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BAB II 

KAJIAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

A. Review Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian yang dilakukan Patra (2015) tentang pengaruh penerapan 

sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas lapoan keuangan 

daerah dengan objek Dinas Kehutanan kabupaten Luwu. Sampel yang digunakan 

pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode non probability sampling. 

Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis koefisien korelasi 

rank spearman pada taraf signifikan 5% dan dibantu dengan aplikasi 

SPSS(Statistical Product and Service Solution) versi 19.00. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa keseluruhan sistem akuntansi keuangan daerah pada 

dinas kehutanan kabupaten Luwu termasuk kategori sangat baik. Artinya sistem 

akuntansi keuangan daerah sesuai dengan prosedur anggaran belanja daerah dan 

prosedur anggaran pendapatan daerah. Dalam hal ini laporan keuangan telah 

memenuhi kriteria relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.   

 Megawati (2015) dengan judul pengaruh penerapan SAKD, kompetensi 

SDM, dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah dengan objek tiga dinas kabupaten Buleleng. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode non probability 

sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi 

berganda dan uji hipotesis yang diolah dengan menggunakan program SPSS 19.0 
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for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan pengelolaan 

keuangan daerah terhadap laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan.  

 Yusniyar (2016) dengan objek SKPA pemerintah Aceh. Dalam penelitian 

yang dilakukan peneliti menggunakan metode sensus dan data panel tidak 

seimbang. Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linear 

berganda dengan analisis jalur dan pengujian hipotesis. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh 

baik terhadap kualitas laporan keuangan. 

Peneliti lain Ihsanti (2014) dengan obkjek SKPD pada Kabupaten Lima 

Puluh Kota Teknis analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan 

bantuan SPSS 15. Hasil yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa kompetensi 

SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 

Sedangkan penerapan SAKD tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas laporan keuangan daerah. 

 Haza (2017) dengan objek SKPD kota Padang teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan SPSS 22. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruhsignifikan positif terhadap Kualitas laporan keungan pemerintah 

daerah, kemudian Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif 

terhadap Kualitas laporan keungan pemerintah daerah. 
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No Nama 

( Tahun) 

Judul/jurnal Objek/Variabel/An
alisis 

Hasil 

1 Patra 

(2015) 

Pengaruh 
Penerapan Sistem 
Akuntansi 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah Terhadap 
Kualitas Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 

Objek:Dinas 
Kehutanan 
kabupaten Luwu 

Variabel 
independen: Sistem 
Akuntansi 
Keuangan Daerah 
Variabel dependen 
: Kualitas Laporan 
Keuangan 
Pemerintah Daerah  

Metode: Analisis 
koefisien korelasi 
rank spearman 
pada taraf 
signifikan 5% dan 
dibantu dengan 
aplikasi 
SPSS(Statistical 
Product and 
Service Solution) 
versi 19.00 

 

Keseluruhan sistem 
akuntansi keuangan 
daerah pada dinas 
kehutanan kabupaten 
Luwu termasuk kategori 
sangat baik. Artinya 
sistem akuntansi 
keuangan daerah sesuai 
dengan prosedur 
anggaran belanja daerah 
dan prosedur anggaran 
pendapatan daerah. 
Dalam hal ini laporan 
keuangan telah 
memenuhi kriteria 
relevan, andal, dapat 
dipahami dan dapat 
dibandingkan. 
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2 Megawati 
(2015) 

Pengaruh 
Penerapan Sistem 
Akuntansi 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah, 
Kompetensi 
Sumber Daya 
Manusia Dan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Terhadap 
Kualitas Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah (Studi 
Empiris Pada 
Dinas Kabupaten 
Buleleng) 

Objek : tiga dinas 
kabupaten 
Buleleng  

Variabel 
independen : sistem 
akuntansi keuangan 
daerah, kompetensi 
Sumber Daya 
Manusia, dan 
pengelolaan 
keuangan daerah 

Metode 
analisis:regresi 
berganda dan uji 
hipotesis yang 
diolah dengan 
menggunakan 
program SPSS 19.0 
for Windows 

Penerapan sistem 
akuntansi keuangan 
daerah berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap kualitas laporan 
keuangan. 

