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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. 

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai gamabran umum obyek penelitian: 

  

GAMBAR 4.1 

Peta Kabupaten Brebes 

a.  Profil Kabupaten Brebes 

Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia. Pusat pemerintahan sendiri berada di Brebes, memiliki 

moto “Mangesthi Wicara Ebahing Praja” yang artinya bahwa rakyat bersama 
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pemerintah Kabupaten Brebes bertekad untuk membangun daerahnya guna 

mewujudkan kesejahteraan bersama dalam rangka membangun negara dan 

bangsa. Memiliki semboyan Brebes BERHIAS (Bersih, Hijau, Indah, Aman, 

Sehat). Batas batas wilayah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut: 

disebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa/Pantai Utara, sebelah selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, sebelah 

barat berbatasan dengan Kabupaten Cireboon dan Kabupaten Kuningan, dan 

sebelah timur berbatasan dengan Kota dan Kabupaten Tegal. 

b. Tinjauan Geografis 

Provinsi Jawa Tengah mempunyai total 35 Kabupaten dan Kota. Dari 

banyaknya kabupaten dan kota diatas, penelitian ini dilakukan di Kabupaten 

Brebes. Apabila dilihat dari alam dan bentang geografis kabupaten brebes 

terdiri dari dua bagian wilayah yaitu dataran tinggi (selatan) dan dataran 

rendah (pantai utara). Secara geografis Kabupaten Brebes terletak dibagian 

utara paling barat Provinsi Jawa Tengah, diantara koordinat 108° 41'37,7" - 

109° 11'28,92" Bujur Timur dan 6° 44'56'5" - 7° 20'51,48 Lintang Selatan dan 

berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat dan luas wilayah 

Kabupaten Brebes adalah 1.902,37 km². 

c. Tinjauan Pemerintahan 

Kabupaten Brebes dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dibantu oleh beberapa kantor, dinas-dinas dan lainnya yang dijelaskan dalam 

tabel berikut ini: 
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TABEL 4.1 

 Daftar SKPD Kabupaten Brebes 

No SKPD Jumlah 

1. Sekretariat 2 

2. Inspektorat 1 

3. Dinas 23 

4. Badan 8 

5. Kecamatan 17 

6. Bagian Sekda 10 

7. UPTD/UPT 13 

8. Kelurahan 6 

 Total 80 

          Sumber:Website Pemerintah Kabupaten Brebes 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan 

dalam SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes berjumlah 80, yang terdiri dari 

2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 23 Dinas-Dinas, 8 Badan, 17 Kecamatan, 10 Bagian 

Sekda, 13 UPTD/UPT, dan 6 Kelurahan. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah variabel-variabel independen (kapasitas sumber 

daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi 

informasi, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan) dan variabel 

dependen (kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah). Penelitian ini 

menggunakan sampel berdasarkan pegawai yang mempunyai wewenang sebagai 

Penatausahaan Keuangan/Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

pada Dinas dan Badan SKPD Kabupaten Brebes. Penentuan sambel yang diambil 

dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan yang dibuat oleh peneliti bahwa 
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pihak-pihak yang bersangkutan merupakan informan terkait pengaruh variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen diatas. 

Pengumpulan data primer berupa instrumen kuesioner dilakukan dengan 

menyebarkan ke kantor-kantor SKPD Kabupaten Brebes, yang diberikan dan 

ditujukan langsung kepada pihak terkait yang terdiri dari 40 badan dan dinas 

sebagai berikut: 

1. Bagian Tata Pemerintahan Setda  

2. Bagian Pemerintahan Desa Setda  

3. Bagian Penanggulangan Kemiskinan Setda  

4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda  

5. Bagian Perekonomian Setda  

6. Bagian Pembangunan Setda  

7. Bagian Layanan Pengadaan Setda  

8. Bagian Hukum Setda  

9. Bagian Organisasi Perangkat Daerah  

10. Bagian Umum Setda 

11. Sekretariat DPRD  

12. Inspektorat  

13. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

14. Dinas Kesehatan 

15. Dinas Pekerjaan Umum 

16. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 
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17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

18. Dinas Sosial 

19. Satuan Polisi Pamong Praja 

20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

21. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana 

22. Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah 

23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

24. Dinas Perhubungan 

25. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 

26. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 

27. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

29. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

30. Dinas Arsip dan Perpustakaan 

31. Dinas Perikanan 

32. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

33. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

34. Dinas Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah 

35.  Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

36.  Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 

37.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
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38.  Badan Narkotika  

39.  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

40.  Rumah Sakit Umum Daerah 

Dalam penelitian ini, jumlah total kuesioner yang disebar adalah sebanyak 

40 bendel yang diserahkan ke masing-masing SKPD. Dari total kuesioner yang 

disebar tersebut, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 36 kuesioner. Berikut 

ini terdapat tabel penyebaran kuesioner pada Kantor SKPD Kabupaten Brebes. 

3. Gambaran Umum Responden 

a. Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 36 responden diperoleh 

data tentang jenis kelamin responden. Secara lengkap deksripsi responden 

berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel 4.2. 

TABEL 4.2 

Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

Laki-Laki 22 61,1 % 

Perempuan 14 38,9 % 

Total 36 100 % 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden dalam 

penelitian dibedakan menjadi dua kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Dari 

data yang diperoleh, menghasilkan data responden laki laki sebanyak 22 orang 

atau sebesar 61,1% dan perempuan sebanyak 14 orang atau sebesar 38,9%. Dari 
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pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden pada 

penelitian ini adalah mayoritas laki-laki. 

b. Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 36 responden diperoleh 

data tentang usia responden. Secara lengkap deksripsi responden berdasarkan 

usia ditunjukkan pada tabel 4.3. 

TABEL 4.3 

Responden berdasarkan Usia 

Umur Responden Frekuensi Presentase (%) 

21-30 Tahun 4 11,1 % 

31-40 Tahun 16 44,4 % 

41-50 Tahun 5 13,9 % 

51-60 Tahun 11 30,6 % 

Total 36 100 % 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, responden penelitian dibedakan menjadi 4 

kategori yaitu umur 21-30 Tahun, 31-40 Tahun, 41-50 Tahun, dan 51-60 Tahun. 

