansi mengungguli bentuk, (7) netralitas, (8) pertimbangan sehat, (9) 

kelengkapan, dan (10) dapat dibandingkan. Untuk menyusun laporan keuangan 

yang berkualitas maka penggunaan sistem informasi manajemen sangat 

diperlukan untuk mengurangi ketidaktelitian dan tingkat kesalahan dalam 

penyusunan laporan. Salah satu misi dalam penerapan SIADINDA ialah 

meningkatkan kinerja pengelola keuangan di tiap-tiap SKPD dan menerapkan tata 

kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari segala tindakan yang 

menjurus ke arah kolusi korupsi dan nepotisme”. 
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Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah 

No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah 

ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 

sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan 

prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah 

dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki 

1)    Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang 

termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

membantu mereka 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 penggunanya Informasi. 

Informasi yang relevan adalah: 

a)      Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi 

memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi 

ekspektasi 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. 
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d)     Lengkap 

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 

mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar 

belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan 

keuangan diungkapkan dengan jelas. 

2)    Andal 

Penggunaan informasi tersebut dapat dicegah Informasi dalam laporan 

keuangan bebas menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 

Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat 

diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut: 

a)      Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat 

diharapkan untuk disajikan. 

b)      Dapat diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 

diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang 

berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda. 

c)      Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak 

pada kebutuhan pihak tertentu. 

3)    Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnnya atau laporan 
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keuangan entitas pelaporan lain pada umummnya. Perbandingan dapat dilakukan 

secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila 

suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. 

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan 

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan 

menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang 

sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya 

perubahan. 

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 

dimaksud. 

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

pengelolaaan keuangan daerah disebutkan bahwa entitas pelaporan keuangan 

daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan. 

Alasan dibuatnya laporan keuangan: 

1)    Internal 

a)      Alat pengendalian 

b)      Evaluasi kinerja manajerial & organisasi 
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2)    Eksternal 

a)      Bentuk mekanisme pertanggungjawaban. 

b)      Dasar pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan sektor publik terdiri dari : 

1)      Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

2)      Laporan Operasional (LO) 

3)      Neraca 

4)      Laporan Perubahan Ekiutas (LPE) 

5)      Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK) 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Peristiwa yang dianalisis 

adalah Kualitas Laporan Keuangan. Metode yang digunakan adalah analisis 

kualitatif dan analisis kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis Kualitas Laporan Keuangan. Objek penelitian ini adalah  sekretariat 

DPRD Kab. Bantaeng. Dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan april 2021. 

Berdasarkan hal tersebut maka secara sederhana kerangka pikir penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 3.2 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Informasi Keuangan 

(X1) 
Keamanan data 

1. Kecepatan dan ketepatan waktU 

2. Ketelitian 

3. Variasi laporan atau output dan 

4. elevansi sistem  
(I Putu Angga Kusuma dkk  : 2017) 

Kompetensi Pegawai 

(X2) 

 
1. Pengetahuan 

2. Keterampilan 

3. Konsep diri dan nilai-nilai sikap 

4. Karakteristik pribadi 

(Kadek Desiana Wati dkk : 2015 ) 
 

Kualitas Laporan 

Keuangan 
(Y) 

1. Pencatatan 

2. Penggolongan 

3. Pengiktisaran 

(Soemarso (2004:21) 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

“Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya 

mengenai masalah yang diteliti, dimana hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk 

pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih” (Supranto, 2001). 

Hipotesis merupakan suatu proporsi yang mungkin benar dan sering digunakan 

sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan ataupun unt ini sebagai 

berikut: 

H1: Sistem Informasi Keuangan diduga berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan sekretariat DPRD Kab. Bantaeng. 

H2: Kompetensi pegawai diduga berpengaruh Kualitas Laporan Keuangan 

sekretariat DPRD Kab. Bantaeng 

H2: Sistem Informasi dan Kompetensi  pegawai diduga berpengaruh secara 

simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan sekretariat DPRD Kab. 

Bantaeng 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Berdasar pada kerangka konsep penelitian tersebut diatas maka  definisi 

operasional dari masing masing  variabel  yaitu Variabel  Sistem Informasi (X1), 

Variabel Kompetensi Pegawai (X2)  dan Variabel Kualitas Laporan Keuangan(Y). 

1. Sistem Informasi Keuangan 

Sistem informasi keuangan  adalah  sistem informasi yang 

memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik yang berada didalam 

instansi maupun diluar perusahaan yang memuat mengenai 
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permasalahan keuangan dan juga menyediakan atau berisi informasi tentang arus 

uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh instansi. 

2. Variabel Kompetensi Pegawai 

Kompetensi kerja didefinisikan sebagai kemampuan pengetahuan dan 

keterampilan/kecakapan yang dimiliki oleh pegawai/aparatur yang relevan dengan 

pekerjaan, tugas apapun jabatannya. 

3. Variabel Kualitas Laporan Keuangan 

Kualitas Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan 

akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat 

dipahami oleh pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan 

dimasa yang akan datang. 

3.4 Pengukuran  Variabel 

3.4.1. Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Sistem informasi 

keuangan dan kompetensi pegawai sebagai variabel bebas. Setiap variabel bebas 

diberi simbol X1 dan X2 sedangkan variabel terikat adala kualitas laporan 

keuangan yang diberi simbol Y, seperti gambar di bawah ini . 

Skema Desain Penelitian (Sumber : Sugiyono 2017) 

 

rX1Y 

rX2Y  

 

RX1X2Y 

 

X1 

X2 

Y 
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Keterangan : 

X1 =  Sistem Informasi keuangan 

X2 =  Kompetensi Pegawai 

Y =  Kualitas Laporan Keuangan 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 5 (lima) indikator varibel 

pembentu X1 yaitu keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, 

variasi laporan atau output dan Relevansi sistem, sebagaimana dikemukakan oleh 

M. Yusuf dalam penelitian sebelumnya. 

Untuk variabel kompetensi pegawai (X2), Peneliti menggunakan 4 (empat) 

indikator yaitu pengetahuan, keterampilan, konsep diri dan nilai sikap, dan 

karakteristik pribadi. 

Untuk variabel kualitas laporan keuangan (Y) peneliti menggunakan 3 

(tiga) indikator menurut Soemarso (2004) yaitu pencatatan, penggolongan, 

pengikhtisaran. 

3.4.2. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan “ nilai kesepakatan yang diperuntukkan 

sebagai pedoman untuk menentukan panjang pendeknya batas interval dalam alat 

ukur yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti suatu variabel, sehingga 

menghasilakan data kuantitatif”. Dalam skala pengukuran ini nilai variabel yang 

diukur dengan instrument tertentu dapat diartikan dalam bentuk angka, sehingga 

akan lebih akurat, efisien dan komunikatif (sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini 

pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dengan interval 1 sampai 5, 

dengan bentuk pernyataan berbentuk kuisioner untuk mengukur sikap, pendapat 



41 

 
 

dan persepsi seseorang atau kelompok tentang potensi dan permasalahan terkait 

variabel penelitian. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analistis dengan menggunakan 

pendekatan analisis kuantitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan obyek penelitian secara 

sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan–hubungan 

antara variabel yang dijadikan sebagai variabel penelitian. 

Pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian melalui perhitungan-perhitungan matematis untuk membuktikan secara 

ilmiah apakah ada hubungan-hubungan yang terjadi diantara variabel penelitian 

dan sejauh mana implikasinya terhadap variabel tertentu yang ingin dibuktikan 

dalam penelitian ini. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakuakan pada kantor Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng pada 

bulan Mei s/d Juni 2021. 

4.3 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Defenisi populasi adalah wilayah degeneralisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2014 hal.148). Adapun dalam penelitian ini, yang menjadi 

populasi adalah pegawai yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara 
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(ASN) orang dan tenaga honor/sukarela pada Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bantaeng sebanyak 63 orang. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2014 hal.149), “sampel adalah bagian dari jumlah 

atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah bagian 

terkecil dari suatu populasi yang akan diteliti. Sampel tersebut sebagai 

perwakilan, harus mempunyai sifat-sifat/ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 

Teknik pengambilan data ini dilakukan dengan cara pengambilan objek dari 

sampel yang dinamakan sampling/responden”. 

Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive, yaitu teknik 

pengambilan sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. 

Adapun pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah pegawai  yang berstatus 

sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai yang berstatus tenaga 

honorer yang menerima insentif setiap bulan. Adapun rincian sampel dengan 

pertimbangan tertentu sebagai berikut: 

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 20 orang 

2. Tenaga Honor/Magang yang menerima insentif sebanyak 20 orang. 

4.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan: 

a. Kuesioner 

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden 
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dengan panduan kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan 

pertanyaan terbuka dan tertutup. 

b. Observasi 

Observasi merupakan metode penelitian dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. 

c. Studi pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi 

yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

4.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 

data primer dan data sekunder. 

1.  Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung 

dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

pengisian kuesioner oleh responden yaitu pegwai sekretariat DPRD Kab. 

Bantaeng 

2.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik 

berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian. 
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4.6  Metode Analisis Data 

Supaya data yang telah dikumpulkan dapat bermanfaat, maka data harus 

diolah dan dianalisis sehingga dapat digunakan untuk menginterpretasikan dan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.Adapun analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah  analisis kuantitatif. 

4.6.1  Analisis kuantitatif 

Analisis kuantitatif merupakan analisis yang digunakan terhadap data yang 

berwujud angka – angka dan cara pembahasannya dengan dalam penelitian ini 

menggunakan program IBM SPSS ver 25. Adapun metode pengolahannya adalah 

Scoring (Pemberian Skor) 

“Scoring adalah suatu kegiatan yang berupa penelitian atau pengharapan 

yang berupa angka – angka kuantitatif yang diperlukan dalam penghitungan 

hipotesa Atau mengubah data yang bersifat kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif”. 

