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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian 

1. Deskripsi Penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi, dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan data primer yang menggunakan instrumen berupa kuesioner 

yang dikumpulkan sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan 15 

Februari 2019. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini 

merupakan pegawai di SKPD Kabupaten Sleman, khususnya yang bekerja 

di bagian keuangan masing-masing instansi daerah. Kuesioner disebar 

sebanyak 110 kuesioner yang terdiri dari 23 SKPD Kabupaten Sleman. 

Penjelasan selengkapnya diuraikan dalam Tabel 4.1. 

TABEL 4.1. 

Tabel Sampel dan Tingkat Pengembalian 

 

Keterangan Jumlah 

Total penyebaran kuesioner 110 

Jumlah kuesioner yang tidak kembali  8 

Jumlah kuesioner yang kembali 102 

Jumlah kuesioner yang tidak diisi/dipakai (cacat) 13 

Total kuesioner yang diolah 89 

Response rate (tingkat pengembalian) 80% 

Sumber: Data kuesioner penelitian, 2019 
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Berdasarkan dari Tabel 4.1. dapat disimpulkan bahwa dari 110 

kuesioner yang disebar di 23 SKPD Kabupaten Sleman, terdapat 8 

kuesioner yang tidak dikembalikan. Sementara itu dari 102 kuesioner yang 

berhasil dikembalikan, sebanyak 13 kuesioner tidak terisi dengan lengkap 

yang pada akhirnya kuesioner tersebut tidak dapat digunakan. Sehingga data 

yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 89 kuesioner. 

2. Demografi Responden. 

Demografi responden menyajikan indentitas dari responden yang 

meliputi: jenis kelamin, umur, dan lama kerja yang disajikan dalam Tabel 

4.2. 

TABEL 4.2. 

Demografi Responden 

 

Karakteristik Kategori Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 30 33,7% 

Perempuan 59 66,3% 

Jumlah 89 100% 

Umur 

<25 Tahun 7 7,9% 

26-35 Tahun 11 12,4% 

36-45 Tahun 32 36% 

>46 Tahun 39 43,8% 

Jumlah 89 100% 

Lama Kerja 

1-5 Tahun 31 34,8% 

6-10 Tahun 25 28,1% 

>10 Tahun 33 37,1% 

Jumlah 89 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 

responden dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 30 atau 33,7%, 

kemudian responden dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 59 atau 

66,3%. Dilihat dari umur, responden yang memiliki usia <25 tahun sejumlah 
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7 atau 7,9%. Responden yang memiliki rentang usia 26-35 tahun sejumlah 

11 atau 12,4%. Responden yang memiliki rentang usia 36-45 tahun 

sejumlah 32 atau 36%. Responden yang memiliki usia >46 tahun sejumlah 

39 atau 43,8%. Dilihat dari lama kerja, lama kerja 1-5 tahun sejumlah 31 

atau 34,8%. lama kerja 6-10 tahun sejumlah 25 atau 28,1%. Lama kerja >10 

tahun sejumlah 33 atau 37,1%. 

 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Statistik Deskriptif. 

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan dan 

mendiskripsikan data yang telah terkumpul, meliputi nilai minimum, nilai 

maksimum, rata-rata dan standar deviasi. 

TABEL 4.3. 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Variabel N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

Kompetensi Sumber Daya Manusia 89 23 40 31,69 3,084 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 89 27 45 36,98 3,855 

Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan 
89 27 45 36,45 3,838 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 89 36 60 49,06 4,521 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.3 dari total keseluruhan data kuesioner yang 

diolah sebanyak 89 (N) dengan 4 variabel yang berbeda. Adapun penjelasan 

statistik deskriptif dalam masing-masing variabel sebagai berikut: 
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a. Variabel kompetensi sumber daya manusia (KSM) memiliki nilai 

minimum 23 dengan nilai maksimum 40. Sementara itu, variabel 

kompetensi sumber daya manusia mempunyai rata-rata (mean) 

sebesar 31,69 dengan standar deviasi sebesar 3,084. 

b. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (PTI) memiliki nilai 

minimum 27 dengan nilai maksimum 45. Rata-rata yang diperoleh 

(mean) sebesar 36,98 dengan standar deviasi sebesar 3,855.  

c. Variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

memiliki nilai minimum 27 dengan nilai maksimum 45. Variabel 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki rata-rata 

(mean) sebesar 36,45 dengan standar deviasi sebesar 3,838.  

d. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 

memiliki nilai minimum sebesar 36 dengan nilai maksimum 60. 

