
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DENGAN KOMITMEN ORGANISASI 

SEBAGAI VARIABEL MODERASI 

(SURVEY PADA OPD KABUPATEN BELU) 

                                                               

 

TESIS 

 

Untuk Memenuhi Persyaratan 

Memperoleh Gelar Magister 

 

 

 

OLEH: 

JEANE MARCELA PRISCA DUA BALA 

176020300111047 

 

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIWAYAT HIDUP 

Jeane Marcela Prisca Dua Bala, lahir di Atambua, 24 Januari 1994, anak ketiga 

dari Bapak Yohanes Dua Bala dan Ibu Modesta Bete Temu. Pendidikan SDI Tulamalae 

Atambua (1999-2005), SMPK Hati Tersuci Maria Halilulik (2005-2008), SMAK Cor Jesu 

Malang (2008-2011), Program Sarjana S1 STIE Malangkucecwara Malang (2011-

2015), Program Studi Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang (2017-2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSEMBAHAN 

Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya cintai. 

Teruntuk Kedua orang tuaku Bapak Yohanes Dua Bala dan Ibu Modesta Bete Temu, 

yang sudah mengandung dan melahirkan dengan penuh cinta. Terimakasih karena 

selalu memanjatkan doa untuk keberhasilan anakmu ini. Terimakasih karena telah 

memberikan dorongan baik moril maupun material, memberikan semangat dan 

motivasi, mendidik dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan keikhlasan sehingga 

anakmu bisa meraih apa yang dicita-citakan dan menyelesaikan pendidikan S2 dengan 

baik. Teruntuk Kakak dan Ade, terima kasih atas semua doa dan dukungannya. Tidak 

lupa juga untuk semua keluarga besarku, terimakasih atas doa dan dukungan yang 

telah diberikan selama ini. Semoga, apa yang telah saya raih saat ini, kedepannya 

dapat memberikan manfaat untuk kita semua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCAPAN TERIMA KASIH 

Puji Syukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini 

merupakan bentuk sumbangsih dan dukungan dari banyak pihak yang mengulurkan 

tangan kepada penulis pada masa-masa sulit pengerjaan tesis. Karena itu Penulis 

ingin mengungkapkan beberapa apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak 

tersebut, yaitu:  

1. Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S. selaku Rektor Universitas Brawijaya 

Malang.  

2. Drs. Nurkholis, M.Buss., Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang.  

3. Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, MA. selaku ketua Program Studi 

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Malang.  

4. Bapak Dr. Rosidi, SE., MM., Ak. selaku ketua komisi pembimbing dan Bapak 

Drs. Ali Djamhuri, M.com., Ph.D., CPA, Ak. selaku anggota komisi pembimbing 

yang selama proses penulisan hingga penyelesaian tesis selalu memberikan 

arahan dengan penuh kesabaran dan motivasi yang tiada habisnya. Penulis 

mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman baru dari kedua komisi 

pembimbing yang karenanya penulis merasakan bahwa beribu ucapan terima 

kasih tidak akan mampu mengungkapkan seluruh perasaan penulis.  

5. Bapak Dr. Bambang Hariadi, S.E., M.Ec., Ak. dan Ibu Yeney Widya P, SE., 

MSA., Ak., DBA selaku dosen penguji satu dan dua yang turut memberikan 

saran dan masukan guna perbaikan tulisan dan penyempurnaan tesis ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Para Dosen pada Program Magister Akuntansi Universitas Brawijaya, yang 

telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama menempuh pendidikan S2.  

7. Para Pegawai dan Staf Administrasi pada Program Magister Akuntansi 

Universitas Brawijaya, yang telah memberikan pelayanan selama menempuh 

pendidikan S2.  

8. Pemerintah Kabupaten Belu yang sudah memberikan izin untuk melakukan 

penelitian.  