Dalam penghitungan scoring digunakan skala Likert yang pengukurannya sebagai 

berikut (Sugiyono, 2004): 

a. Skor 5 untuk jawaban sangat setuju. 

b. Skor 4 untuk jawaban setuju. 

c. Skor 3 untuk jawaban kurang setuju. 

d. Skor 2 untuk jawaban tidak setuju. 

e. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. 
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4.6.2  Teknik Analisis Data 

4.6.2.1  Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.Suatu kuisioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.SPSS memberikan fasilitas 

untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai α > 0,60 (Ghozali, 2013). 

4.6.2.2  Uji Validitas 

“Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (untuk 

setiap butir dapat dilihat pada kolom corrected item-total correlations) 

dengan r tabel untuk degree offreedom (df)=n-k, dalam hal ini n adalah 

jumlah sampel dan k adalah jumlah item. Jika r hitung >r tabel, maka 

pertanyaan tersebut dikatakan valid” (Ghozali, 2013). 

4.6.3.   Uji Asumsi Klasik 

4.6.3.1 Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov) 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi 

normal atau mendekati nol. Suatu data berdistribusi normal di lihat dari 
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penyebarannya pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar keputusan 

sebagai berikut    (Ghozali, 2013)  : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal,  maka model regresi memenuhi normalitas. 

b. Jika data menyebar  jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas. 

4.6.3.2  Uji Multikolinearitas (Nilai Tolerance dan VIF) 

Uji  multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independen).  Model 

regresi yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara  variabel  

independen.  Jika variabel  independen  saling  berkorelasi,  maka  variabel 

variabel  ini  tidak orthogonal.  Variabel  orthogonal  adalah  variabel  

independen  yang  nilai  korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan nol (Ghozali, 2013). 

Antar variabel independen jika ada korelasi yang cukup tinggi 

(umumnya di atas 0,90) maka ini indikasi adanya multikolonieritas. Tidak 

adanya  korelasi yang  tinggi  antar  variabel  independen  tidak  berarti  

bebas  dari  multikolonieritas karena  dapat  disebabkan  juga  adanya  efek  

kombinasi dua  atau  lebih  variabel variabel independen ( Ghozali, 2013 ). 

Multikolonieritas  dapat  pula  dilihat  dari  nilai  tolerance  dan  

variance inflation  factor  (VIF).  Kedua  ukuran  ini  menunjukkan  setiap  

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Tolerance mengukur  variabel  independen  yang  terpilih  yang  
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tidak  dijelaskan  oleh  variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance 

yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi ( karena VIF = 1/tolerance ) 

nilai  cut  off  yang umum di pakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance  >  0,1 atau sama dengan nilai VIF 

< 10 (Ghozali, 2013). 

4.6.3.3  Uji Heteroskedastisitas (Koefisien Spearman’s Rho) 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual  suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda di sebut uji heteroskedastisitas. Model regresi  yang  baik  adalah  

yang  homoskedastisitas  atau  tidak  terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2013). 

Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  heteroskedastisitas  yaitu  

dengan melihat  grafik  plot  antara  nilai  prediksi  veriabel  terikat  

(dependen) dengan  residualnya  SRESID.  Deteksi  ada  tidaknya  

heteroskedastisitas  dapat  dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik  scatterplot  antara SRESID dan ZPRED dengan dasar 

analisis sebagai berikut : 

a.  Jika  ada  pola  tertentu,  seperti  titik-titik  yang  membentuk  pola  

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
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b.  Jika  tidak  ada  pola  yang  jelas  serta  titik  menyebar  di  atas  dan    

dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.6.4  Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh  antara  Sistsem Informasi Keuangan  (X1) dan 

Kompetensi Pegawai (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)  di 

Sekretariat DPRD  Kabupaten Bantaeng.  Model hubungan nilai antara 

variabel-variabel X dengan variabel Y tersebut dapat disusun dalam fungsi 

atau persamaan sebagai berikut (Ghozali, 2013) : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Dimana : 

Y  =  Kualitas Laporan Keuangan 

a         =        Adalah Nilai Konstanta 

b1  =  Koefisien regresi variabel X1 Sistsem Informasi 

Keuangan 

b2  =  Koefisien regresi variabel X2 Kompetensi Pegawai 

X1 =  Sistsem Informasi Keuangan 

X2 = Kompetensi Pegawai 

e  =  error / variabel pengganggu 

 

 

4.6.5  Uji Hipotesis Pengaruh Secara Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis dan tingkat  signifikansi 

hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel Sistsem Informasi 

Keuangan  (X1) dan Kompetensi Pegawai (X2) berpengaruh terhadap 

variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan).) secara terpisah atau parsial 

(Ghozali, 2013). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah : 

Ho : Variabel-variabel bebas (Sistsem Informasi Keuangan   dan 

Kompetensi Pegawai ) tidak mempunyai pengaruh yang 
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signifikan terhadap variabel terikat (Kualitas Laporan 

Keuangan).). 

Ha : Variabel-variabel bebas (Sistsem Informasi Keuangan  dan 

Kompetensi Pegawai tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan). 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu : 

a. Apabila angka probabilitas signifikani > 0.05, maka Ho diterima dan   

Ha ditolak. 

b. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha   

diterima. 

4.6.6  Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F) 

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat 

siginifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Dalam penelitian 

ini, hipotesis yang digunakan adalah : 

Ho : Variabel-variabel bebas (Sistsem Informasi Keuangan  dan 

Kompetensi Pegawai tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan). 

Ha : Variabel-variabel bebas (Sistsem Informasi Keuangan   dan 

Kompetensi Pegawai) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan). 



51 

 
 

Dasar pengambilan keputusannya (Ghozali, 2013) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu : 

a. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha   

ditolak. 

b. Apabila probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

4.6.7  Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan paling baik dalam analisa regresi dimana hal yang ditunjukan 

oleh besarnya koefisien determinasi (R2) antara 0 (nol) dan I (satu). 

Koefisien determinasi (R2) nol variabel independen sama sekali tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi 

semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen, Selain itu koefisien determinasi 

(R2) dipergunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel tidak 

bebas (Y) yang  disebabkan oleh variabel bebas (X). Sehingga diketahui 

seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. 

Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui seberapa besar faktor faktor 

lain di luar variabel dependen yang mempengaruhi variabel independen. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Sekretariat DPRD  Kabupaten Bantaeng terbentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009  tentang 

Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng. 

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang 

dipimpin oleh seorang sekretaris. Secara  tekhnis operasional berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Sekretariat DPRD mempunyai 

tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan, administratif keuangan, 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta 

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

1. Visi dan Misi 

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu 

orgnaisasi / instansi pemerintah harus di bawah dan berkarya agar konsisten dan 

dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produkatif. Visi tidak lain adalah suatu 

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita - cita yang 

ingin diwujudkan oleh Organisasi / Instansi Pemerintah. 
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Rumusan Visi Sekretariat DPRD tahun 2008 - 2013 adalah sebagai 

berikut: 

“Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesekretariat yang 

sistematis dan terencana sehingga tercipta peningkatan pelaksanaan tugas dan 

wewenang DPRD 

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng 

mengembang misi sebagai berikut : 

a. Mengkoordinasikan semua Penyelenggara Tugas dan Kewenangan DPRD 

b. Memfasilitasi seluruh kegiatan Anggota DPRD 

c. Memaksimalkan pelayanan administrasi dalam menunjang kegiatan DPRD. 

d. Menjalin hubungan kerja sama yang baik, serasi dan harmonis antara 

Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD 

2. Susunan Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng No  Tahun tentang kedudukan, 

susuna organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD Kabupaten Banteng, Susunan 

Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut : 

a. Sekretaris 

b. Kepala Bagian Umum, meliputi : 

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Protokoler 

c. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah, meliputi : 

1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah 

2. Sub Bagian Produk Hukum, Dokumentasi dan Publikasi 
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d. Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan, meliputi : 

1. Sub Bagian Program dan Anggaran 

2. Sub Bagian Verivikasi, Pembukuan dan Pelaporan 

Dalam pelaksanaan tugas setiap bagian di bantu oleh beberapa orang staf 

fungsional dan staf honorer, Bagian umum staf fungsional umum berjumlah 4 

orang ASN dan 4 orang tenaga honorer,  sedangkan bagian persidangan dibantu 

oleh 4 Orang ASN dan beberapa orang tenaga honorer yang di tempatkan 

dibagian komisi dan fraksi, staf pada bagian persidangan selain bertugas pada sub 

bagian masing- masing juga bertugas di ruangan pimpinan, komisi, fraksi untuk 

memberika fasilitas kepada para pimpinan dan anggota DPRD dalam pelaksanaan 

rapat. Dan sedangkan pada bagian keuangan yang membawahi 2 sub bagian juga 

dibantu oleh beberapa orang staf fungsional yaitu 5 orang ASN dan 7 orang 

tenaga honorer, keadaan ini cukup proposional dalam hal pembagian staf dengan 

melihat jumlah staf yang masih kurang dan disesuaikan dengan beban kerja dan 

analisis jabatan pada sekretariat DPRD. 

 



55 
 

 

 

Gambar. 5.3 

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIS 

KEPALA BAG. UMUM KEPALA BAGIAN 

PERSIDANGAN 
KEPALA BAGIAN 

PERENCANAAN DAN 
KEUANGAN 

KASUBAG. TATA 

USAHA DAN 

KEPEGAWAIAN 

KASUBAG. 

PERLENGKAPAN, 

RUMAH TANGGA 

DAN 

PROTOKOLER 

KASUBAG. 

PERSIDANGAN 

DAN RISALAH 

KASUBAG. 

PRODUK HUKUM, 

DOKUMENTASI 

DAN PUBLIKASI 

KASUBAG 

PROGRAM DAN 

ANGGARAN 

KASUBAG. 