Dari pengumpulan data yang dilakukan, menghasilkan responden dengan umur 

21-30 tahun sebanyak 4 orang, 31-40 tahun sebanyak 16 orang, 41-50 tahun 

sebanyak 5 orang dan 51-60 tahun sebanyak 11 orang. Hal ini menjelaskan 

bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah umur 31-40 tahun. 

c. Responden Berdasarkan Pendidikan 

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 36 responden diperoleh 

data tentang usia responden. Secara lengkap deksripsi responden berdasarkan 

pendidikan ditunjukkan pada tabel 4.4 
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TABEL 4.4 

Responden berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Presentase (%) 

SLTA 2 5,5 % 

D3 2 5,5 % 

S1 29 80,6 % 

S2 3 8,4 % 

Total 36 100 % 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, responden dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi 4 kategori tingkatan pendidikan yaitu SLTA, D3, S1 dan S2. Dari 

pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan responden dengan pendidikan 

SLTA sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 29 orang dan S2 

sebanyak 3 orang. Hal ini menjelaskan bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah yang tingkat pendidikannya S1. 

a. Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja 

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 36 responden diperoleh 

data tentang lamanya bekerja responden. Secara lengkap deksripsi responden 

berdasarkan lamanya bekerja ditunjukkan pada tabel 4.5. 

TABEL 4.5 

Responden berdasarkan Lamanya Bekerja 

Lamanya Bekerja Frekuensi Presentase (%) 

< 1 Tahun 1 2,8 % 

1-10 Tahun 19 52,8 % 

11-20 Tahun 6 16,6 % 

21-30 Tahun 8 22,2 % 

31–40 Tahun 2 5,6 % 

Total 36 100 % 
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Berdasarkan tabel 4.5 diatas, responden dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi 5 kategori lamanya bekerja yaitu <1 tahun, 1-10 tahun, 11-20 tahun, 

21-30 tahun dan 31-40 tahun. Dari pengumpulan data yang dilakukan 

menghasilkan responden dengan lamanya bekerja <1 tahun sebanyak 1 orang, 

1-10 tahun sebanyak 19 orang, 11-20 tahun sebanyak 6 orang, 21-30 tahun 

sebanyak 8 orang, dan 31-40 tahun sebanyak 2 orang. Hal ini menjelaskan 

bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah yang lamanya bekerja 

1-10 tahun. 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1.  Deskripsi Presentase Jawaban Responden 

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia 

  

Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019 

GAMBAR 4.2 

Presentase Jawaban Responden terhadap X1 

0%

1%

5%

58%

36%

Kapasitas Sumber Daya Manusia

1 (STS)

2 (TS)

3 (KS)

4 (S)

5 (SS)
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Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk variabel 

Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1), responden menjawab pertanyaan dengan 

beragam. Dari seluruh responden berjumlah 36, semuanya mengisi jawaban 

sebanyak 16 pernyataan dalam kuesioner dengan skala poin 1 (Sangat Tidak 

Setuju) adalah 0,2%, poin 2 (Tidak Setuju) 1%, poin 3 (Kurang Setuju) 5%, poin 

4 (Setuju) 58,5% dan poin 5 (Sangat Setuju) 36%. Hal tersebut diartikan bahwa 

lebih dari 50% atau rata-rata responden menjawab dengan Setuju. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kaitannya dengan Kapasitas Sumber 

Daya Manusia, responden menjawab rata-rata setuju dengan pernyataan yang ada 

di dalam kuesioner, artinya mereka paham akan tugas-tugasnya sebagai pengelola 

keuangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 

b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

  

Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019 
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1%
7%

63%

27%

Penerapan SAP
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4 (S)

5 (SS)
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GAMBAR 4.3 

Presentase Jawaban Responden terhadap X2 

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk variabel 

Penerapan SAP (X2), responden menjawab pertanyaan dengan beragam. Dari 

seluruh responden berjumlah 36, semuanya mengisi jawaban sebanyak 23 

pernyataan dalam kuesioner dengan skala poin 1 (Tidak Pernah) adalah 2%, poin 

2 (Jarang) 1%, poin 3 (Kadang-Kadang) 7%, poin 4 (Sering) 63% dan poin 5 

(Sangat Sering) 27%. Hal tersebut diartikan bahwa lebih dari 50% atau rata-rata 

responden menjawab dengan Sering. Berdasarkan penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa kaitannya dengan penerapan SAP, responden menjawab rata-

rata Sering dengan pernyataan yang ada di dalam kuesioner, artinya dalam proses 

penyusunan dan pelaporan keuangan responden telah mampu menerapkan SAP 

sesuai dengan aturan yang berlaku. 

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

  

0%

0%

0%

33%

67%

Pemanfaatan Teknologi Informasi
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Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019 

GAMBAR 4.4 

Presentase Jawaban Responden terhadap X3 

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk variabel 

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), responden menjawab pertanyaan dengan 

lebih mengarah Sering dan Sangat Sering. Dari seluruh responden berjumlah 36, 

semuanya mengisi jawaban sebanyak 3 pernyataan dalam kuesioner dengan skala 

poin 1 (Tidak Pernah) adalah 0%, poin 2 (Jarang) 0%, poin 3 (Kadang-Kadang) 

0%, poin 4 (Sering) 33% dan poin 5 (Sangat Sering) 67%. Hal tersebut diartikan 

bahwa lebih dari 50% atau rata-rata responden menjawab dengan Sangat Sering. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kaitannya dengan 

pemanfaatan teknologi informasi, responden menjawab rata-rata sangat sering 

dengan pernyataan yang ada di dalam kuesioner, artinya responden dalam upaya 

meningkatkan dan membantu kinerja dalam proses pelaporan keuangan pemda 

memanfaatkan teknologi informasi seperti komputer, sistem aplikasi dan jaringan 

internet. 

d. Sistem Pengendalian Internal  
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Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019 

GAMBAR 4.5 

Presentase Jawaban Responden terhadap X4 

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk variabel Sistem 

Pengendalian Internal (X4), responden menjawab pertanyaan dengan beragam. 