9. Untuk Bu Erna, Risky, Ka Lena, Marsel, Elben, Ka oli, Tyas, Alwi, Ka Beatrix, 

Ka Melki, dan baby sharkku Mita, Ari dan Hayu. Terimakasih untuk semangat 

dan dukungannya.  

10. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman seperjuangan di 

Magister Akuntansi angkatan 2017 yaitu: Kelas EB dan Kelas Sektor Publik 

Terimakasih untuk kenangan indahnya.  

11. Kepada pihak-pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu per-satu, juga 

penulis sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tidak terhingga, 

karena dengan bantuan Bapak dan Ibu semuanya maka tesis ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan Rahmat 

dan Karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian bagi 

kejayaan Bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai.  

 

Malang, 21 Oktober 2019  

  

  Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

Jeane Marcela Prisca Dua Bala, Program Magister Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2017. “Pengaruh Kompetens 
Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Komitmen Organisasi 
Sebagai Variabel Moderasi”. Pembimbing I: Rosidi, Pembimbing II: Ali Djamhuri. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi 
sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan 
keuangan organisasi perangkat daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel 
moderasi. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 
Kabupaten Belu dengan jumlah sampel 120 pegawai yang terkait dengan pengelolaan 
keuangan OPD. Metode analisis data menggunakan SEM-PLS dengan bantuan 
aplikasi SmartPLS 2.0. Pasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya 
manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan organisasi perangkat daerah. 
Hal ini menunjukan kondisi kompetensi sumber daya manusia yang ada pada 
organisasi perangkat daerah Kabupaten Belu di bagian akuntansi atau tata usaha 
keuangan yang belum mendukung, sedangkan sistem pengendalian intern 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah. 
Komitmen organisasi dapat memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia 
dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan organisasi 
perangkat daerah Kabupaten Belu. Temuan yang dihasilkan pada penelitian ini dapat 
memberikan implikasi baik secara teoritis dan praktis. Penelitian ini mendukung teori 
stewardship karena telah membuktikan bahwa sistem pengendalian internal yang 
memadai dan efektif mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerinah. 
Penelitian ini juga mendukung teori kontingensi karena telah membuktikan bahwa 
komitmen organisasi dapat memperkuat hubungan antara kompetensi sumber daya 
manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan 
organisasi perangkat daerah. Dari hasil empiris penelitian ini juga berimplikasi praktik 
terhadap pegawai yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan OPD, Kepala 
OPD, Kasubag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dan staf 
akuntansi pada masing-masing OPD bahkan terhadap pemerintah Kabupaten Belu 
untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyusunan dan penyajian 
laporan keuangan 

 
 
Kata Kunci : Kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, 
kualitas laporan keuangan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Jeane Marcela Prisca Dua Bala, Master in Accounting Program, Faculty of Ec
onomics and Business, University of Brawijaya Malang, 2017. "The Effect of Human R
esource Competencies and Internal Control Systems on the Quality of Financial State
ments of Regional Apparatus Organizations (RAO) with Organizational Commitment a
s A Moderation Variable". Advisor I: Rosidi, Advisor II: Ali Djamhuri. 

This study aims to empirically examine the effect of human resource competen
cies and internal control systems on the quality of financial statements of regional app
aratus organizations with organizational commitment as a moderating variable. This re
search was conducted at the Regional Apparatus Organizations (RAO) in Belu Regen
cy with a sample of 120 employees related to financial management in RAO. The data 
analysis method uses SEM-PLS with the help of the SmartPLS 2.0 application. The re
sults of the test show that the competence of human resources does not affect the qu
ality of the regional organization's financial report. This shows the condition of human 
resource competencies that exist in the Regional Apparatus Organization in Belu Reg
ency especially in the accounting or financial administration division has not been sup
ported, while the internal control system influences the quality of the financial stateme
nts of the regional apparatus organizations. Organizational commitment can strengthe
n the relationship of human resource competencies and internal control systems to th
e quality of the financial statements of the Belu Regency Organization. The findings g
enerated in this study can have both theoretical and practical implications. This resear
ch supports the theory of stewardship because it has proven that an adequate and eff
ective internal control system can improve the quality of the government's financial sta
tements. This study also supports the contingency theory because it has proven that o
rganizational commitment can strengthen the relationship between human resource c
ompetencies and internal control systems on the quality of financial statements of regi
onal government organizations. The empirical results of this study also have practical i
mplications for the  employees who play an important role in RAO's financial manage
ment, Head of RAO, Head of Financial Division as the Financial Administration Officer 
and accounting staffs in each RAO even against the Government in Belu Regency to 
always try to improve the quality in the preparation and presentation of the financIal st
atements. 