VERIFIKASI, 

PEMBUKUAN DAN 

PELAPORAN 



56 
 

 
 

3.  Tugas Pokok dan Fungsi 

Adapun uraian fungsi dan tugas sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng 

sebagai berikut: 

a. Sekretaris DPRD 

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin Sekretariat DPRD dalam 

hal menyusun dan menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan 

Anggaran Kesekretariatan DPRD, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan 

Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; membina dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas administrasi pada Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat DPRD; 

mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan tugas; melaksanakan 

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan 

keuangan, serta membuat laporan secara Berkala; 

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris DPRD mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten; 

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRDKabupaten; 

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten; dan 

d. Penyediaan  dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

Uraian tugas Sekretaris DPRD adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun dan menetapkan rancangan Rencana Strategis Kabupaten; 

b. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja; 

c. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); 
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d. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja  

serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)  dengan 

Bupati dan DPRD; 

e. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja  

serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan 

Instansi terkait; 

f. Mendistribusikan tugas-tugas kepada Asisten dan Bagian lingkup Sekretariat 

Daerah  sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

g. Membantu Bupati dalam Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian 

Daerah; 

h. Membina Administrasi, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta memberikan 

pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Daerah; 

i. Membina dan mengkoordinasikan semua unit kerja lembaga perangkat 

daerah; 

j. Mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan pemerintahan  

pembangunan dan kemasyarakatan; 

k. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan; 

l. Menerima dan menindaklanjuti data dan informasi; 

m. Menjalin Kerjasama dengan pemanfaatan dan pemerhati bidang 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 

n. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 
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o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya; 

p. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat 

DPRD; 

q. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan 

Kerja berkala; 

r. Merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Sekretariat DPRD; 

s. Membuat laporan secara berkala dan atau temporer kepada Bupati; 

t. Melakukan Penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja pegawai dalam SKP 

u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

b. Bagian Umum 

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan penyelenggaraan administrasi sekretariat DPRD 

meliputi tata usaha, kepegawaian dan perlengkapan, rumah tangga dan protokoler. 

Dalam menjalankan tugas Kepala Bagian Umum  mempunyai fungsi: 

a. Pengelolaan dan penatausahan administrasi DPRD dan kepegawaian 

Sekretariat DPRD; 

b. Pengelolaan dan pelaksanaan tugas perlengkapan dan rumah tangga DPRD 

dan sekretariat DPRD; 

c. Pengelolaan keprotokoleran ; dan 

d. Pengelolaan tugas lain berkaitan dengan bagian ini yang di berikan oleh 

Sekretaris DPRD 
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Uraian Tugas Kepala Bagian adalah sebagai berikut : 

a. Mengelola dan  menatausahakan administrasi DPRD  Kepegawaian 

sekretariat DPRD ; 

b. Mengelola Perlengkapan dan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD; 

c. Mengelola keprotokolan dan penerimaan tamu-tamu pimpinan dan anggota 

DPRD 

d. Menghimpun konsep dan menyusun rencana kerja Bagian Umum 

e. Pengelolaan tugas lain berkaitan dengan bagian ini di berikan oleh Sekretariat 

DPRD; 

f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Umum 

bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD dan di bantu oleh 2 (dua) sub bagian 

yaitu : 

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan 

teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas tata usaha dan kepegawaian meliputi 

surat menyurat, kearsipan, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum 

lainnya, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang 

administrasi tata usaha dan kepegawaian. 
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Dalam menjalankan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 

mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang umum dan 

kepegawaian; 

b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian meliputi 

pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, 

perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan dan aset, kepegawaian dan tugas 

umum lainnya; 

c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang 

umum dan kepegawaian; 

d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dapat dirinci 

sebagai berikut : 

a. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang 

umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD; 

b. Menyusun rencana operasional konsep surat keluar yang bersifat umum 

Pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD 

c. Mendistribusikan surat-surat keluar kepada pihak-pihak yang di alamatkan 

d. Mengkoordinasi dan menyusun jadwal perjalanan dinas anggota DPRD dan 

staf sekretariat DPRD; 
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e. Menyusun buku control, jadwal perjalanan dinas anggota DPRD dan staf 

sekretariat DPRD; 

f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD 

g. Melaksanakan penyusunan kepegawaian DPRD serta Sekretariat DPRD. 

h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; dan 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

2. Sub Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Protokoler 

Sub Bagian Sub Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Protokoler 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolahan perlengkapan, rumah tangga DPRD dan sekretariat DPRD serta 

Keprotokoleran. 

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Perlengkapan, 

Rumah Tangga dan Protokoler berfungsi untuk : 

a. Pelaksanaan dan penatausahaan administrasi perlengkapan,rumah tangga 

DPRD dan Sekretariat DPRD; 

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan barang inventaris 

sekretariat DPRD,barang invertaris rumah jabatan Pimpinan DPRD serta 

kendaraan dinas dan operasional DPRD; 

c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja kebutuhan perlengkapan kantor dan 

rumah tangga sekretariat DPRD dan rumah jabatan pmpinan dan rumah dinas 

anggota DPRD; 
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d. Pengelolaan protokoler dan penerimaan tamu-tamu pimpinan dan anggota 

DPRD; 

e. Pelaksanaan pengelolaan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 

f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan 

Protokoler dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penatausahaan 

administrasi perlengkapan,rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD; 

b. Menyusun rencana operasional penatausahaan administrasi 

perlengkapan,rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD Pimpinan dan 

anggota DPRD serta Sekretariat DPRD; 

c. Mendistribusikan surat-surat keluar kepada pihak-pihak yang di alamatkan 

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan, rumah tangga DPRD 

dan Sekretariat DPRD; 

e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas penatausahaan administrasi 

perlengkapan,rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD; dan 

f. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

c. Bagian Persidangan dan Risalah 

Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 

yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyedia, mengatur, 

mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas menyiapkan kegiatan 
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persidangan DPRD dan membuat risalah rapat dan sidang DPRD, fasilitasi 

penyusunan produk hokum, dokumentasi dan publikasi. 

Dalam menyelenggarakan tugasnya,  Kepala Bagian Persidangan dan 

Risalah mempunyai  fungsi : 

a. Pengelolahan administrasi dan penyiapan pelaksanaan sidang/ rapat DPRD. 

b. Pengelolahan persidangan dan penyusunan risalah, notulen dan laporan 

pelaksanaan sidang/ Rapat DPRD; 

c. Pengelolahan penyiapan administrasi dan pengandaan konsep peraturan 

perundang-undangan DPRD; 

d. Pengelolahan perpustakaan dan dokumentasi serta publikasi; 

e. Penyusunan rencana kerja bagian persidangan dan Fasilitasi Pelaksanaan 

Tugas DPRD; 

f. Pengelolahan tugas lain berkaitan dengan ini yang diberikan oleh Sekretaris 

DPRD; 

g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. 

Uraian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Risalah adalah sebagai 

berikut ; 

a. Mempersiapkan dan menyusun administrasi pelaksanaan sidang/ rapat 

DPRD. 

b. Melaksanakan persidangan dan penyusunan risalah, notulen dan laporan 

pelaksanaan sidang/ Rapat DPRD; 

c. Menyiapkan administrasi dan pengandaan konsep peraturan perundang-

undangan DPRD; 
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d. Melaksanakan dokumentasi pelaksanaan siding / rapat DPRD ; 

e. Memfasilitasi kegiatan publikasi ; 

f. Penyusunan rencana kerja bagian persidangan dan risalah ; 

g. Fasilitasi pelaksanaan tugas anggota DPRD ; 

h. Pengelolahan tugas lain berkaitan dengan ini yang diberikan oleh Sekretaris 

DPRD; 

i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas terkait siding DPRD dan 

penyusunan risalah siding DPRD; dan 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Persidangan dan Risalah 

bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD dan di bantu oleh 2 (dua) sub bagian 

yaitu : 

1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah 

Sub bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

Sub yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Persidangan dan Risalah 

dalam melaksanakan pengelolahaan persidangan dan fasiitasi pembahasan 

Peraturan Daerah dan Pengawasan DPRD. 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah dapat dirinci 

sebagai berikut : 

a. Melaksanakan penyiapan admiistrasi dan pelaksanaan sidang/ rapat DPRD 

b. Melaksanakan penataan persidangan dan penyusunan risalah, notulen dan 

laporan pelaksanaan sidang / rapat DPRD; 
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c. Menyusun program dan jadwal rapat dan sidang; 

d. Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat; 

e. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan; 

f. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD; 

g. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran; 

h. Merencanakan kegiatan Hearing/Dialog dengan pejabat pemerintah dan 

masyarakat; 

i. Menyusun laporan hasil peaksanaan tugas ; dan 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

2. Sub Bagian Produk Hukum, Dokumentasi dan Publikasi 

Sub Bagian Produk Hukum, Dokumentasi dan Publikasi dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyedia, mengatur, 

mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugasyang berkaitan dengan 

pengelolahan produk hukum, dokumentasi dan publikasi 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Dokumentasi dan Publikasi 

dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Melaksanakan penatausahaan administrasi konsep peraturan perundang-

undangan DPRD; 

b. Melaksanakan kegiatan penggandaan dan distribusi konsep peraturan 

perundang-undngan DPRD; 
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c. Mempersiapkan bahan-bahan/ referensi/ dokumen kebutuhan DPRD dalam 

menyusun Peraturan Daerah inisiatif. 

d. Melaksanakan pegelolahan adinistrasi dan penatausahaan perpustakaan 

DPRD. 

e. Melaksanakan penggandaan buku-buku dan bahan perpustakaan DPRD; 

f. Melaksanakan pengelolahan penatausahaan dokumentasi kegiatan, produk 

hukum, Risalah DPRD Dan publikasi; 

g. Melaksanakan penyusunan kerja perpustakaan, dokumentasi dan publikasi; 

h. Melaksanakan pengelolahan informasi masyarakat baik melalui media massa, 

elektronik, ataupun lisan dan tertulis masyarakat; 

i. Melaksanakan koordinasi tugas media dan memberikan informasi resmi 

aktivitas dan kebijakan legislatif; 

j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; dan 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 

d. Bagian Perencanaan Dan Keuangan 

Bagian Perencanaan dan Keuangan di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi 

petunjuk, menyedia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan 

tugas penyusunan program dan anggaran dan verifikasi pembukuan dan 

pelaporan. 