Dari seluruh responden berjumlah 36, semuanya mengisi jawaban sebanyak 10 

pernyataan dalam kuesioner dengan skala poin 1 (Sangat Tidak Setuju) adalah 0%, 

poin 2 (Tidak Setuju) 12%, poin 3 (Setuju) 25%, poin 4 (Sangat Setuju) 63%. Hal 

tersebut diartikan bahwa lebih dari 50% atau rata-rata responden menjawab dengan 

Sangat Setuju. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kaitannya 

dengan sistem pengendalian internal, responden menjawab rata-rata sangat setuju 

dengan pernyataan yang ada di dalam kuesioner, artinya responden dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya telah patuh dan taat terhadap aturan yang 

tertulis (SOP) yang ada di dalam lingkup pemerintah daerah demi tercapainya 

tujuan, visi dan misi pemerintah daerah. 

b. Pengawasan Keuangan 
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63%
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Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019 

GAMBAR 4.6 

Presentase Jawaban Responden terhadap X5 

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk variabel 

Pengawasan Keuangan (X4), responden menjawab pertanyaan dengan beragam. 

Dari seluruh responden berjumlah 36, semuanya mengisi jawaban sebanyak 10 

pernyataan dalam kuesioner dengan skala poin 1 (Sangat Tidak Setuju) adalah 

0,3%, poin 2 (Tidak Setuju) 0,3%, poin 3 (Tidak Tahu) 25%, poin 4 (Setuju) 73,1% 

dan poin 5 (Sangat Setuju) 20,6%. Hal tersebut diartikan bahwa lebih dari 50% 

atau rata-rata responden menjawab dengan Setuju. Berdasarkan penjelasan diatas 

dapat disimpulkan bahwa kaitannya dengan pengawasan keuangan, responden 

menjawab rata-rata setuju dengan pernyataan yang ada di dalam kuesioner, artinya 

responden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menyusun dan 

melaporkan laporan keuangan paham dan mengerti akan adanya pengawasan baik 

internal maupun eksternal, sehingga dalam pelaksanaanya terhindar dari praktik 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
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c. Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

  

    Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019 

GAMBAR 4.7 

Presentase Jawaban Responden terhadap Y 

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk variabel Kualitas 

Informasi Laporan Keuangan Pemda (Y), responden menjawab pertanyaan dengan 

beragam. Dari seluruh responden berjumlah 36, semuanya mengisi jawaban 

sebanyak 16 pernyataan dalam kuesioner dengan skala poin 1 (Sangat Tidak 

Setuju) adalah 0%, poin 2 (Tidak Setuju) 0%, poin 3 (Kurang Setuju) 4,7%, poin 

4 (Setuju) 58,9% dan poin 5 (Sangat Setuju) 36,5%. Hal tersebut diartikan bahwa 

lebih dari 50% atau rata-rata responden menjawab dengan Setuju. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kaitannya dengan Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan Pemda, responden menjawab rata-rata setuju dengan 

pernyataan yang ada di dalam kuesioner, artinya responden mampu mengerti dan 

menjalankan apa yang harus menjadi karakteristik kualitas dalam pelaporan 

keuangan, sehingga dalam penyusunannya memperhatikan kegunaan dari 

informasi laporan keuangan pemda. 
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59%
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Kualitas Informasi Laporan 
Keuangan Pemda
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2. Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item yaitu 

mengkorelasikan skor setiap item dengan skor variabel (hasil penjumlahan seluruh 

skor item pertanyaan). Teknik korelasinya memakai Pearson Correlation, 

dihitung dengan menggunakan komputer program SPSS versi 25. Item pernyataan 

dinyatakan valid apabila memiliki nilai rhitung>rtabel. Hasil uji validitas dengan 

metode Pearson Correlation dapat dilihat Tabel 4.5 Berikut: 

TABEL 4.6 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Butir 
r 

hitung 

r tabel 

(sig 5%) 
Keterangan 

Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Item 1 0,753 0,3202 Valid 

Item 2 0,753 0,3202 Valid 

Item 3 0,753 0,3202 Valid 

Item 4 0,356 0,3202 Valid 

Item 5 0,642 0,3202 Valid 

Item 6 0,697 0,3202 Valid 

Item 7 0,631 0,3202 Valid 

Item 8 0,656 0,3202 Valid 

Item 9 0,672 0,3202 Valid 

Item 10 0,483 0,3202 Valid 

Item 11 0,325 0,3202 Valid 

Item 12 0,583 0,3202 Valid 

Item 13 0,499 0,3202 Valid 

Item 14 0,563 0,3202 Valid 

Item 15 0,710 0,3202 Valid 

Item 16 0,637 0,3202 Valid 

Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah 

Item 1 0,480 0,3202 Valid 

Item 2 0,410 0,3202 Valid 

Item 3 0,625 0,3202 Valid 

Item 4 0,542 0,3202 Valid 
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Variabel Butir 
r 

hitung 

r tabel 

(sig 5%) 
Keterangan 

Item 5 0,381 0,3202 Valid 

Item 6 0,484 0,3202 Valid 

Item 7 0,574 0,3202 Valid 

Item 8 0,504 0,3202 Valid 

Item 9 0,526 0,3202 Valid 

Item 10 0,501 0,3202 Valid 

Item 11 0,504 0,3202 Valid 

Item 12 0,511 0,3202 Valid 

Item 13 0,562 0,3202 Valid 

Item 14 0,374 0,3202 Valid 

Item 15 0,356 0,3202 Valid 

Item 16 0,676 0,3202 Valid 

Item 17 0,576 0,3202 Valid 

Item 18 0,608 0,3202 Valid 

Item 19 0,649 0,3202 Valid 

Item 20 0,637 0,3202 Valid 

Item 21 0,348 0,3202 Valid 

Item 22 0,508 0,3202 Valid 

Item 23 0,460 0,3202 Valid 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

Item 1 0,907 0,3202 Valid 

Item 2 0,837 0,3202 Valid 

Item 3 0,853 0,3202 Valid 

Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah 

Item 1 0,671 0,3202 Valid 

Item 2 0,651 0,3202 Valid 

Item 3 0,703 0,3202 Valid 

Item 4 0,705 0,3202 Valid 

Item 5 0,701 0,3202 Valid 

Item 6 0,762 0,3202 Valid 

Item 7 0,641 0,3202 Valid 

Item 8 0,595 0,3202 Valid 

Item 9 0,597 0,3202 Valid 

Item 10 0,748 0,3202 Valid 

Pengawasan Keuangan Pemda 
Item 1 0,686 0,3202 Valid 

Item 2 0,332 0,3202 Valid 
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Variabel Butir 
r 