     

3. Yusniyar 
(2016) 

Pengaruh 
Penerapan Sistem 
Akuntansi 
Pemerintah 
Daerah dan 
Pengendalian 
Intern terhadap 
Good 
Governance dan 
Dampaknya Pada 
Kualitas Laporan 
Keuangan 

Objek : SKPA 
pemerintah Aceh 

Variabel 
independen: sistem 
akuntansi keuangan 
daerah dan 
pengendalian 
Internal 

Variabel dependen: 
good governance 
pada kualitas 
laporan keuangan 

 Metode analisis 
data yang 
digunakan adalah 
metode regresi 

Penerapan sistem 
akuntansi keuangan 
daerah berpengaruh baik 
terhadap kualitas laporan 
keuangan. 
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linear berganda 
yang diolah 
menggunakan 
aplikasi SPSS 

4. Ihsanti 
(2014) 

Pengaruh 
Kompetensi 
Sumber Daya 
Manusia dan 
Penerapan Sistem 
Akuntansi 
Keuangan Daerah 
terhadap Kualitas 
Laporan 
Keuangan Daerah 
(Studi Empiris 
pada SKPD Kab. 
Lima Puluh Kota) 

 

Objek : SKPD Kab. 
Lima Puluh Kota 

Variabel 
independen: 
kompetensi SDM 
dan penerapan 
sistem akuntansi 
keuangan Daerah 

Variabel dependen: 
kualitas laporan 
keuangan 

Metode analisis 
data yang 
digunakan adalah 
regresi berganda 
dengan dibantu 
SPSS  

Metode yang 
dignakan : regresi 
berganda dengan 
bantuan SPSS 

Kompetensi SDM 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap kualitas 
laporan keuangan daerah. 
Sedangkan penerapan 
SAKD tidak berpengaruh 
signifikan positif 
terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah 

5. Haza 
(2017) 

Pengaruh 
Pemanfaatan 
Teknologi 

Informasi dan 
Pengawasan 
Keuangan 

Daerah terhadap 
Kualitas Laporan 

Keuangan 
Pemerintah 

Objek : SKPD kota 
Padang 

Variabel 
independen: 
pemanfaatan 
teknologi informasi 
dan pengawasan 
keuangan daerah 

Variabel dependen: 
kualitas laporan 

Pemanfaatan teknologi 
informasi berpengaruh 

signifikan positif 
terhadap Kualitas laporan 
keungan pemerintah 
daerah, (2) Pengawasan 
keuangan 

daerah berpengaruh 
signifikan positif 
terhadap Kualitas laporan 
keungan pemerintah 
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daerah (Studi 

Empiris Pada 
SKPD Kota 
Padang) 

keuangan daerah 

Metode analisis : 
regresi berganda 
dengan dibantu 
SPSS 

daerah 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Karakteristik Kualitatif Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Karakteristik kualitatif pelaporan keuangan adalah ukuran-ukuran 

normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga mampu 

memenuhi tujuan yang diinginkan. Karakteristik kualitatif keuangan 

terdiri dari: 

a. Relevan  

Relevan memiliki artian bahwa laporan keuangan pemerintah 

daerah memberikan informasi yang dapat dihubungkan dengan maksud 

dari pengguna informasi.  

b. Andal  

Informasi pada laporan keuangan Pemerintah Daerah bebas dari 

artian yang menyesatkan dan kesalahan dalam material, menyajikan 

setiap kenyataan dengan jujur, dapat diverifikasi, dan netral. 

c. Dapat dibandingkan 

Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang bisa 

dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Tetapi dalam 

membandingkan suatu laporan keuangan saat ini dengan sebelumnya 

memiliki ketentuan yaitu menetapkan kebijakan akuntansi yang sama. 
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Karena bila menetapkan kebijakan akuntansi yang berbeda maka laporan 

keuangan tersebut tidak dapat dibandingkan. 

d. Dapat dipahami 

Dalam pembuatan laporan keuangan informasi yang disajikan oleh 

pembuat laporan harus dapat dimengerti oleh pengguna laporan 

keuangan tersebut dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang sesuai 

dengan pemahaman pengguna laporan. (Ghozali, 2008) 

2. Komponen Laporan Keuangan  

Dalam PSAP (01) dijabarkan bahwa komponen yang terdapat dalam 

laporan keuangan yang terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, 

dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah 

daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 

realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 

menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan Saldo 

Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan pada tahun sebelumnya. 

c. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 
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d. Laporan Operasional (LO) 

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan penggunannya yang dikelola oleh pemerintah 

daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka satu 

periode pelaporan. 

e. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan 

aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang 

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir 

kas pemerintah daerah pada periode tertentu. 

f. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan rincian 

angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Perubahan SAL, Laporan Operaional, Laporan Perubahan Ekuitas, 

Neraca, dan Laporan Arus Kas.  