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bagian Perencanaan dan 

Keuangan mempunyai fungsi : 
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a. Pelaksanaan dan penatausahaan administrasi penerimaan dan pengeluaran 

keuangan DPRD; 

b. Pengelolaan pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 

DPRD; 

c. Pengelolaan penyusunan dan pendokomentasian laporan penanggungjawaban 

keuangan DPRD; 

d. Penyusunan rencana kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

e. Penyusun laporan hasil pelaksanaan akhir ; dan 

f. Pengelolaan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD. 

Uraian tugas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dapat dirinci 

sebagai berikut : 

a. Melaksanakan penatausahaan administrasi penerimaan dan pengeluaran 

keuangan DPRD; 

b. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 

DPRD; 

c. Melaksanakan penyusunan dan pendokomentasian laporan 

penanggungjawaban keuangan DPRD; 

d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

e. Melaksanakan penyusuna laporan hasil pelaksanaan akhir ; dan 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Perencanaan 

dan Keuangan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD dan di bantu oleh 2 

(dua) sub bagian yaitu : 
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1. Sub Bagian Program dan Anggaran 

Sub Bagian Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolahan dan koordinsi 

penyusunan program/kegiatan dan anggaran DPRD dan sekretariat DPRD 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran dapat dirinci 

sebagai berikut : 

a. Melaksanakan penyusunan program/kegiatan anggaran DPRD dan Sekretariat 

DPRD; 

b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada 

secretariat DPRD; 

c. Menyusun rancangan anggaran dan rancangan perubahan anggaran 

Sekretariat DPRD menurut bentuk dan pedoman yang telah ditentukan; 

d. Menyusun Dokumen Rencana Kegiatan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Pokok dan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD; 

e. Mengkoordinasikan dan menyusun Dokumen Perencanaan Sekretariat 

Daerah; 

f. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran Lingkup 

Sekretariat DPRD; 

g. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas 

pokok Organisasi guna mendukung kinerja organisasi ; 

h. Memverifikasi perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga; 

i. Mengevaluasi pelaksanaan anggaran DPRD dan sekretariat DPRD ; 
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j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; dan 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

2. Sub Bagian Verivikasi, Pembukuan dan Pelaporan 

Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas administrasi 

penerimaan dan pengeluaran keuangan DPRD 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan 

dapat di uraikan sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pengurusan dan penuyusunan administrasi keuangan DPRD 

dan Sekretariat DPRD; 

b. Melaksanakan penatausahan kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan 

DPRD dan Sekretariat DPRD; 

c. Melaksanakan penyusunan rencana kerja keuangan; 

d. Melaksanakan pengelolaan penyusunaan dan penatausahaan laporan 

administrasi pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; 

e. Melaksanakan verifikasi pertnggungjawaban keuangan ; 

f. Melaksanakan penatausahaan dokumentasi laporan administrasi pertanggung 

jawaban keuangan DPRD dan sekretariat DPRD. 

g. Melaksanakan penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan anggaran kegiatan 

DPRD dan Sekretariat DPRD 

h. Menyusun laporan hasil pelaksanan tugas ; dan 

i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan 
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4.   Capaian Kinerja  Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng 

Analisis capaian kinerja pada dasarnya mengambarkan muatan subtansi 

akuntanbilitas kinerja, pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan 

sasaran strategis yang telah di targetkan di tahun 2020 sekaligus tingkat capaian 

secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan dan 

kegagalan  dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus di tetapkan skala pengukuran. 

Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari setiap kegiatan instansi 

pemerintah dalam hal ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Bantaeng, tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan 

dampak dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi 

kinerja merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas laporan kinerja dalam 

rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam 

perencanaan strategis maupun Rencana Rerja Tahunan. 

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan 

tahun 2019 dan 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 

2018 capaian kinerja sebesar 92% dan pada 2019 capaian kinerja sebesar 95 % 

sedangkan tahun 2020 capaian kinerja mencapai 96 %. Adapun Capaian kinerja 3 

tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel.5.2 

Perbandingan Capaian Kinerja 3 tahun 
No Indikator KinerjaUtama 2018 2019 2020 

1 Jumlah Perda yang di 
fasilitasi pembahasannya 

9 Buah 12 Buah 12 Buah 

2 

 

 

Persentase Tindak lanjut 

terhadap hasil reses dan 

aspirasi masyarakat 

 

 

90 % 

 

 

92 % 

 

 

94 % 

3 Persentase perda yang 

disosialisasikan 

 

1 Buah 

 

1 Buah 

 

2 Buah 

4 Persepsi Anggota Anggota 

DPRD atas Pelayanan 
Sekretariat DPRD 

 

Baik 

 

Baik 

 

Baik 

5 Nilai Hasil Evaluasi 

LAKIP 

39 50 60 

  

Capaian Kinerja 

 

92% 

 

95% 

 

96 % 

 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan  bahwa  capaian kinerja  Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, baik faktor internal ataupun faktor eksternal. 

5.1.2 Deskripsi Responden 

1. Responden berdasarkan jenis kelamin 

Perbedaan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin tersebut dapat dilihat 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 5.3 

Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin 

 

No 

 

Jenis  Kelamin 

 

Jumlah 

 

Persentase (%) 

1. 

2. 

Laki-Laki 

Perempuan 

14 

26 

35 

65 

  

Total 

 

40 

 

100 

Sumber : Data Primer diolah, 2021 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 40 orang responden 

pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud 

dalam metode penelitian, maka diperoleh beberapa karakteristik secara umum 

yaitu bahwa dari 40 orang responden tersebut sebagian besar adalah berjenis 

kelamin perempuan yaitu sebanyak 26 (35%) orang atau dan sisanya 14 (35%) 

berjenis kelamin laki-laki 

1. Responden berdasarkan kelompok umur 

Tabel berikut ini akan memperlihatkan sebaran responden menurut kelompok 

umur yang ada  pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng. 

Tabel 5.4 

Sebaran Responden Menurut Kelompuk Umur 

No Kelompok Umur Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

21 - 30 

31 - 40 

41 - 50 

>50 

7 

16 

11 

6 

17 

40 

28 

15 

 Total 40 100 

Sumber : Data primer diolah, 2021 

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa kelompok umur yang terbanyak adalah 

antara umur 31 –  40 tahun dengan jumlah 16 orang atau 40 persen, sedangkan 

kelompok umur yang paling sedikit jumlahnya yaitu di atas 50 tahun yang hanya 

berjumlah 6 orang atau 15 persen. 
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2. Responden berdasarkan pendidikan 

Responden berdasarkan pendidikan dikelompokkan menjadi empat 

kelompok yaitu S2 (Pasca Sarjana), S1 (Sarjana), Diploma/Sarjana Muda, 

SLTA/Sederajat, dapat ditunjukan pada tabel 5.5 

Tabel 5.5 

Responden Berdasarkan Pendidikan 

No Interval Usia (tahun) Jumlah Persen 

1. S2 (Pasca Sarjana) 5 13% 

2. S1 (Sarjana) 18 45% 

3. Diploma/Sarjana Muda 2 5% 

4. SLTA/Sederajat 15 37% 

 Total 40 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 5.5 diatas, menunjukkan bahwa ada 40 responden 

dalam penelitian ini, terdapat terdapat sebanyak 5 (13%) responden berpendidikan 

S2 (Pasca Sarjana), terdapat sebanyak 18 (45%) responden berpendidikan S1 

(Sarjana), terdapat sebanyak 2 (5%) responden berpendidikan Diploma/Sarjana 

Muda, dan 15 (37%) Responden berpendidikan SLTA/Sederajat. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bantaeng mayoritas merupakan lulusan S1 (Sarjana). Artinya tingkat pendidikan 

sudah tinggi sebagai  pegawai Kabupaten Bantaeng. 

5.1.3.  Analisa Persepsi Responden Terhadap Variabel 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dilapangan melalui pengumpulan 

jawaban yang diperoleh dari responden maka diperoleh informasi kongkrit tentang 
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variabel-variabel penelitian yang dimaksud terdiri dari atas : variabel terikat 

(Kualitas Laporan Keuangan) dan variabel bebas (Sistem Informasi Keuangan dan 

Kompetensi Pegawai) 

1. Sistem Informasi Keuangan 

Penerapan sistem informasi keuangan merupakan tahap implementasi 

sistem atau aplikasi berbasis keuangan yang mendukung proses pemenuhan 

informasi keuangan yang sesuai guna pengambilan keputusan oleh pihak yang 

berkepentingan. Sistem informasi akuntansi pemerintah dibuat sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di Indonesia (Silviana dan Antoni, 2014). Sistem 

informasi keuangan pemerintah dibuat dengan tujuan mendukung aktivitas rutin 

suatu instansi pemerintahan serta pemenuhan informasi keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada Negara. Menurut Prasisca, dkk (2012) menyatakan 

bahwa dalam penerapannya sistem informasi keuangan dibuat dan diarahkan 

untuk mendukung proses pembuatan laporan keuangan guna memenuhi 

kebutuhan informasi oleh pihak – pihak yang berkepentingan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi 

akuntansi pada instansi pemerintahan bertujuan untuk mendukung penyajian 

laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan pemerintahan 

Gambaran distribusi frekuensi Sistem Informasi Keuangan dapat di urai 

pada tabel berikut: 
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Tabel 5.6 

Distribusi frekuensi item-item variabel Sistem Informasi Keuangan 

No Item Pertanyaan 

Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1 

Terdapat 

pemisahan fungsi 
dan tanggungjawab 

yang jelas pada 

Bagian Keuangan 
Sekretariat DPRD 

Kab. Bantaeng 

0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 15.0 20.0 50.0 14.0 35.0 

2 

Sistem Informasi 

Keuangan pada 
Sekretariat DPRD 

Kab. Bantaeng 

memiliki kontrol 
yang memadai. 

0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 25.0 8.0 20.0 22.0 55.0 

3 

Sistem Informasi 

Keuangan 

Sekretariat DPRD 
Kab. Bantaeng 

dapat menyediakan 

informasi secara 
cepat. 