hitung 

r tabel 

(sig 5%) 
Keterangan 

Item 3 0,618 0,3202 Valid 

Item 4 0,675 0,3202 Valid 

Item 5 0,852 0,3202 Valid 

Item 6 0,661 0,3202 Valid 

Item 7 0,619 0,3202 Valid 

Item 8 0,768 0,3202 Valid 

Item 9 0,694 0,3202 Valid 

Item 10 0,756 0,3202 Valid 

Kualitas Infromasi Laporan 

Keuangan Pemda 

Item 1 0,784 0,3202 Valid 

Item 2 0,833 0,3202 Valid 

Item 3 0,760 0,3202 Valid 

Item 4 0,648 0,3202 Valid 

Item 5 0,773 0,3202 Valid 

Item 6 0,825 0,3202 Valid 

Item 7 0,828 0,3202 Valid 

Item 8 0,859 0,3202 Valid 

Item 9 0,879 0,3202 Valid 

Item 10 0,782 0,3202 Valid 

Item 11 0,856 0,3202 Valid 

Item 12 0,782 0,3202 Valid 

Item 13 0,440 0,3202 Valid 

Item 14 0,727 0,3202 Valid 

Item 15 0,757 0,3202 Valid 

Item 16 0,779 0,3202 Valid 

Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019 

 Berdasarkan  pada Tabel 4.6 diperoleh nilai rhitung dari semua item pada validitas 

> rtabel, maka butir-butir instrumen penelitian tersebut dinyatakan valid. Sehingga 

semua butir instrumen pernyataan yang berhubungan dengan kapasitas sumber daya 

manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi 

informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan keuangan pemda, 
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kualitas informasi laporan keuangan pemda dinyatakan valid sehingga pernyataan 

yang tertuang dalam kuesioner penelitian dapat digunakan dalam penelitian. 

1. Hasil Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas berarti bahwa jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Semakin setuju koefisien reliabilitas 

semakin reliable jawaban yang diperoleh dari responden. Pengujian reliabilitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach’s Alpha 

instrumen dari masing masing variabel yang diuji. Apabila nilai Cronbach’s 

Coefficient Alpha lebih besar dari 0,70, maka jawaban dari responden pada 

kuesioner sebagai alat pengukur dinyatakan reliabel. Jika nilai Cronbach’s 

Coefficient Alpha lebih kecil dari 0,70, maka jawaban dari para responden pada 

kuesioner sebagai alat ukur dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat 

dilihat pada tabel 4.7 

TABEL 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas 

Vaiabel 
Cronbachs 

Alpha 
Keterangan 

Kapasitas Sumber Daya Manusia 0,879 Reliabel 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 0,848 Reliabel 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,829 Reliabel 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 0,869 Reliabel 

Pengawasan Keuangan Pemda 0,832 Reliabel 

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda 0,953 Reliabel 

Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, diperoleh nilai Cronbachs Alpha dari semua 

variabel penelitian yaitu kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar 
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akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian 

internal pemerintah, pengawasan keuangan pemda, dan kualitas informasi laporan 

keuangan pemda menunjukan angka lebih besar dari nilai 0,70. Dengan demikian 

jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel penelitian tersebut reliabel, 

sehingga kuesioner reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Hasil Statistik Deskriptif 

Berikut adalah  hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini dalam sebuah tabel: 

TABEL 4.8 

Statistik Deskriptif 

Statistics 

 

 
Kapasitas 

SDM 
Penerapa

n SAP 

Peman
faatan 

TI SPIP 

Pengawas
an 

Keuangan 
Kualitas 
LKPD 

N Valid 36 36 36 36 36 36 

Missin
g 

0 0 0 0 0 0 

Mean 68.58 94.61 14.00 31.36 41.33 69.08 

Median 69.50 93.50 14.50 31.00 40.00 67.00 

Mode 64a 92 15 30a 40 64a 

Std. Deviation 5.654 8.209 1.219 3.878 3.295 6.737 

Variance 31.964 67.387 1.486 15.037 10.857 45.393 

Minimum 56 80 12 23 36 60 

Maximum 79 114 15 40 50 80 

Sum 2469 3406 504 1129 1488 2487 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah responden (N) dalam penelitian 

adalah 36, dari responden 36 ini nilai minimum terbesar dari semua variabel adalah 

Pemanfaatan TI. Artinya jawaban responden atas pernyataan dalam kuesioner 
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menjadi yang terendah yaitu dengan nilai 12. Nilai dari maksimum dari semua 

variabel adalah Penerapan SAP. Artinya jawaban responden atas penryataan dalam 

kuesioner menjadi yang tertinggi yaitu dengan nilai 114. Sum (jumlah) terbesar 

dan terendah dari semua variabel adalah masing-masing sebesar 3.406 (penerapan 

standar akuntansi pemerintah) dan 504 (pemanfaatan teknologi informasi), artinya 

Penerapan SAP menjadi variabel dengan jumlah nilai jawaban responden terbesar. 

nilai dari Range dalam tabel diatas merupakan selisih antara nilai maksimum 

dengan minimum dari masing-masing variabel.  