Rata-rata (mean) menunjukkan angka sebesar 49,06 dengan standar 

deviasi 4,521. 

2. Uji Validitas. 

Uji validitas merupakan pengujian untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Valid atau tidaknya suatu kuesioner dapat dilihat 

dari total perolehan nilai Pearson Correlation, yang mana apabila total nilai 

> 0,25 maka kuesioner dapat dikatakan valid. Hasil pengolahan uji validitas 

dijelaskan dalam Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4. 

Uji Validitas 

 

No Variabel 
Item 

Pertanyaan 

Total 

Pearson 

Correlation 

Keterangan 

1 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 

KSM1 0,726 

Valid 

KSM2 0,751 

KSM3 0,707 

KSM4 0,594 

KSM5 0,701 

KSM6 0,747 

KSM7 0,671 

KSM8 0,606 

2. 
Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

PTI1 0,765 

Valid 

PTI2 0,783 

PTI3 0,727 

PTI4 0,776 

PTI5 0,719 

PTI6 0,690 

PTI7 0,746 

PTI8 0,664 

PTI9 0,650 

3. 
Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

SAP1 0,818 

Valid 

SAP2 0,810 

SAP3 0,844 

SAP4 0,857 

SAP5 0,833 

SAP6 0,782 

SAP7 0,718 

SAP8 0,812 

SAP9 0,872 

4. 

Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah 

LKPD1 0,820 

Valid 

LKPD2 0,765 

LKPD3 0,791 

LKPD4 0,687 

LKPD5 0,797 

LKPD6 0,757 

LKPD7 0,693 

LKPD8 0,732 

LKPD9 0,592 

LKPD10 0,670 

LKPD11 0,681 

LKPD12 0,608 

  Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.4 hasil pengujian validitas yang telah dilakukan 

pada item pertanyaan kuesioner menunjukan hasil bahwa semua item 

pertanyaan pada setiap variabel memiliki nilai total pearson correlation > 

0,25 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan kuesioner 

yang digunakan adalah valid dan bisa digunakan. 

3. Uji Reliabilitas. 

Uji reliabilitas digunakan untuk memberikan penjelasan seberapa 

besar konsistenan dari item yang digunakan untuk mengukur. Uji reliabilitas 

dilihat dari hasil koefisien cronbach’s alpha untuk tiap variabel. Variabel 

yang memiliki nilai cronbach’s alpha diatas 0,70 menunjukkan 

reliabilitasnya mencukupi, dan akan digunakan sebagai item pengukuran. 

Berdasarkan hasil perolehan dari penyebaran kuesioner dan pengujian uji 

reliabilitas diperoleh data sebagai berikut: 

TABEL 4.5. 

Uji Reliabilitas 

 

No Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

1. Kompetensi Sumber Daya 

Manusia 
0,832 Reliabel 

2. Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 
0,886 Reliabel 

3. Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan 
0,936 Reliabel 

4. 
Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah 

0,913 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil pengujian reliabilitas yang telah 

dilakukan pada item pertanyaan kuesioner menunjukkan hasil bahwa semua 
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item pertanyaan pada setiap variabel memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,70 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan kuesioner yang 

digunakan mempunyai kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran 

yang relatif konsisten dan bisa digunakan. 

4. Uji Asumsi Klasik. 

a. Uji Normalitas. 

Uji normalitas yaitu pengujian untuk melihat apakah data memiliki 

distribusi normal atau tidak. Uji yang dapat digunakan didalam penelitian 

menggunakan alat uji Kormogrov-Smirnov. Kormogrov-Smirnov 

memiliki kriteria yaitu jika nilai siginifikansi (Asymp. sig) > α (0,05) 

maka residual dikatakan memiliki distribusi yang normal. Hasil uji 

normalitas dijelaskan dalam Tabel 4.6. 