0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 20.0 17.0 42.5 15.0 37.5 

4 

Sistem Informasi 

Keuangan 

Sekretariat DPRD 
Kab. Bantaeng 

menjamin 

penyajian 
informasi terbebas 

dari salah saji. 

0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 20.0 9.0 22.5 23.0 57.5 

5 

Sistem Informasi 

Keuangan 
Sekretariat DPRD 

Kab. Bantaeng 

memiliki tingkat 
keamanan data 

yang memadai 

0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 20.0 13.0 32.5 19.0 47.5 

 

Sumber : Data primer diolah, 2021 

Keterangan : Skor 1 = Sangat tidak setuju, Skor 2 = Tidak setuju, Skor 3 = 

Kurang setuju, Skor 4 = Setuju dan Skor 5 = Sangat setuju 
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2. Kompetensi Pegawai 

Gambaran distribusi frekuensi Kompetensi Pegawai  dapat di urai pada 

tabel berikut: 

Tabel 5.7 

Distribusi frekuensi item-item variabel Kompetensi Pegawai 

No Item Pertanyaan 

Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1 

Pegawai Sekretariat 

DPRD pada bagian 

keuangan memiliki 
kompetensi yang 

memadai di 

bidangnya. 

0.0 0.0 0.0 0.0 6 15.0 19 47.5 15 37.5 

2 

Pegawai Sekretariat 

DPRD pada bagian 

keuangan telah 

mengikuti pelatihan 

ysng sesuai tugas 

dan tanggug 

jawabnya. 

0.0 0.0 0.0 0.0 11 27.5 9 22.5 20 50.0 

3 

Pegawai Sekretariat 

DPRD pada bagian 

keuangan memiliki 
pengalaman yang 

cukup di bidangnya 

0.0 0.0 0.0 0.0 9 22.5 9 22.5 22 55.0 

4 

Pegawai Sekretariat 

DPRD pada bagian 

keuangan memiliki 

latar belakang 

pendidikan yang 

sesuai dengan tugas 

dan 

tanggungjawabnya. 

0.0 0.0 0.0 0.0 11 27.5 7 17.5 22 55.0 

5 

Pegawai Sekretariat 

DPRD pada bagian 

keuangan memiliki 
kredibiltas yang baik 

dalam lingkungan 

kerja yang terus 

berubah 

0.0 0.0 0.0 0.0 8 20.0 16 40.0 16 40.0 

Sumber : Data primer diolah, 2021 

Keterangan : Skor 1 = Sangat tidak setuju, Skor 2 = Tidak setuju, Skor 3 = kurang 

setuju, Skor 4 = Setuju dan Skor 5 = Sangat setuju 
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3. Kualitas Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan telah memenuhi kualitas 

yang baik apabila telah memenuhi kriteria normatif pelaporan keuangan (Hasanah 

dan Fauzi, 2017:37). Teori tersebut didukung oleh pernyataan Juwita (2013) 

bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang 

mencerminkan karakteris- tik pelaporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan. Kurangnya 

pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan pemahaman sumber daya mengenai 

standar akuntansi dapat menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak 

memenuhi kualitas pelaporan (Setyowati, dkk., 2016). 

Prinsip – prinsip penyusunan laporan keuangan dituangkan dalam Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah yang 

menjelaskan mengenai karakteris- tik kualitatif laporan keuangan merupakan 

kriteria normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi untuk 

mencapai tujuannya. Empat karakteristik yang merupakan prasyarat kriteria 

normatif yang harus ada untuk memenuhi kualitas laporan keuangan yaitu relevan, 

andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 

Akuntansi keuangan Daerah merupakan proses akuntansi yang terdiri dari 

proses identifi- kasi, pengukuran, pencatatan serta pelaporan se- tiap transaksi 

keuangan yang dilakukan oleh suatu organisasi pemerintahan (Halim, 2007).  

Pelaporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan dan 

menyediakan informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai dasar 

pegambilan keputusan, sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada 
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masyarakat, dan menilai kinerja maupun kondisi organisasi (Setyowati, Isthika, 

dan Pratiwi, 2016). Menurut Hasanah dan Fauzi (2017) komponen laporan 

keuangan pemerintah yang utama terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

Seiring perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia, sistem 

pencatatan akuntansi pemerintahan kini mengalami perubahan dari kas basis 

menjadi akrual basis hal tersebut berlaku sejak tahun anggaran 2008 untuk 

pemerintah daerah maupun pusat. Akuntansi berbasis akrual merupakan 

pengakuan pencatatan transaksi pada saat terjadinya, sehingga dengan 

diterapkannya akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat 

diprtanggung- jawabkan dan terbuka (Hasanah dan Fauzi, 2017). Sistem 

pencatatan basis akrual diimplementasikan pada pengakuan pendapatan, beban, 

aset, kewajiban, dan ekuitas (Yunita, 2015). Informasi yang disajikan lebih akurat 

bila sistem pencatatan akuntansi yang digunakan akrual basis karena pencatatan 

dilakukan setiap terjadinya transaksi. 

Gambaran distribusi frekuensi Laporan Keuangan dapat di urai pada tabel 

berikut: 
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Tabel 5.8 

Distribusi frekuensi item-item variabel Laporan Keuangan 

No Item Pertanyaan 

Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1 

Laporan Keuangan 
Sekretariat DPRD 

Kab. Bantaeng 

dapat dipahami 

oleh pengguna 
laporan keuangan 

0.0 0.0 0.0 0.0 6 15.0 14 35.0 20 50.0 

2 

Laporan Keuangan 

Sekretariat DPRD 
Kab. Bantaeng 

memiliki 

keandalan atau 

realibiltas yang 
memadai. 

0.0 0.0 0.0 0.0 8 20.0 3 7.5 29 72.5 

3 

Laporan Keuangan 

Sekretariat DPRD 
Kab. Bantaeng 

penyajiannya 

dilakukan secara 

jujur atau memiliki 
transparansi yang 

baik. 

0.0 0.0 0.0 0.0 7 17.5 10 25.0 23 57.5 

4 

Penyajian Laporan 
Keuangan 

Sekretariat DPRD 

Kab. Bantaeng 

memiliki netralitas 
yang baik dari 

semua pihak yang 

berkepentingan. 

0.0 0.0 0.0 0.0 9 22.5 2 5.0 29 72.5 

5 

Laporan Keuangan 

Sekretariat DPRD 

Kab. Bantaeng 

disajikan secara 
lengkap sesuai 

dengan ketentuan 

dan perundangan 
yang berlaku. 

0.0 0.0 0.0 0.0 7 17.5 6 15.0 27 67.5 

Sumber : Data primer diolah, 2021 

Keterangan : Skor 1 = Sangat tidak setuju, Skor 2 = Tidak setuju, Skor 3 = kurang 

setuju, Skor 4 = Setuju dan Skor 5 = Sangat setuju 
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5.1.4. Validitas Dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah angket yang digunakan valid 

atau tidak valid. Kriteria pengujiannya dapat dilihat dari nilai signifikan Pearson 

Correlation (2-tailed). Jika nilai Pearson Correlation Sig(2-tailed) yang 

dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka angket dinyatakan tidak valid (sig > 0,05) 

dan sebaliknya jika nilai Pearson Correlation Sig(2-tailed) yang dihasilkan 

kurang dari 0,05 dapat dikatakan bahwa angket valid (sig < 0,05). 

Hasil Output SPSS: 

Variabel X1 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
SISTEM INFORMASI 
KEUANGAN 

X1.1 Pearson Correlation 1 .595** .729** .648** .657** .806** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

X1.2 Pearson Correlation .595** 1 .760** .838** .793** .908** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

X1.3 Pearson Correlation .729** .760** 1 .739** .791** .904** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

X1.4 Pearson Correlation .648** .838** .739** 1 .765** .906** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

X1.5 Pearson Correlation .657** .793** .791** .765** 1 .906** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 40 40 40 40 40 40 

SISTEM INFORMASI 
KEUANGAN 

Pearson Correlation .806** .908** .904** .906** .906** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



81 
 

 
 

Variabel X2 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 

KOMPETENS

I PEGAWAI 

X2.1 Pearson 

Correlation 

1 .511** .713** .567*

* 

.592** .768** 

Sig. (2-tailed)  .001 .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

X2.2 Pearson 

Correlation 

.511** 1 .757** .900*

* 

.597** .886** 

Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

X2.3 Pearson 

Correlation 

.713** .757** 1 .792*

* 

.710** .921** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

X2.4 Pearson 

Correlation 

.567** .900** .792** 1 .648** .917** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

X2.5 Pearson 

Correlation 

.592** .597** .710** .648*

* 

1 .816** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 40 40 40 40 40 40 

KOMPETENSI 

PEGAWAI 

Pearson 

Correlation 

.768** .886** .921** .917*

* 

.816** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Variabel Y 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 

KUALITAS 

LAPORAN 

KEUANGAN 

Y.1 Pearson Correlation 1 .668** .780** .782** .800** .877** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

Y.2 Pearson Correlation .668** 1 .751** .908** .861** .921** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

Y.3 Pearson Correlation .780** .751** 1 .778** .756** .888** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

Y.4 Pearson Correlation .782** .908** .778** 1 .849** .948** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

Y.5 Pearson Correlation .800** .861** .756** .849** 1 .934** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 40 40 40 40 40 40 

KUALITAS 

LAPORAN 

KEUANGAN 

Pearson Correlation .877** .921** .888** .948** .934** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh bahwa seluruh nilai Pearson 

Correlation Sig(2-tailed) untuk setiap butir pertanyaan pada X1, X2 dan Y lebih 

kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan 

angket yang digunakan secara statistik dinyatakan valid. 
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2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah angket yang 

digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data atau tidak. Kriteria 

pengujiannya dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha. Jika nilai Cronbach’s 

Alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,60 maka angket dinyatakan dapat 

dipercaya (reliabel) dan sebaliknya jika nilai Cronbach’s Alpha yang dihasilkan 

kurang dari 0,60 dapat dikatakan bahwa tidak dapat dipercaya (tidak reliabel). 