Mean (rata-rata) dari nilai tiap masing-masing variabel adalah 68.58 

(Kapasitas SDM), 94.61 (Penerapan SAP), 14.00 (Pemanfaatan TI), 31.36 (Sistem 

Pengendalian Internal), 41.33 (Pengawasan Keuangan), 69.08 (Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan Pemda). Berdasarkan angka tersebut nilai tertinggi adalah 

variabel Penerapan SAP dan terendah Pemanfaatan TI. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji model regresi sehingga diperoleh 

model regresi dari metode kuadrat terkecil yang menghasilkan estimator linier 

tidak bias. Model regresi yang diperoleh berdistribusi normal dan terbebas dari 

gejala multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Pengujian autokorelasi tidak 

dilakukan karena data yang digunakan bukan data time series. 

a. Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal atau 
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tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Dalam penelitian ini digunakan cara analisis plot grafik 

histogram dan uji Kolmogorov-smirnov (uji K-S). Hasil uji normalitas dengan 

uji Kolmogorov- smirnov dapat ditunjukan pada table 4.9 

TABEL 4.9 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 36 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 4.18093593 

Most Extreme Differences Absolute .119 

Positive .119 

Negative -.093 

Test Statistic .119 

Asymp. Sig. (2-tailed)   .200 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019 

  Berdasarkan tabel 4.9 diatas diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,200. Dikarenakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari tingkat 

signifikan 5% atau (0,200>0,05), maka H0 diterima, yang berarti bahwa data 

terdistribusi secara normal. Dengan demikian uji normalitas ini menunjukan 

bahwa asumsi normalitas terpenuhi. 
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b. Multikolinearitas 

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji dalam model regresi apakah 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian adanya 

multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan besarnya tolerance value 

dan besarnya VIF (Ghozali, 2005). Jika nilai tolerance value > 0,10 atau < 1 

dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas 

ditunjukkan pada tabel 4.8 berikut: 

TABEL 4.10 

Uji Multikolinieritas 

Variabel Independen 

Collinearity 

Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia 0,443 2,260 

Tidak ada 

multikolinieritas 

Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah 0,422 2,372 

Tidak ada 

multikolinieritas 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 0,647 1,546 

Tidak ada 

multikolinieritas 

Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah 0,502 1,992 

Tidak ada 

multikolinieritas 

Pengawasan Keuangan 

Pemda 0,561 1,783 

Tidak ada 

multikolinieritas 

Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) adalah < 10. Dengan nilai VIF dari variabel kapasitas SDM 

sebesar 2,260; penerapan SAP sebesar 2,372; pemanfaatan TI sebesar 1,546; 

sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 1,992; dan pengawasan 

keuangan pemda sebesar 1,783. Sedangkan untuk nilai Tolerance > 0,10 atau < 
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1 dengan nilai Tolerance dari kapasitas SDM sebsar 0,443; penerapan SAP 

sebesar 0,442; pemanfaatan TI sebesar 0,647; sistem pengendalian internal 

pemerintah sebesar 0,502; dan pengawasan keuangan pemda sebesar 0,561. 

Dari berdasarkan nilai VIF dan Tolerance dari masing-masing variabel 

independen dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 

multikoliniearitas, sehingga pengujian selanjutnya dapat dilanjutkan karena 

telah memenuhi syarat pengujian asumsi klasik yaitu tidak terjadi 

multikoliniearitas. 

c. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas muncul ketika varian dari distribusi probabilitas 

gangguan tidak konstan untuk seluruh pengamatan atas variabel penelitian atau 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Metode yang digunakan untuk 

menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini memakai uji glejser, dengan 

melihat nilai sig harus lebih besar dari 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas 

ditunjukkan pada tabel 4.11 
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TABEL 4.11 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficien
ts 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4.547 7.656  -.594 .557 

Kapasitas SDM .137 .119 .272 1.150 .259 

Penerapan SAP -.180 .084 -.518 -2.140 .387 

Pemanfaatan TI .985 .456 .422 2.158 .245 

SPIP -.144 .163 -.196 -.885 .383 

Pengawasan 
Keuangan 

.143 .181 .166 .790 .436 

a. Dependent Variable: RES3 

 

Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji heteroskedastisitas diperoleh bahwa 

nilai signifikasi  kapasitas sumber daya manusia sebesar 0,259, penerapan SAP 

sebsar 0,387, pemanfaatan TI sebesar 0,245, sistem pengendalian internal 

pemerintah sebesar 0,383 dan pengawasan keuangan pemda sebesar 0,436. Nilai 

dari sig masing-masing variabel diatas lebih besar dari 0,05, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengawasan Keuangan 

terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda. 
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1. Analisis Regresi Berganda 

Model regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas yang terdiri dari strategi inovasi yang mencakup kapasitas sumber 

daya manusia (X1), penerapan standar akuntansi pemerintah (X2), pemanfaatan 

teknologi informasi (X3), sistem pengendalian internal pemerintah (X4), 

pengawasan keuangan pemda (X5) terhadap kualitas informasi laporan keuangan 

pemda (Y). Hasil perhitungan regresi berganda dengan program SPSS disajikan 

pada tabel 4.12 berikut. 

TABEL 4.12 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.560 13.065  119 .906 

Kapasitas SDM .427 .203 .358 2.102 .044 

Penerapan SAP .034 .143 .041 .235 .815 

Pemanfaatan TI 1.197 .779 .217 1.538 .135 

SPIP .651 .278 .374 2.341 .026 

Pengawasan 
Keuangan 

.025 .309 .012 .080 .937 

Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019 

Dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang diperoleh dari hasil 

analisis adalah Ykualitas LKPD =1,560+0,427KapasitasSDM + 0,034Penerapan SAP + 

1,197Pemanfaatan TI + 0,651SPIP + 0,025Pengawasan Keuangan  

Berdasarkan model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Konstanta sebesar 1,560; artinya jika Kapasitas SDM,Penerapan 

SAP,Pemanfaatan TI,SPIP dan Pengawasan Keuangan nilainya adalah 0, maka 

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda nilainya adalah 1,560. 

b. Koefisien regresi variabel Kapasitas SDM sebesar 0,427; artinya jika variabel 

independen lain lainnya tetap dan Kapasitas SDM mengalami kenaikan 1%, 

maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,427. Koefisien bernilai positif artinya hubungan positif antara X1 

dengan Y, semakin naik X1 maka semakin naik juga Y, berlaku juga untuk 

variabel independen yang lain dengan melihat koefisien regresi dari masing-

masing variabel dan melihat apakah positif atau negatif. 