3. Akuntansi Keuangan Daerah 

Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) 

dari entitas pemerintah daerah (kabupaten,kota, atau provinsi) yang 



15 
 

 
 

dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh 

pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan untuk suatu 

tujuan tertentu. (Halim & Kusufi, 2014) 

4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

Menurut Ghozali & Ratmono (2008) Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah (Pemda) adalah serangkaian prosedur yang dimulai dengan 

proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan 

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang  

dilakukan secara manual ataupun menggunakan media komputer. Sistem 

akuntansi Pemda terdiri atas sistem akuntansi yang dilakukan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sistem akuntansi yang dilakukan 

oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki dua karakteristik yaitu: basis 

akuntansi dan sistem pembukuan. 

 Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah untuk SKPD 

a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 

 Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilakukan oleh fungsi 

akuntansi pada PPK-SKPD.  

 Fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)- SKPD 

berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas harus melakukan pencatatan 

ke dalam jurnal penerimaan kas, disertai rekening lawan asal penerimaan 

kas tersebut.  
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 Bukti transaksi penerimaan kas antara lain: (1) Surat Tanda Bukti 

Pembayaran (STBP), (2) Surat Tanda Setoran (STS), (3) bukti transfer, 

(4) nota kredit, dan (5) bukti penerimaan lainnya. 

  Secara berkala fungsi PPK-SKPD melakukan posting ke buku besar.  

 Jika dibutuhkan maka akan membuat buku besar pembantu.  

 Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD menyusun laporan 

keuangan. (Halim & Kusufi, 2014) 

b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 

 Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dilakukan oleh fungsi 

akuntansi pada PPK-SKPD.  

 Fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)- SKPD 

berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas mulai melakukan pencatatan 

ke dalam jurnal pengeluaran kas, dan rekening lawan asal pengeluaran 

kas.  

 Bukti transaksi pengeluaran kas yang dibutuhkan antara lain: (1) Surat 

Perintah Pencairan Dana (SPPD), (2)bukti transfer, (3) nota kredit, dan 

(4) bukti penerimaan lainnya.  

 Secara berkala fungsi PPK-SKPD melakukan posting ke buku besar.  

 Jika dibutuhkan maka akan membuat buku besar pembantu.  

 Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD menyusun laporan 

keuangan. (Halim & Kusufi, 2014) 
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c. Prosedur Akuntansi Selain Kas 

 Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD dilakukan oleh fungsi 

akuntansi pada PPK-SKPD.  

 Transaksi dalam akuntansi selain kas antara lain:  

i. Pengesahan  pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dana 

ii. Koreksi kesalahan pencatatan 

iii. Penerimaan hibah atau donasi selain kas 

iv. Pembelian secara kredit 

v. Retur pembelian kredit 

vi. Pelepasan hak atas aset atau barang milik daerah tanpa konsekuensi kas 

vii. Penerimaan aset tetap atau barang milik daerah tanpa konsekuensi kas 

 Bukti transaksi dalam kejadian akuntansi selain kas, adalah: 

i. Berita acara penerimaan barang 

ii. Surat keputusan penghapusan barang 

iii. Surat pengiriman barang 

iv. Surat keputusan mutasi barang 

v. Berita acara pemusnahan barang 

vi. Berita acara serah terima barang 

vii. Berita acara penilaian 

 Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi atau 

kejadian melakukan pencatatan pada buku memorial.   

 Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial mencatat 

kedalam buku jurnal umum. 
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 Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD secara berkala melakukan posting ke 

buku besar. 

 Jika merasa perlu, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dapat membuat 

buku besar pembantu yang berguna sebagai rincian buku besar dan 

kontrol. (Halim & Kusufi, 2014) 

d. Prosedur Akuntansi aset 

 Prosedur akuntansi aset pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi 

pada PPK-SKPD 

 Bukti transaksi dan atau kejadian akuntansi aset terdiri atas: 

i. Berita acara penerimaan barang 

ii. Surat keputusan penghapusan barang 

iii. Surat pengiriman barang 

iv. Surat keputusan mutasi barang 

v. Berita acraa pemusnahan barang 

vi. Berita acara serah terima barang 

vii. Berita acara penilaian 

viii. Berita acara penyelesaian pekerjaan 

 Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi atau 

kejadian melakukan pencatatan ke buku memorial.   

 Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial mencatat 

kedalam buku jurnal umum. 

 Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD secara periodik melakukan posting ke 

buku besar. 
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 Setiap akhir periode, semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan 

laporan keuangan SKPD. (Halim & Kusufi, 2014) 

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknik untuk mengolah 

data, memproses, menyusun, menyimpan, mendapatkan, memanipulasi 

data dalam beberapa cara dengan tujuan untuk mendapatkan hasil 

informasi yang berkualitas, informasi yang relevan, akurat, dan tepat 

waktu. Teknologi informasi lebih mengarah pada pengelolaan data dan 

informasi dalam sebuah enterprise (perusahaan atau organisasi kerja 

lainnya), dengan pemanfaatan teknologi komputer dan komunikasi data 

serta lebih menekankan pada teknik pemanfaatan perangkat-perangkat 

yang ada. Diantaranya adalah komputer. Dalam hubungannya dengan 

sistem informasi akuntansi, komputer dapat meningkatkan kapabilitas 

sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan 

dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem 

informasi akuntansi, tidak akan ada aktivitas umum yang ditambah atau 

dikurangi dalam hal ini kecurangan. (Haza, 2017) 

6. Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah 

Kualitas dan kinerja organisasi sangat ditentukan oleh faktor SDM 

yang dmiliki, itu diesbabkan karena manusia dalam suatu organisasi tidak 

dapat digantikan oleh unsur yang lain. Organisasi dapat mencapai sukses 

apabila dikelola dengan baik, oleh karena itu dibutuhkan suatu 

manajemen Sumber Daya Manusia yang efektif. Manajemen Sumber 
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Daya Manusia sendiri memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah 

penarikan, seleksi, dan penempatan pegawai berdasarkan asas the right 

man in the right place and the man in the right job. (Ghozali & Ratmono, 

2008) 

Sehingga sebuah satuan kerja pada pemerintahan diharuskan memiliki 

sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung oleh pendidikan 

akuntansi, seringnya mengikuti pelatihan, dan pengalaman yang cukup 

pada bidang keuangan khususnya akuntansi. Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas adalah kunci dari keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini adalah laporan 

keuangan yang berkualitas.  

7. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Dalam buku Ghozali & Ratmono (2008) Menurut kerangka koseptual 

Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya 

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan 

keuangan untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, 

sosial, maupun politik dengan: 

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode 

berjalan yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 

b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber 

daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dan 

peraturan perundang-undangan. 
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c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan pada kegiatan entitas pelaporan dan hasil-hasil yang telah 

dicapai. 

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 

seluruh kegiatan yang dilakukan dan mencukupi kebutuhan kasnya. 

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 

pelaporan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan, 

sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan pada periode pelaporan. 

C. Perumusan Hipotesis 

Hubungan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap 

kualitas laporan keuangan daerah 

Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas 

akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam 

merancang sistem akuntansi untuk menghasilkan informasi diperlukan sebuah 

standar dalam pembuatannya. Dalam hal ini telah diatur dalam Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Patra (2015) dan Yusniyar (2016) 

menunjukkan hasil bahwa Sistem Akuntansi Keuangan daerah berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.  
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𝐻  : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan daerah  

Hubungan pemanfaatan Teknologi terhadap kualitas laporan keuangan 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah yaitu untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses 

pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 

pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan 

memanfaatkan teknologi informasi agar meningkatkan kemampuan pengelola 

keuangan daerah kepada pelayanan publik dalam bahasan ini adalah laporan 

keuangan yang dibuat. 

Penelitian yang telah dilakukan Haza (2017) menunjukkan hasil bawa 

pemanfaatan teknologi informasi yang dijalankan berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

𝐻  : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan 
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Hubungan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan 

keuangan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia pada sebuah pemerintahan dapat dikaitkan 

dengan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam 

melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang pegawai 

pemerintah dalam melakukan suatu pekerjaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Megawati (2015) dan Ihsanti (2014) menunjukkan bahwa kompetensi Sumber 

Daya Manusia yang dimiliki berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan Pemerintah Daerah.  

𝐻  : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah 

Gambar 2.1  
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