 

Keywords: HR competence, internal control system, organizational commitment, 

financial statements quality 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam mewujudkan corporate governance, organisasi sektor publik harus 

terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya 

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik 

(Mardiasmo, 2009). Untuk menjawab tuntutan publik, pemerintah melakukan 

reformasi manajemen keuangan negara dengan menetapkan peraturan 

perundang-undangan bidang keuangan negara, antara lain Undang-Undang 

No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No.1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 

mewajibkan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, di mana 

bentuk dan isi laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan 

standar akuntansi pemerintahan (Renyowijoyo, 2010). 

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik, 

sehingga laporan keuangan daerah yang disajikan harus memiliki kualitas yang 

memadai dan mengikuti standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Suwardjono, 2005). Laporan keuangan daerah 

sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik harus memenuhi 

karakateristik kualitatif dari kualitas laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan 

pemerintah adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 

Apabila informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah seperti yang 

disyaratkan dalam peraturan tersebut, maka pemerintah daerah mampu 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. 

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dapat di identifikasi 

dari opini BPK berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD tersebut. Adapun kriteria 

pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria: (a) 

kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (b) kecukupan 

pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan (d) 

efektivitas sistem pengendalian intern (Ratifah & Ridwan, 2012). Terdapat empat 

jenis opini hasil audit laporan keuangan pemerintah oleh BPK, yaitu opini wajar 

tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) 

dan tidak memberikan pendapat (TMP).  

Badan pemeriksa keuangan memberikan rilis terkait dengan kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah pada semester 1 yang dimuat dalam Ikhtisar 

Hasil Pemeriksaan tahun 2018, mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2017 yang ditunjukkan 

dengan peningkatan opini wajar tanpa pengecualian sebesar 30% selama lima 

tahun terakhir, pada tahun 2013 hanya 46% dari pemerintah daerah memperoleh 

opini wajar tanpa pengecualian dan tahun 2017 menjadi 76%, sehingga hal ini 

menimbulkan tren positif yaitu peningkatan kualitas laporan keuangan 

(www.bpk.go.id). Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

tersebut sebagai bentuk atas tuntutan masyarakat agar pemerintah daerah 
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menyelenggarakan good corporate governance dengan mengedepankan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas.  

Berdasarkan laporan BPK, masih terdapat 24% laporan keuangan 

pemerintah daerah yang memperoleh opini BPK wajar dengan pengecualian, tidak 

wajar dan tidak memberikan pendapat. Faktor yang menyebabkan pemberian 

opini tersebut, diantaranya: penyajian laporan keuangan yang tidak berdasarkan 

standar yang telah ditetapkan, terjadinya pelanggaran atas undang-undang, bukti 

audit yang tidak cukup, adanya pembatasan ruang lingkup audit dan terjadinya 

pelanggaran (www.djkn.kemenkeu.go.id). Salah satu daerah yang memperoleh 

opini audit BPK wajar dengan pengecualian adalah Kabupaten Belu yang berada 

di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Opini audit yang diperoleh Kabupaten Belu 

selama lima tahun terakhir tidak terjadi peningkatan, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa laporan keuangan Kabupaten Belu masih cenderung kurang baik. 