2. Pengujian Parsial (Uji-t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Hasil uji-t dapat 

ditunjukkan pada tabel berikut. Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengatahui ada 

tidaknya pengaruh kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi 

pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal 

pemerintah, pengawasan keuangan pemda terhadap kualitas informasi laporan 

keuangan pemda. 
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TABEL 4.13 

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.560 13.065  119 .906 

Kapasitas SDM .427 .203 .358 2.102 .044 

Penerapan SAP .034 .143 .041 .235 .815 

Pemanfaatan TI 1.197 .779 .217 1.538 .135 

SPIP .651 .278 .374 2.341 .026 

Pengawasan 
Keuangan 

.025 .309 .012 .080 .937 

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD 

  Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019 

Dari tabel diatas dapat diuji hipotesis sebagai berikut: 

a. Pengujian: Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan pemda 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukan pada tabel diatas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel kapasitas sumber daya manusia sebesar 

0,044. Dikarenakan nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikasi α = 5% atau (0,044 

< 0,05), dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,102 > 2,042),  maka H1 diterima. 

Hal ini berarti ada pengaruh positif kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas 

laporan keuangan pemda. 
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b. Pengujian: Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap 

kualitas informasi laporan keuangan pemda 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukan pada tabel diatas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel penerapan standar akuntansi 

pemerintah sebesar 0,815. Dikarenakan nilai p-value lebih besar dari tingkat 

signifikasi α = 5% atau (0,815>0,05), dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel 

(0,235<2,042),  maka H2  ditolak. Hal ini berarti  tidak ada pengaruh penerapan 

standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemda. 

c. Pengujian: Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan pemda 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukan pada tabel diatas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel pemanfaatan teknologi informasi 

sebesar 0,135. Dikarenakan nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikasi α = 5% 

atau (0,135>0,05), dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (0,135<2,042),  maka H3  

ditolak. Hal ini berarti  tidak ada pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

kualitas laporan keuangan pemda. 

d. Pengujian: Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap 

kualitas informasi laporan keuangan pemda 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukan pada tabel diatas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel sistem pengendalian internal 

pemerintah sebesar 0,026. Dikarenakan nilai p-value lebih kecil dari tingkat 
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signifikasi α = 5% atau (0,026<0,05), dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel 

(2,341<2,042),  maka H4  diterima. Hal ini berarti ada pengaruh positif sistem 

pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemda. 

e. Pengujian: Pengaruh pengawasan keuangan pemda terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan pemda 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukan pada tabel diatas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel pengawasan keuangan pemda sebesar 

0,937. Dikarenakan nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikasi α = 5% atau 

(0,937>0,05), dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (0,080<2,042),  maka H5  

ditolak. Hal ini berarti  tidak ada pengaruh pengawasan keuangan pemda terhadap 

kualitas laporan keuangan pemda. 

3. Pengujian Simultan (uji F) 

Uji simultan F ini pada dasarnya adalah untuk menguji seberapa besar variabel 

independen dapat memengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. 

TABEL 4.14 

Hasil Uji F 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 976.942 5 195.388 9.581 .000b 

Residual 611.808 30 20.394   
Total 1588.750 35    

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD 

b. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan, Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, SPIP, 

Penerapan SAP 

    Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa nilai sig untuk pengaruh 

kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, 

pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, 

pengawasan keuangan pemda secara simultan terhadap kualitas informasi laporan 

keuangan pemda adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikasi 5% atau 

(0,000<0,05) dan nilai F hitung 9,581 lebih besar dari f tabel (9,581>2,52). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H6 diterima yang artinya terdapat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama(simultan). 

4. Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari 

variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Berikut tabel hasil dari 

uji Koefisien Determinasi: 

TABEL 4.15 

Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .784a .615 .551 4.516 

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan, Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, SPIP, 

Penerapan SAP 

   Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019 

Nilai Adjusted R square (R2) sebesar 0,551 menunjukkan bahwa besarnya 

peran atau kontribusi variabel independen kapasitas sumber daya manusia, penerapan 

standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian 

internal pemerintah, pengawasan keuangan pemda mampu menjelaskan variabel 
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dependen kualitas informasi laporan keuangan pemda sebesar 55,1% sedangkan 

sisanya sebesar 44,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan Pemda 

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat 

penting. Kapasitas sumber daya manusia yang meliputi tingkat pendidikan, 

keahlian dan pengalaman  yang baik akan mampu memberikan kontribusi yang 

optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya kompetensi 

sumber daya manusia dapat diketahui apakah suatu pemerintahan telah 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, efektif dan efisien. 

Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia mendorong 

terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yang bebas dari salah saji material 

dan pengertian yang menyesatkan (Desianawati, dkk, 2014). 

  Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa nilai b1 adalah 0,427 yang 

berarti hubungan antara kapasitas sumber daya manusia dengan kualitas informasi 

laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan positif. Hasil olah data 

dengan regresi juga menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara kapasitas 

sumber daya manusia (H1) terhadap kualitas informasi laporan keuangan 

pemerintah daerah (Y). Berdasarkan hasil dan penjelasan diatas, artinya kapasitas 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten Brebes 

telah memadai dalam upaya peningkatan kualitas informasi laporan keuangan 
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pemda. Semakin baik kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, semakin baik 

kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Brebes.  

  Hasil dan penjelasan diatas, dibuktikan dengan jawaban responden atas 

poin pernyataan mengenai pengertahuan (Knowledge) dalam kueisoner hampir 

keseluruhan responden paham dan menetahui tugas pokoknya, teknik pekerjaan 

sesuai etika, siklus akuntansi dan Undang-Undang sehingga dalam proses 

penyusunan laporan keuangan pemda sangat memerhatikan hal-hal tersebut. 

Keahlian (Skill)  yang dimiliki oleh pejabat keuangan pemda brebes dalam proses 

penyusunan laporan keuangan pemda sudah memadai, hal ini dibuktikan dengan 

jawaban responden atas poin pernyataan mengenai keahlian (Skill) hampir 

keseluruhan menyatakan bahwa mereka tahu kapan harus menjurnal, kapan harus 

memposting, penyajian neraca, realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan, 

dan arus kas harus disajikan seperti apa yang sesuai dengan standar yang ada. 