Hasil Output SPSS: 

Variabel X1 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.931 5 

 

 

Variabel X2 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.914 5 

 

Variabel Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.950 5 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara statistik seluruh butir 

pertanyaan dalam angket yang digunakan untuk pengumpulan data ini adalah 
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reliabel (dapat dipercaya). Hal ini karena nilai Cronbach’s Alpha untuk masing-

masing variabel lebih besar dari 0,60. 

5.1.5.  Analisi Jalur 

5.1.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dari persamaan regresi linear berganda di atas dibuktikan 

dengan menguji. 

1. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui apakah data normal atau tidak dapat menggunakan Uji 

Kolmogorov-Smirnov. Data residual digunakan sebagai nilai dalam pengujian 

kolmogorov-smirnov. Kriteria pengujiannya dapat dilihat dari nilai signifikan atas 

Monte Carlo (2-tailed). Jika nilai Monte Carlo Sig(2-tailed) yang dihasilkan lebih 

besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal (sig > 0,05) dan sebaliknya jika 

nilai Monte Carlo Sig(2-tailed) yang dihasilkan kurang dari 0,05 dapat dikatakan 

residual tidak berdistribusi normal (sig < 0,05). 

Hasil Output SPSS: 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardize
d Residual 

N 40 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.15877867 

Most Extreme Differences Absolute .133 

Positive .133 

Negative -.076 

Test Statistic .133 

Asymp. Sig. (2-tailed) .070c 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .425d 

95% Confidence Interval Lower Bound .394 

Upper Bound .456 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. Based on 1000 sampled tables with starting seed 299883525. 
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Berdasarkan tabel diatas, diperoleh bahwa nilai Monte Carlo Sig(2-tailed) 

adalah 0,425. Nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

secara statistik residual data yang digunakan berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Kriteria pengujiannya yaitu jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 

maka tidak terdapat indikasi multikolinearitas pada data yang digunakan. 

Hasil Output SPSS: 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

SISTEM INFORMASI 

KEUANGAN 

.267 3.744 

KOMPETENSI PEGAWAI .267 3.744 

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi 

multikolinearitas antar variabel independen (X) pada data yang digunakan. Hal 

ini karena nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Kriteria pengujiannya yaitu jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik 

data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terdapat 

masalah heteroskedastisitas. 
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Hasil Output SPSS: 

 
 

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y. Dengan kata lain, tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada data yang digunakan. 

5.1.5.2 Regresi Linear Berganda 

Hasil Output SPSS: 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) .569 1.230 

SISTEM INFORMASI 

KEUANGAN 

.315 .107 

KOMPETENSI PEGAWAI .706 .106 

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 
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Berdasarkan output tabel diatas pada kolom Coefficients, maka diperoleh 

model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 

𝒀 = 𝟎. 𝟓𝟔𝟗 + 𝟎. 𝟑𝟏𝟓𝑿𝟏  +  𝟎. 𝟕𝟎𝟔𝑿𝟐 

Dari model persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Koefisien konstanta sebesar 0.569. 

b. Koefisien X1 sebesar 0.315, artinya setiap perubahan X1 sebesar 1 satuan 

dan variabel lain dianggap tetap, maka akan meningkatkan Kualitas Laporan 

Keuangan di Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng sebesar 0. 315 satuan. 

c. Koefisien X2 sebesar 0. 706, artinya setiap perubahan X2 sebesar 1 satuan 

dan variabel lain dianggap tetap, maka akan meningkatkan Kualitas Laporan 

Keuangan di Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng sebesar 0.706 satuan. 

5.1.6 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa 

pengujian yaitu : 

1. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F berfungsi untuk menguji variabel sistem informasi keuangan dan 

kompetensi pegawai, apakah kedua variabel tersebut berpengaruh secara simultan 

terhadap kualitas laporan keuangan Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng. Analisa 

dilakukan dengan menggunakan alat bantu pengolahan data SPSS versi 22 dengan 

hasil sebagai berikut : 
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Hasil Output SPSS: 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 459.607 2 229.804 162.36

5 

.000b 

Residual 52.368 37 1.415   

Total 511.975 39    

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 

b. Predictors: (Constant), KOMPETENSI PEGAWAI, SISTEM INFORMASI 

KEUANGAN 

 
Uji simultan menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen (X) secara simultan terhadap variabel dependen (Y) 

yang dapat dilihat pada tabel diatas yaitu dengan nilai sig. uji F sebesar 0,000 

pada tingkat signifikan 0,05. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan 

bahwa semua variabel independen yaitu sistem informasi keuangan, dan 

kompetensi pegawai secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan di Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng. 

2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial merupakan suatu uji untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel bebas, terhadap variabel tak bebas. Kriteria pengambilan 

keputusannya dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas atau sig. 

dengan tingkat signifikansi yaitu 0,05. Jika nilai probabilitas ≥ 0,05 maka 

pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) tidak 

signifikan. Sebaliknya jika nilai probabilitas < 0,05 maka pengaruh antara variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y) signifikan. 
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Hasil Output SPSS: 

Coefficientsa 

Model t Sig. 

 SISTEM INFORMASI 

KEUANGAN 

2.940 .006 

KOMPETENSI PEGAWAI 6.671 .000 

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari tabel diatas : 

a. Nilai probabilitas X1 adalah 0,006. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi keuangan berpengaruh 

signifikan secara statistik terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan di 

Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng. 

b. Nilai probabilitas X2 adalah 0,000. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi pegawai berpengaruh 

signifikan secara statistik terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan di 

Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng. 

3. Uji Koefisien Determinan 

Koefisien determinasi (R-square) merupakan suatu nilai (proporsi) yang 

mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen (X) yang 

digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar 0 sampai 1. 
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Hasil Output SPSS: 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .947a .898 .892 1.190 

a. Predictors: (Constant), KOMPETENSI PEGAWAI, SISTEM INFORMASI 

KEUANGAN 

b. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 

 
Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-square) 

sebesar 0,808. Nilai tersebut dapat menjelaskan bahwa X1, dan X2 mampu 

mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng 

secara simultan atau bersama-sama sebesar 89,8%, dan sisanya sebesar 10,2% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model regresi yang digunakan. 

4. Uji Secara Dominan ( Uji Beta ) 

Untuk menguji variabel-variabel bebas (X) manakah yang mempunyai 

pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat (Y) adalah dengan 

meggunakan uji beta dengan melihat variabel yang mempunyai koefisien beta 

standardized tertinggi. Hasil pengolahan uji beta menggunalan spss versi 22 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Hasil Output SPSS: 

Model 

 

Sig. B 

 
 

SISTEM INFORMASI KEUANGAN .315 .006 

KOMPETENSI PEGAWAI .706 .000 

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat variabel yang memiliki nilai koefisien 

paling besar dan signifikan yaitu variabel kompetensi pegawai (X2) sehingga 

dengan kata lain bahwa kompetensi pegawai adalah variabel yang paling dominan 

mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng. 

5.2 Pembahasan 

1. Sistem Informasi Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji pengaruh penerapan sistem 

informasi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bantaeng. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan sistem 

informasi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, maka 

hipotesis (H1) pada penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasisca, dkk (2012), M.Yusuf Asril 

(2017), Imelda Latjandu (2016) yang juga menyatakan bahwa penerapan sistem 

informasi keuangan dan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng merupakan lembaga atau instansi 

pemerintah yang menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung 

jawaban terhadap pemerintah daerah dan memenuhi kebutuhan informasi yang 

bermanfaat bagi pihak ang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan akan melalui proses pemerinksaan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehinngga laporan keuangan harus 

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAK). Teori kegunaan 
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keputusan informasi menjelaskan bahwa sebagai dasar dari pengambilan 

keputusan dimulai dengan menyediakan informasi keuangan ang sesuai dengan 

kondisi suatu perusahaan (Staubus, 2002). Teori kegunaan-keputusan informasi 

akuntansi dapat dilihat dari nilai manfaat informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang memenuhi standard dan komponen pelaporan sebagai dasar 

pengambilan keputusan (Silviana dan Antoni, 2014). 

Dari hasil penelitian ini bila dikaitkan dengan teori kegunaan keputusan, dan 

hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatan sistem 

informasi keuangan membantu Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng dalam 

memenuhi dan menyediakan informasi yang sesuai sebagai dasar pengambilan 

keputusan oleh pihak berkepentingan, serta memenuhi tujuan dari pelaporan 

keuangan pemerintah daerah. 

Hasil jawaban responden pada penelitian ini menunjukkan hasil yang 

mendukung hipotesis pada penelitian ini yaitu penerapan sistem informasi 

keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat 

DPRD Kabupaten Bantaeng. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng menerapkan 

sistem informasi keuangan atau aplikasi keuangan berbasis online software 

dengan nama SIADINDA (Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah), 

SIADINDA (Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah) diterapkan sejak tahun 

2017 hingga sekarang. Dalam penerapan SIADINDA (Sistem Informasi 

Akuntansi Dinas Daerah) membantu organisasi dalam ketepatan waktu 

pengumpulan data keuangan dan keakuratan data sehingga proses pengecekan 

kembali data lebih cepat. Sehingga pada penerapannya memberikan pengaruh 
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terhadap kualitas pelaporan keuangan sesuai dengan hasil uji hipotesis pada 

penelitian ini. 

2. Kompetensi Pegawai berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan 

Hasil penelitian ini menunjukkan Kompetisi Pegawai pada uji t berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Sekretariat 

DPRD Kabupaten Bantaeng. 

Hal ini dapat dilihat dari karakteristik responden yaitu dari segi latar 

belakang pendidikan, kualifikasi akademik, dan indikator kompetensi pegawai. 

Sumber Daya Manusia yang berkompeten dapat dilihat dari latar belakang 

pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam 

pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang 

memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan 

(ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Septiana, 2017). Dalam proses 

penyiapan dan penyusunan laporan keuangan, pemerintah memerlukan SDM yang 

berkompeten, menguasai akuntansi kepemerintahan (KemenKeu, 2018 : 96). 