Perkembangan opini Kabupaten Belu berdasarkan IHPS 1 tahun 2018 dalam lima 

tahu terakhir (2013-2017) masih berada di posisi yang sama yaitu mendapatkan 

opini WDP: 

Tabel 1. 1 Perkembangan Opini Lkpd Kabupaten Belu 

No Tahun Opini 

1 2013 WDP 

2 2014 WDP 

3 2015 WDP 

4 2016 WDP 

5 2017 WDP 

Sumber : Ikhtisar hasil Pemeriksaan semester 1 2018- BPK 

Berkenaan dengan perkembangan opini laporan keuangan, kualitas 

laporan keuangan kabupaten Belu tergolong kurang baik. Hal ini menunjukan 

bahwa kabupaten Belu belum sepenuhnya menindaklanjuti temuan-temuan dari 

BPK. Secara garis besar berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK, adapun 

temuan atas laporan keuangan Kabupaten Belu antara lain: 
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1. Penerimaan dana belanja bantuan sosial terlambat menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana. 

2. Penerima dana hibah terlambat dan/belum menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana. 

3. Pengelolaan kas di bendahara bendahara operasional sekolah belum 

sepenuhnya sesuai ketentuan. 

4. Pengelolaan aset tetap belum memadai. 

5. Penatausahaan aset lainnya belum memadai. 

Dengan memperoleh opini WDP selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa adanya 

peningkatan menunjukan bahwa organisasi perangkat daerah pada Kabupaten 

Belu belum menunjukan usaha untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan 

keuangan organisasi perangkat daerah. Dengan permasalahan tersebut, peneliti 

mencoba membuktikan secara empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia 

dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan. 

Kompetensi sumber daya manusia sangat mempengaruhi penyajian 

laporan keuangan yang berkualitas. SDM yang memiliki kompetensi di bidang 

akuntansi akan lebih mudah dalam menyelenggarakan laporan keuangan, karena 

laporan keuangan adalah salah satu produk yang dihasilkan bidang ilmu 

akuntansi. Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu memahami logika 

akuntansi dengan baik, sehingga sebagai pelaksana teknis, sumber daya manusia 

mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada 

setiap Organisasi perangkat daerah (OPD) selaku entitas akuntansi yang 

merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan 

kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan 

sesuai dengan standar yang berlaku akan menjamin bahwa laporan keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

dapat disusun sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sebaliknya, 

kegagalan SDM dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi dapat 

menyebabkan kekeliruan dalam menyusun laporan keuangan dan 

ketidaksesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah 

(Warisno, 2009). 

Penyajian laporan keuangan yang berkualitas juga membutuhkan 

pengawasan melalui penerapan sistem pengendalian intern yang memadai. SPI 

merupakan kriteria yang digunakan oleh BPK dalam memberikan penilaian 

informasi keuangan yang disajikan sehingga dapat mempengaruhi opini dan 

kualitas laporan keuangan tersebut. Pengendalian internal pada pemerintah 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem 

pengendalian internal pemerintah. Pengendalian internal adalah salah satu prinsip 

utama dalam mengendalikan keamananan dan menjaga agar organisasi berjalan 

secara sehat (Chee, Ramayah, & Subramaniam, 2018). Semakin baik penerapan 

Sistem Pengendalian Internal maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

pun semakin meningkat (Irwan, 2011). Laporan keuangan yang semakin andal dan 

penerapan SPI yang semakin baik merupakan bentuk sinyal yang baik dari 

pemerintah kepada para pengguna laporan keuangan (Hendriyani, R. dan Tahar, 

2015). 