Partisipasi pelatihan yang terkait dengan penyusunan dan penatausahaan laporan 

keuangan juga sudah diikuti oleh pejabat wewenang pemda brebes, dan perilaku 

(attitude) yang dimiliki pejabatnya sangat mengedepankan etika daan kode etik. 

Bukti lain adalah bersadasarkan tabel presentase jawaban responden terhadap 

variabel kapasitas sumber daya manusia. Hasil dari jawaban responden atas 

kuesioner yang menunjukan rata-rata menjawab “Setuju” atau sekitar 58,5%. 

Hasil penelitain ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Mahaputra dan Putra, 2014) dan (Desianawati, dkk, 2014) yang menyatakan 

bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas 
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informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan tidak sejalan dengan penelitian 

oleh (Dwi Putri, 2017) dan (Hasyim dan Nadzir, 2017) kompetensi sumber daya 

manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas 

Informasi Laporan Keuangan Pemda 

Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas 

pelaporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual. Standar 

akuntansi pemerintah merupakan pedoman didalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah adalah syarat mutlak yang harus 

dijadikan pedoman agar kualitas informasi laporan keuangan di Indonesia dan 

khususnya di lingkup pemda Kabupaten Brebes agar dapat ditingkatkan (PP No. 

71 Tahun 2010). Mardiasmo, (2002) menyatakan bahwa standar akuntansi 

merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi 

dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para 

pengguna laporan keuangan. 

Standar akuntansi pemerintah merupakan acuan dalam menyusun laporan 

keuangan pemda. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting 

yang dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemda yang 

dihasilkan. Apabila standar akuntansi pemerintah telah dipahami maka akan dapat 
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menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, 

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintah yang ada. Kualitas laporan keuangan daerah yang baik akan 

berdampak pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Mahaputra dan Putra, 

2014).  Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa nilai b2 adalah 0,034 yang 

menunjukkan bahwa hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah 

dengan kualitas informasi laporan keuangan pemda memiliki hubungan yang 

positif. Namun hasil olah data dengan regresi menunjukkan bahwa tidak ada 

pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah (X2) terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan pemda (Y). 

Berdasarkan hasil dan penjelasan diatas, artinya penerapan standar 

akuntansi pemerintah yang dilakukan dalam pemerintah daerah kabupaten Brebes 

belum sepenuhnya optimal dan tidak merata tiap SKPD. Hal ini dibuktikan dengan 

berdasar hasil dari jawaban responden atas pemahaman dan penerapan standar 

akuntansi yang kurang, sehingga jawaban atas pernyataan dalam kuesioner 

mengenai penyajian laporan keuangan, penyusunan laporan realisasi anggaran, 

penyajian dan pencatatan laporan arus kas, pencatatan akuntansi persediaan, 

pencatatan akuntansi investasi, kalsifikasi dan penilaian akuntansi aset tetap, 

pencatatan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, klasifikasi dan pencatatan 

akuntansi kewajiban, pelaporan koreksi kesalahan dan perubahan akuntansi, 

pencatatan dan penyusunan laporan konsolidasian, penyajian dan penyusunan 

laporan operasional kurang memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan 
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pemda Brebes. Bukti lain adalah yang terdapat dalam tabel presentase jawaban 

responden terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah, yang menunjukkan 

hasil masih terdapat responden yang menjawab “Tidak Pernah”, “Jarang” dan 

“Kadang-Kadang” dengan masing-masing 2,4%, 1,1% dan 6,6%.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Modo, dkk, 2016) yang hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman peraturan 

standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Desianawati dkk, 2014) menunjukan hasil bahwa penerapan 

standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah. 

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan Pemda 

Tujuan utama dari teknologi adalah peneyediaan informasi untuk berbagai 

tujuan kegiatan manajerial dan penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam 

berbagai tingkat operasi didalam organisasi pemerintah daerah (Muslichah, 2002). 

Teknologi informasi memiliki lima fungsi pokok (Kadir, 2002), yaitu 

mengumpulkan data, pengolahan data, pelaporan data. Tujuan utama teknologi 

adalah menyediakan informasi untuk berbagai tujaun kegiatan manajerial dan 

penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam berbagai tingkat operasi didalam 

organisasi pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi artinya 
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memanfaatkan teknologi informasi yang ada baik komputer, sistem software dan 

atau jaringan dan komuikasi. 

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan bahwa nilai b3 adalah 0,197 

yang menunjukkan bahwa hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan 

kualitas informasi laporan keuangan pemda adalah positif. Namun hasil olah data 

dengan regresi menunjukkan nilai bahwa tidak ada pengaruh antara pemanfaatan 

teknologi informasi (X3) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemda (Y). 

Hal ini berarti bahwa teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal baik 

dari sisi jaringan maupun softwarenya serta belum sepenuhnya memadai 

pengelolaan teknologi informasi dalam lingkup dinas-dinas yang ada di Kabupaten 

Brebes. 

  Berdasarkan hasil dan penjelasan diatas, artinya pemanfaatan teknologi 

informasi yang dilakukan dalam pemerintah daerah kabupaten Brebes belum 

sepenuhnya optimal, menyeluruh dan belum merata tiap SKPD. Hal tersebut 

berbeda dengan jawaban responden atas penryataan kuesioner mengenai 

penggunaan komputer, software, dan jaringan internet bahwa responden telah 

mampu menggunaan instrumen dari teknologi informasi. Hasil dari yang terdapat 

dalam tabel presentase jawaban responden terhadap pemanfaatan teknologi 

informasi, juga menunjukkan hasil diatas rata-rata responden menjawab “Sangat 

Sering” (66,7%) dan “Sering” (33,3%). Dalam penelitian ini hasil tersebut belum 

bisa memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan ketika diuji regresi, 

peneliti sangat menyadari dalam hal ini pernyataan yang diajukan hanya 3 untuk 
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menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi 

laporan keuangan pemda. Sehingga hasil yang didapat setelah diuji belum adanya 

pengaruh. 