TABEL 4.6. 

Uji Normalitas 

 

 Unstandardized 

Residual 

N 89 

Normal Parameters Mean 0,0000000 

 Std. Deviation 2,19303592 

 Absolute 0,100 

 Positive 0,100 

 Negative - 0,099 

Kolmogorov-Smirnov Z  0,940 

Asymp. Sig. 0,340 

       Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil pengujian uji normalitas yang telah 

dilakukan didapatkan hasil bahwa nilai Asymp. Sig sebesar (0,340) > α 
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(0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi 

normal sehingga dapat diuji dengan analisis regresi. 

b. Uji Multikolinearitas. 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat 

korelasi di antara variabel bebas yang cukup besar dalam model regresi. 

Untuk melihat apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

Variance Inflation Factors (VIF) atau tolerance. Apabila nilai VIF < 10 

atau tolerance > 0,1 maka menunjukkan bahwa di dalam persamaan 

regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hasil uji 

multikolinearitas dijelaskan pada tabel berikut: 

TABEL 4.7. 

Uji Multikolinearitas 

 

No Variabel 
Collinearity Statistic 

Keterangan 

Tollerance VIF 

1 
Kompetensi Sumber Daya 

Manusia 
0,484 2,066 

Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

2 
Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 
0,413 2,422 

Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

3 
Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan 
0,442 2,264 

Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai VIF dari 

masing-masing variabel independen pada penelitian ini < 10 serta 

memiliki nilai tolerance > 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa dari ke-

tiga variabel tersebut tidak adanya masalah multikolinearitas. 
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c. Uji Heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas yaitu pengujian yang dilakukan guna 

melihat apakah didalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance 

dari residual. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser, apabila 

nilai signifikansi menunjukkan angka > α (0,05) maka tidak adanya 

masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dijelaskan 

dalam Tabel 4.8. 

TABEL 4.8. 

Uji Heteroskedastisitas 

 

No Variabel Signifikansi Keterangan 

1. 
Kompetensi Sumber Daya 

Manusia 
0,196 

Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

2. 
Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 
0,391 

Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

3. 
Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan 
0,151 

Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi dari masing-masing variabel independen pada penelitian ini 

lebih besar dari α (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa dari ke-tiga 

variabel tersebut tidak adanya masalah heteroskedastisitas, sehingga 

dapat diuji dengan analisis regresi. 

 

C.  Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Uji Koefisien Determinan (Adjusted R
2
) 

Uji koefisien determinan yaitu uji yang dilakukan guna melihat 

bagaimana kemampuan suatu model untuk menjelaskan variasi variabel 
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terikat. Nilai dari koefisien determinan (Adjusted R
2
) berkisar antara nol dan 

satu. Nilai koefisien determinan yang tinggi maka menjelaskan bahwa 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sangat besar 

dalam persamaan regresi. Hasil uji koefisien determinan dijelaskan dalam 

Tabel 4.9. 

TABEL 4.9. 

Uji Koefisien Determinan (Adjusted R
2
) 

 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,874 0,765 0,756 2.231 

     Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Nilai koefisien determinan menunjukkan bahwa besarnya koefisien 

determinan (Adjusted R
2
) dari Tabel 4.9 sebesar 0,756 atau 75,6%. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan menjelaskan 75,6% variabel kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Sedangkan 24,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Nilai F). 

Uji signifikansi simultan merupakan pengujian yang digunakan 

untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi, apabila nilai sig < 

0,05 maka variabel independen memberikan pengaruh signifikan terhadap 
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variabel dependen. Hasil pengolahan uji signifikansi simultan akan 

dijelaskan pada Tabel 4.10. 

TABEL 4.10. 

Uji Signifikansi Simultan (Uji Nilai F) 

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 1375,491 3 458,497 92,083 0,000 

Residual 423,228 85 4,979   

Total 1798,719 88    

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil uji signifikansi simultan menunjukkan 

besarnya nilai sig adalah 0,000. Nilai sig 0,000 < alpha 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen yang meliputi kompetensi sumber 

daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

3. Uji Koefisien Regresi Berganda (Uji Nilai t). 

Uji koefisien regresi berganda merupakan pengujian yang digunakan 

untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial. Pengujian ini dilakukan dengan melihat 

nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka variabel 

independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Hasil pengolahan uji koefisien regresi berganda dijelaskan dalam 

Tabel 4.11. 
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TABEL 4.11. 