Hal yang ditemukan dalam penelitian terkait  adanya pengaruh kompetensi 

pegawai terhadap kualitas laporan keuangan diantaranya disebabkan oleh seluruh 

pegawai penyusun laporan keuangan yang memiliki tingkat pendidikan S1 dan S2 

yang berlatar belakang ekonomi meskpiun bukan berlatar belakang ekonomi 

akuntansi namun tingkat kompetensi yang diharapkan sudah optimal, dengan 

memberikan kesempatan  para pegawai untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan 
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teknis terkait pengelolaan keuangan agar mampu menghasilkan laporan keuangan 

yang akuntabel 

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, yaitu: 

Penelitian (Lilis et al, 2016) juga mengatakan “kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas LKPD, hal ini dikarenakan kondisi pegawai bagian 

keuangan sudah mendukung dan diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai 

dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan 

keuangan daerah”. 

Dalam proses pelaksanaan tugas, para pegawai cenderung memerlukan 

tingkat pemahaman akuntansi yang kompleks, meskipun seluruh transaksi yang 

berhubungan dengan perlakuan akuntansi telah di akomodir oleh suatu sistem 

informasi serta didukung oleh adanya standar operasional prosedur (SOP) 

pelaksanaan tugas. 

Selain itu, Pejabat Penatausahaan Keuangan beserta staf dan bendahara 

pengeluaran beserta jajarannya merupakan bagian dari  penyusun laporan 

keuangan yang berkualitas, para pegawai bagian tersebut dituntut untuk 

memahami dan menguasai peraturan- peraturan yang terkait dengan transaksi 

penerimaan dan prosedur pengeluaran keuangan. sehingga secara langsung 

berpengaruh terhadap laporan keuangan yang akuntabel dan bebas dari 

kecurangan. 

Para pegawai yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran, dan pengelola 

data keuangan di isi oleh 7 orang pegawai yang berkualifikasi S1 sampai dengan 
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S2 , dimana mereka adalah pegawai yang  berlatar belakang pendidikan  S1 

ekonomi  sehingga mampu melaksanakan segala pekerjaan dengan tepat. 

Hal ini berarti bahwa sebagian besar dalam proses pelaksanaan realisasi 

keuangan baik penerimaan dan pengeluaran serta pengawasan internal dan 

pengelola data di isi oleh orang- orang yang memiliki kualikasi pendidikan S1 

Ekonomi. 

Penelitian ini sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Erwin Siahaya (2016), 

M.Yusuf Asril (2017), mereka menemukan bahwa “Kapasitas SDM berpengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain 

itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Daniel Kartika Adhi dan 

Yohanes Suhardjo  (2013), Hamsina (2021), Bestari Dwi Handayani (2015), dan 

Ni Komang Suryaningsih, Made Pradana Adiputra (2020) terkait dengan 

kompetensi aparatur penyusun laporan keuangan daerah, ditemukan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi aparatur penyusun 

laporan keuangan dengan kualitas laporan keuangan”. 

3. Sistem Informasi Keuangan dan Kompetensi Pegawai secara simultan 

berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Keuangan dan 

Kompetisi Pegawai berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng berdasarkan hasil 

pengujian hipotesi, dibuktikan dengan nilai sig. uji F sebesar 0,000 pada tingkat 

signifikan 0,05. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa semua 

variabel independen yaitu sistem informasi keuangan dan kompetensi pegawai 
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secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan 

di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng. 

Dari penelitian ini berdasarkan kuesioner yang di sebar juga diperoleh hasil 

bahwa Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng  telah melaksanakan penerapan sistem 

informasi akuntansi yang baik karena keberadaan peralatan komputer, tersedia 

program untuk memproses informasi, terdapat aplikasi untuk memproses 

informasi, memiliki tenaga pendamping, para pegawai yang mampu 

mengoperasikan sistem informasi, terdapat media penyimpanan data  serta 

dukungan jaringan internet yang memadai yang terangkum kedalam kuesioner 

sistem informasi akuntansi yang di uji hipotesis deskriptif, didapatkan total skor 

setuju dan sangat setuju dibagi dengan total skor keseluruhan, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pada Sekretariat DPRD Kab. 

Bantaeng telah berfungsi dengan baik dengan persentase 89,8%. 

Kualitas Laporan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng telah 

memiliki kualitas yang baik karena karakteristik dapat dipahami, relevan, 

keandalan, serta dapat dibandingkan terangkum kedalam kuesioner varibel 

kualitas laporan keuangan yang di uji hipotesis deskriptif, didapatkan total skor 

setuju dan sangat setuju dibagi dengan total skor keseluruhan, dapat disimpulkan 

bahwa kualitas laporan keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng telah 

berfungsi dengan baik dengan persentase 99,1%. 

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa pengaruh penerapan sistem 

informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan adalah positif, dengan 

nilai koefisien sebesar 0,315. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti 
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melalui kuesioner, diperoleh hasil sistem informasi keuangan berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini dapat dilihat dari hasil uji t 

dimana variabel sistem informasi keuangan diketahui tabel sebesar 2,940 Dilihat 

dari tingkat signifikansi, nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,006 lebih kecil 

dari 0,05. Hal ini mengartikan bahwa adanya hubungan yang signifikansi antara 

sistem informasi keuangan dan kualitas laporan keuangan sehingga sudah 

mendukung hipotesis, yaitu sistem informasi keuangan berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan. Dari output juga diketahui bahwa tingkat 

signifikansi sebesar 0,006<0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi variabel kualitas laporan keuangan atau dengan kata lain ada 

pengaruh variabel sistem informasi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh 

Sujadijaya (2018) serta Almumtahanah dan Samukri (2019) yang menunjukkan 

bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya sistem 

informasi akuntansi dengan baik dan benar maka dapat meningkatkan kualitas 

laporan keuangan. 

Demikian halnya dengan kompetensi pegawai, Dalam proses penyusunan 

Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia merupakan bagian pertama yang harus 

diperhatikan, karena yang akan menggunakan dan mengoperasikan sistem yang 

digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan adalah manusia. Jika 

Sumber Daya manusia berkompeten dalam mengoperasikan sistem maka proses 

penyusunan laporan keuangan akan dikerjakan sesuai dengan waktu yang 
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ditentukan, sehingga penyampaian waktu pelaporan keuangan akan tepat waktu. 

SDM yang berkompeten merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Melalui program integrasi 

sosialisasi/training diharapkan pemangku kepentingan memahami dan mendukung 

penerapan basis akuntansi akrual dan bersama-sama mengupayakan peningkatan 

kualitas akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dapat terwujud. 

(KemenKeu, 2018 : 84). 

Hal ini membuktikan bahwa Sekretariat DPRD jika ingin laporan 

keuangannya berkualitas maka haruslah memperhatikan sistem informasi 

keuangan  dan juga memiliki kompetensi. Kompetensi  terdiri atas sifat, motif, 

konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Semakin baik Sistem Informasi 

Keuangan dan Kompetensi Pegawai maka semakin bagus pula Kualitas Laporan 

Keuangan. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1.   Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng. Pemanfaatan sistem 

informasi keuangan mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan 

Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng. Dengan memanfaatkan sistem 

informasi akuntansi sangat membantu dalam pemenuhan dan 

penyediaan informasi yang bermanfaat sebagai dasar pengambilan 

keputusan oleh pihak berkepentingan, serta memenuhi tujuan dari 

pelaporan keuangan pemerintah daerah 

2. Kompetensi Pegawai berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan sekretariat DPRD Kab. Bantaeng. 

3. Sistem Informasi Keuangan dan Kompetensi Pegawai secara simultan 

berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sekretariat DPRD 

Kab. Bantaeng. 

6.2  Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan, maka beberapa implikasi 

praktis yang diajukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

manajemen dalam membuat kebijakan adalah sebagai berikut : 
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a. Hendaknya Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng dapat lebih 

mengutamakan kelengkapan peralatan kantor baik komputer maupun 

jaringan internet yang baik untuk dapat meningkatkan kualitas laporan 

keuangan di Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng. 

b. Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng dapat lebih meningkatkan 

kompetensi pegawai dengan melalui pendidikan dan latihan (diklat), 

bimbingan teknis dan memotivasi untuk melanjutkan pendidikan 

formal sehingga kemampuan pegawai dapat meningkat yang 

berdampak pada semakin optimalnya kinerja pegawai. 

6.6.3.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut  maka dapat 

disarankan sebagai berikut : 

1. Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng : 

a) Agar selalu mengupdate  Sistem Informasi Keuangan yang di 

gunakan oleh setiap SKPD. 

b) Memberikan kesempatan para pegawai untuk mengikuti pelatihan 

atau bimbingan teknis dalam hal penyusunan laporan keuangan 

Bagi Peneliti selanjutnya 

a) Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait sistem informasi 

keuangan dan mempertimbangkan variabel lain. 

b) Agar peneliti dapat memberikan pendampingan dan penjelasan 

yang memadai apabila terdapat pernyataan-pernyataan dalam 

kuesioner yang kurang dipahami oleh responden. 
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KUESIONER 

PENGARUH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAN KOMPETENSI 

PEGAWAI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 

SEKRETARIAT DPRD KAB. BANTAENG 

 

 

 

Sehubungan dengan penyusunan Tesis dengan  judul yang telah disebutkan di 

atas, maka dengan hormat, saya : 

Nama  :   NUR ISMI 

NIM     :   2019MM12191 

Alamat           : Konsentrasi Manajemen Keuangan Daerah Program Pasca 

Sarjana, STIE Nobel  Indonesia 

Memohon kesediaan Saudara/i untuk mengisi kuesioner (daftar pertanyaan) yang 

saya ajukan ini secara jujur dan terbuka. Daftar pertanyaan ini saya ajukan 

semata-mata untuk keperluan penelitian sebagai salah satu syarat dalam 

menyelesaikan jenjang  Magister Manajemen  Program Pasca Sarjana STIE Nobel 

Indonesia. 