Hasil penelitain ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Mansur, dkk, 2017) yang menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemda 

dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hasyim, dan Nadzir 

2017) yang menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh signifikan langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas 

Informasi Laporan Keuangan Pemda 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian 

internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai demi tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 

negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan 

melalui unsur-unsur sistem pengendalian internal dengan melakukan langkah-

langkah seperti penguatan pengawasan, pemisahan tupoksi yang jelas, 

pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, 
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pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem 

pengendalian internal yang sudah ada.  

Untuk mencapai kualitas inforasi laporan yang baik, unsur-unsur tersebut 

harus berjalan baik (Mahaputra dan Putra, 2014). Dengan demikian, sistem 

pengendalian internal merupakan pondasi good governance dan garis pertama 

pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam 

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah maka akan 

semakin baik kualitas informasi laporan keuangan pemeintah daerah.  

  Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa nilai b4 adalah 0,651 yang 

menunjukkan bahwa hubungan sistem pengendalian internal pemerintah dengan 

kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan yang 

positif. Hasil olah data dengan regresi juga menunjukkan bahwa ada pengaruh 

positif antara sistem pengendalian internal pemerintah (H4) terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan pemda (Y). Semakin baik Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah, semakin baik kualitas informasi laporan keuangan 

pemerintahd daerah kabupaten Brebes.  

  Berdasarkan hasil dan penjelasan diatas, artinya sistem pengendalian 

internal yang ada di pemerintah daerah kabupaten Brebes telah memadai dan 

mampu dilaksanakan dalam upaya peningkatan kualitas informasi laporan 

keuangan pemda. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden atas poin 

pernyataan mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam 



97 
 

kueisoner hampir keseluruhan responden menjawab ada, paham dan dilaksanakan 

sistem pengendalian internal yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian 

dan pengelolaan risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan 

pemantauan yang dilakukan oleh pimpinan. Bukti lain adalah  dengan tabel 

presentase jawaban responden terhadap variabel sistem pengendalian internal 

pemerintah. Hasil dari jawaban responden atas kuesioner yang menunjukan rata-

rata menjawab “Setuju” (63%). 

Hasil penelitain ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Kiranayanti dan Erawati, 2016) yang menyatakan bahwa sitem pengendalian 

internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah 

daerah dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mansur, dkk, 

2017) yang menunjukkan hasil bahwa sistem peengendalian internal pemerintah 

tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemda 

5. Pengaruh Pengawasan Keuangan Pemda terhadap Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan Pemda 

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang tujuannya 

untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien 

sesuasi dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(Permendagri No. 51 Tahun 2010). Pengawasan keuangan merupakan salah satu 

cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja 

pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan internal maupun 

pengawasan eksternal.  
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Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa dengan adanya pengawasan yang 

efektif dan sistematis terhadap pengelolaan keuangan daerah, maka pelaporan 

keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah mampu 

meyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan tersebut 

adalah valid. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem pengawasan 

keuangan pemda akan semakin baik pula kualitas informasi laporan keuangan 

yang dihasilkan. 

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan bahwa nilai b5 adalah 0,025 

yang menunjukkan bahwa hubungan pengawasan keuangan pemda dengan 

kualitas informasi laporan keuangan pemda adalah positif. Namun hasil olah data 

dengan regresi menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara pengawasan 

keuangan pemda (X5) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemda (Y). 

Hal ini berarti bahwa pengawasan keuangan yang dilakukan dalam lingkup 

pemda kabupaten Brebes belum berjalan secara optimal, efektif dan efisien 

sehingga pengawasan keuangan pemda yang telah dilakukan belum mampu 

meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemda kabupaten Brebes. 

  Berdasarkan hasil dan penjelasan diatas, artinya pengawasan keuangan 

yang dilakukan dalam pemerintah daerah kabupaten Brebes belum sepenuhnya 

optimal, menyeluruh dan belum merata tiap SKPD. Hal ini dibuktikan dengan 

berdasar pada jawaban responden yang masih terdapat jawaban Sangat Tidak 

Setuju, Tidak Setuju dan Tidak Tahu atas pernyataan kuesioner mengenai 

keterlibatan anggota dewan dalam pengawasan keuangan pemda, evaluasi yang 
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dilakukan, permintaan keterangan laporan pertanggungjawaban, dan tindak 

lanjut apabila menolak laporan pertanggungjawaban. Sedangkan hasil dari yang 

terdapat dalam tabel presentase jawaban responden terhadap pengawasan 

keuangan pemda  adalah menunjukkan hasil diatas rata-rata responden menjawab 

“Setuju” (73,1%) dan “Sangat Setuju” (20,6%) dan sisanya ada yang menjawab 

“Tidak Tahu”. “Tidak Setuju” dan “Sangat Tidak Setuju”. Dalam penelitian ini 

hasil tersebut belum bisa memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan 

ketika diuji regresi, peneliti sangat menyadari dalam hal ini pernyataan atau 

kuesioner belum sempurna, sehingga tidak dapat menguji pengaruh pengawasan 

keuangan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemda. Sehingga hasil 

yang didapat setelah diuji belum adanya pengaruh. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Mansur, dkk, 2017) yang menunjukkan hasil bahwa pengawasan keuangan 

pemda tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemda 

dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Efendi, dkk, 2017) yang 

menyatakan bahwa pengawasan keuangan pemerintah daerah berpengaruh 

terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

4. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem 

Pengendalian Internal, Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan Pemerinta Daerah secara simultan. 
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Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan bahwa terdapat pengaruh 

variabel Kapasitas SDM, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pengawasan Keuangan Pemda 

terhadap variabel  Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

secara bersama-sama(simultan).  

Hal tersebut menjelaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang 

cukup memadai dan berkualitas di lingkup pemda kabupaten Brebes, penerapan 

standar akuntansi pemerintah yang mulai perlahan dilaksanakan, pemanfaaatan 

teknologi informasi yang sudah ada dimanfaatkan dengan baik, serta sistem 

pengendalian internal pemerintah dan pengawasan keuangan telah 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sehingga dapat meningkatkan 

keandalan, ketepatwaktuan dan kualitas laporan keuangan dari pemerintah 

daearah kabupaten Brebes menjadi lebih baik. 

 