Uji Koefisien Regresi Berganda (Uji Nilai t) 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 6,283 2,653  2,368 0,020 

TOTAL KSM 0,329 0,111 0,225 2,969 0,004 

TOTAL PTI 0,289 0,096 0,246 3,006 0,003 

TOTAL SAP 0,594 0,093 0,505 6,374 0,000 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai 

berikut:  

Y = 6,283 + 0,329 (KSM) + 0,289 (PTI) + 0,594 (SAP) + e 

Adapun hasil pengujian terhadap hipotesis yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa kompetensi sumber 

daya manusia memiliki nilai koefisien regresi dengan arah yang 

positif sebesar 0,329 dengan signifikansi sebesar 0,004 < alpha 

0,05. Berdasarkan nilai koefisien regresi dan signifikansi tersebut, 

maka kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan 

demikian hipotesis (H1) diterima. 

b. Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi memiliki nilai koefisien regresi dengan arah 

yang positif sebesar 0,289 dengan signifikansi sebesar 0,003 < 

alpha 0,05. Berdasarkan nilai koefisien regresi dan signifikansi 
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tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Dengan demikian hipotesis (H2) diterima. 

c. Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai koefisien regresi dengan 

arah yang positif sebesar 0,594 dengan signifikansi sebesar 0,000 

< alpha 0,05. Berdasarkan nilai koefisien regresi dan signifikansi 

tersebut, maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis (H3) diterima. 

 

TABEL 4.12. 

Ringkasan Hasil Pengujian Penelitian 

 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 

Kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh 

positif terhadap kualitas 

laporan keuangan 

pemerintah daerah 

Diterima 

H2 

Pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh 

positif terhadap kualitas 

laporan keuangan 

pemerintah daerah 

Diterima 

H3 

Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah 

Diterima 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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D. Pembahasan (Interpretasi) 

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda menyatakan bahwa 

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan perolehan 

nilai signifikansi 0,004 dengan arah koefisien positif sebesar 0,329. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) yang 

menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diterima.  

Dalam hal ini dapat ditemukan bahwa pegawai SKPD Kabupaten 

Sleman sudah memiliki pengetahuan teknis tentang akuntansi, sudah 

mendapatkan pelatihan bekerja di bidang akuntansi, serta memiliki 

pengalaman bekerja di bidang akuntansi. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Andini dan Yusrawati (2015), 

Rahayu., dkk (2014), Wati., dkk (2014), dan Nurlis and Yadiati (2017) yang 

menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memengaruhi kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda menyatakan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan perolehan 
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nilai signifikansi 0,003 dengan arah koefisien positif sebesar 0,289. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menjelaskan 

bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diterima.  

Dalam hal ini dapat ditemukan bahwa pengelolaan keuangan 

akuntansi sudah menggunakan komputer dan software yang sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah yang berlaku. Pengelolaan laporan keuangan telah 

memanfaatkan jaringan internet di unit kerja sebagai penghubung dalam 

pengiriman informasi yang dibutuhkan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Julita and Susilastri (2018), dan 

Alamsyah., dkk (2017), Hertati (2015), Suwanda (2015), Idward., et al 

(2018), Nuryanto and Afiah (2013), dan Muda., et al (2017) yang 

menyatakan pemanfaatan teknologi informasi memengaruhi kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah.  

3. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda menyatakan bahwa 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan 

perolehan nilai signifikansi 0,000 dengan arah koefisien positif sebesar 

0,594. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) yang 

menjelaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
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berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

dapat diterima.  

Dalam laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan basis akrual 

untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas, serta  penerapan pengakuan 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan sudah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

serta transaksi-transaksi di laporan keuangan sudah disajikan secara wajar 

yang artinya sesuai dengan kenyataannya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Yunita (2015), Susilawati and 

Sudarno (2014), dan Hapazah (2017), yang menyatakan bahwa penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan memengaruhi kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

 