 

Atas partisipasi Saudara/i dalam mengisi daftar pertanyaan/kuesioner ini, saya 

ucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

 

NUR ISMI 

 

 



BAGIAN I 

IDENTIFIKASI RESPONDEN 

 

Petunjuk Pengisian : 

a. Mohon untuk mengisi pertanyaan dibawah ini dengan sebenar-benarnya. 

b. Berilah tanda (X) pada pilihan yang telah disediakan. 

c. Nomor responden tidak perlu diisi. 

1.  No. Responden  : ……………………………………………………………...... 

2. Nama (boleh tidak diisi) : ……………………………………………………….. 

3. Jabatan / Status : ……………………………………………………………….. 

4. Usia : ………………………………………………………………………….. 

5. Jenis Kelamin : a. Laki-laki  b. Perempuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAGIAN II 

A. Petunjuk Pengisian 

● Berilah tanda (√) seberapa besar tingkat persetujuan Anda terhadap pertanyaan 

pertanyaan berikut. 

● Jawaban yang tersedia berupa skala Likert yaitu antara 1-5, yang mempunyai 

arti: 

1 =  Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Pertanyaan Penelitian 

1. Sistem Informasi Keuangan 

No Item Pertanyaan 
Nilai 

1 2 3 4 5 

1. Terdapat pemisahan fungsi dan tanggungjawab yang 

jelas pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kab. 

Bantaeng 

     

2. Sistem Informasi Keuangan pada Sekretariat DPRD 

Kab. Bantaeng memiliki kontrol yang memadai. 

     

3. Sistem Informasi Keuangan Sekretariat DPRD Kab. 

Bantaeng dapat menyediakan informasi secara cepat. 

     

4. Sistem Informasi Keuangan Sekretariat DPRD Kab. 

Bantaeng menjamin penyajian informasi terbebas 

dari salah saji. 

     

5. Sistem Informasi Keuangan Sekretariat DPRD Kab. 

Bantaeng memiliki tingkat keamanan data yang 

memadai 

     

 

2. Kompetensi Pegawai 

No Item Pertanyaan 
Nilai 

1 2 3 4 5 

1. Pegawai Sekretariat DPRD pada bagian keuangan 

memiliki kompetensi yang memadai di bidangnya. 

     

2. Pegawai Sekretariat DPRD pada bagian keuangan 

telah mengikuti pelatihan ysng sesuai tugas dan 

tanggug jawabnya. 

     

3. Pegawai Sekretariat DPRD pada bagian keuangan 

memiliki pengalaman yang cukup di bidangnya 

     

4. Pegawai Sekretariat DPRD pada bagian keuangan 

memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai 

dengan tugas dan tanggungjawabnya. 

     

5. Pegawai Sekretariat DPRD pada bagian keuangan 

memiliki kredibiltas yang baik dalam lingkungan 

kerja yang terus berubah 

     

 

 

 

 

 



3. Kualitas Laporan Keuangan 

No Item Pertanyaan 
Nilai 

1 2 3 4 5 

1. Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng 

dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan 

     

2. Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng 

memiliki keandalan atau realibiltas yang memadai. 

     

3. Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng 

penyajiannya dilakukan secara jujur atau memiliki 

transparansi yang baik. 

     

4. Penyajian Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. 

Bantaeng memiliki netralitas yang baik dari semua 

pihak yang berkepentingan. 

     

5. Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng 

disajikan secara lengkap sesuai dengan ketentuan dan 

perundangan yang berlaku. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

TABULASI DATA HASIL KUESIONER 

1. TABULASI DATA HASIL KUESIONAR SISTEM INFORMASI 

KEUANGAN 

Nores 
Item Soal 

Total 
1 2 3 4 5 

1 4 4 4 4 5 21 

2 4 4 3 5 5 21 

3 5 4 4 4 4 21 
4 4 4 4 4 4 20 

5 4 4 5 4 5 22 

6 4 4 4 4 4 20 

7 4 5 4 4 5 22 

8 4 4 4 3 4 19 

9 4 4 4 4 4 20 

10 5 5 4 4 4 22 
11 5 4 4 4 4 21 

12 4 4 4 3 1 16 

13 4 4 4 3 1 16 

14 4 4 4 5 4 21 

15 4 4 4 4 4 20 

16 5 4 4 4 4 21 

17 5 4 4 4 4 21 
18 4 4 3 4 5 20 

19 4 5 4 4 4 21 

20 4 4 5 4 4 21 

21 4 4 4 4 4 20 

22 4 4 4 4 4 20 

23 4 4 4 4 4 20 

24 4 5 4 4 4 21 
25 4 4 4 4 4 20 

26 4 4 4 4 4 20 

27 4 4 4 5 4 21 

28 4 4 4 4 4 20 

29 4 4 4 4 4 20 

30 4 4 4 4 4 20 

31 4 4 4 4 4 20 

32 4 4 5 4 4 21 
33 4 4 4 4 4 20 

34 4 4 4 4 4 20 

35 4 4 4 4 4 20 

36 4 4 4 4 4 20 

37 4 4 4 4 4 20 

38 4 4 4 4 4 20 

39 4 4 5 4 4 21 
40 4 4 4 4 4 20 

 

 

 

 



2. KOMPETENSI PEGAWAI 

Nores 
KOMPETESI PEGAWAI 

Total 
1 2 3 4 5 

1 5 5 4 4 4 22 

2 5 4 5 4 3 21 

3 4 4 4 4 4 20 

4 5 5 4 5 4 23 

5 4 4 4 5 4 21 

6 4 4 4 4 4 20 

7 4 4 4 4 3 19 

8 4 3 4 3 4 18 

9 4 4 4 4 4 20 

10 5 5 5 5 5 25 

11 4 4 4 4 4 20 

12 4 4 4 4 4 20 

13 4 4 4 4 4 20 

14 4 3 4 4 4 19 

15 4 4 4 4 4 20 

16 5 4 4 4 4 21 

17 4 4 4 4 4 20 

18 5 5 5 5 5 25 

19 4 4 4 4 4 20 

20 4 4 4 4 4 20 

21 4 4 4 4 4 20 

22 4 4 4 4 4 20 

23 4 4 4 4 4 20 

24 4 4 4 4 4 20 

25 4 4 4 4 4 20 

26 4 4 4 4 4 20 

27 4 5 4 4 4 21 

28 4 4 4 4 4 20 

29 4 4 4 4 5 21 

30 4 4 4 4 4 20 

31 4 4 4 4 4 20 

32 4 4 4 4 4 20 

33 4 4 4 4 4 20 

34 4 4 4 4 4 20 

35 4 4 4 4 4 20 

36 4 4 4 5 4 21 

37 4 4 5 4 4 21 

38 4 4 4 4 4 20 

39 4 4 4 4 4 20 

40 4 4 4 4 4 20 

 



3. KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 

 

Nores 
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 

Total 
1 2 3 4 5 

1 5 5 5 5 5 25 

2 4 4 2 4 5 19 

3 4 4 4 4 4 20 

4 4 4 4 4 5 21 

5 4 4 5 4 5 22 

6 4 4 4 4 4 20 

7 3 4 2 4 4 17 

8 5 5 4 5 5 24 

9 4 4 4 4 4 20 

10 4 5 5 5 5 24 

11 4 4 4 4 4 20 

12 4 4 4 4 4 20 

13 4 4 4 4 4 20 

14 4 4 5 4 5 22 

15 4 4 4 4 4 20 

16 5 4 4 4 4 21 

17 4 4 4 4 4 20 

18 5 5 5 5 5 25 

19 4 4 4 4 4 20 

20 4 4 4 4 4 20 

21 4 4 4 4 4 20 

22 4 4 4 4 4 20 

23 4 4 4 4 5 21 

24 4 4 4 4 4 20 

25 4 4 4 4 4 20 

26 4 4 4 4 4 20 

27 4 4 4 4 4 20 

28 4 4 4 4 5 21 

29 4 4 4 4 4 20 

30 4 4 4 4 4 20 

31 4 4 4 4 4 20 

32 5 4 4 4 4 21 

33 4 4 4 4 4 20 

34 4 5 4 4 4 21 

35 4 4 4 4 4 20 

36 4 4 4 4 4 20 

37 4 4 4 4 4 20 

38 4 4 4 4 4 20 

39 4 4 4 4 4 20 

40 4 4 4 4 4 20 



LAMPIRAN 

 UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.312) 

1. VALIDITAS SISTEM INFORMASI KEUANGAN (X1) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. VALIDITAS KOMPETENSI PEGAWAI (X2) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. VALIDASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Y) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 UJI RELIABILITAS 

 
1. RELIABILITAS SISTEM INFORMASI KEUANGAN (X1) 

 
 
 
 
 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.931 > 0.50 
 
 

 

2. RELIABILITAS KOMPETENSI PEGAWAI (X2) 
 
 
 
 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 0.914 > 0.50 
 
 
 

3. RELIABILITAS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Y) 
 
 
 
 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 0.950 > 0.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 UJI STATISTIK DESKRIPTIF (RESPONDEN DAN ITEM) 

1. DESKRIPTIF RESPONDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. DESKRIPTIF ITEM PERNYATAAN 

 
VARIABEL SISTEM INFORMASI KEUANGAN (X1) 

 
 

 

  

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
VARIABEL KOMPETENSI PEGAWAI (X2) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 

 
VARIABEL KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Y) 

 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI NORMALITAS 

Nilai Sig 0.070 > 0.05  Data terdistribusi normal 
 

 
2. UJI MULTIKOLINEARITAS  NILAI VIF < 10.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Data tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 UJI HIPOTESIS 

1. UJI T  T TABEL = 2.021 

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH 

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH 
 
 
 

 
 
 
 

2. UJI F  F TABEL = 3.24 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3. UJI KOEFISIEN REGRESI 

 
VARIABEL SISTEM INFORMASI KEUANGAN (X1), KOMPETENSI PEGAWAI 
(X2) 

VARIABEL KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Y) 
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