Hasil penelitian terdahulu menunjukan adanya kontroversi hasil, misalnya 

Yosefrinaldi (2013), Winidyaningrum (2010), Yendrawati (2013), dan Trisnawati & 

Wiratmaja (2018) yang memperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

Hal ini menunjukan bahwa semakin berkompeten sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD) maka dapat meningkatkan 

kualitas laporan keuangan. Terdapat penelitian lain yang berbanding terbalik yaitu 
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penelitian Sukmaningrum (2012), Siahaan (2013), dan Syarifudin (2014) yang 

menunjukan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukan bahwa meningkatnya 

variasi kompetensi yang dimiliki oleh OPD, tidak akan berpengaruh pada 

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. 

Hubungan antara sistem pengendalian internal dan kualitas laporan 

keuangan organisasi perangkat daerah juga telah banyak dikaji oleh peneliti 

sebelumnya. Hasilnya menunjukan bahwa sistem pengendalian internal 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

(Indriasari, 2008; Sukmaningrum, 2012; dan Puspitawati, 2016). Semakin efektif 

pelaksanaan sistem pengendalian internal, maka pemerintah mampu 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Terdapat juga penelitian yang menunjukan bahwa sistem pengendalian 

internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (Yendrawati, 2013; Desiana, 2014). Hal ini karena, sistem 

pengendalian internal yang sudah ditetapkan sudah bagus, tetapi belum 

diterapkan secara efektif sehingga informasi laporan keuangan yang dihasilkan 

kurang tepat. 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa 

setiap pemerintah daerah memiliki permasalahan atau kelemahan dalam 

penyajian laporan keuangan yang berbeda, sehingga kebijakan pemerintah dalam 

mengatasi masalah tersebut akan berbeda-beda pula. Setiap pemerintah daerah 

memiliki kompetensi sumber daya manusia yang berbeda, baik dari sisi jumlah 

maupun kualifikasinya sehingga akan berdampak pada pelaksanaan sistem 

pengendalian internal oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah. Dari sisi jumlah 

setiap OPD memiliki jumlah pegawai akuntansi yang berbeda-beda, begitu pula 

dari sisi kualifikasinya. Hal ini akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan 
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setiap organisasi perangkat daerah. Sama halnya dengan Kabupaten Belu yang 

menjadi objek penelitian, kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal yang 

diterapkan di Kabupaten Belu akan berbeda dengan Kabupaten lain atau 

pemerintah daerah yang lain. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk kembali 

meneliti faktor kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal di Kabupaten 

Belu.  

Govindarajan (1988) menyatakan bahwa pendekatan kontingensi dapat 

digunakan sebagai solusi atas ketidakkonsistenan hasil-hasil riset sebelumnya. 

Pendekatan kontingensi memberikan pandangan bahwa hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat dipengaruhi oleh variabel yang bersifat 

kondisional. Pendekatan kontingensi perlu diperhatikan dalam membangun sistem 

akuntansi manajemen demi meningkatkan kinerja yang bertumpu pada kondisi 

dan situasi dari sebuah organisasi. Suatu sistem yang diterapkan dan bersifat 

efektif pada suatu organisasi belum tentu akan berhasil dan efektif bila diterapkan 

pada organisasi lain dengan karakteristik organisasi yang berbeda yang bisa 

disebabkan karena adanya faktor-faktor kontingensi (ketidakpastian). Faktor 

kontingensi yang dipilih dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi. 

Komitmen organisasi bersifat kontingensi (tidak pasti) artinya masing-masing 

pegawai/staf memiliki komitmen yang berbeda-beda dalam memaksimalkan 

kinerjanya demi mencapai tujuan organisasi. 

Implikasinya dalam penelitian ini adalah dalam rangka mewujudkan tujuan 

organisasi, termasuk tujuan untuk mewujudkan laporan keuangan yang 

berkualitas juga membutuhan komitmen di dalam organisasi. Komitmen organisasi 

merupakan tingkat dimana individu memihak dan ingin secara kontinue 

berpartisipasi aktif dalam organisasi, yang tercermin melalui karakteristik-

karakteristik: (1) Adanya keyakinan yang kuat dan penerimaan atas nilai dan 

tujuan organisasi; (2) Kesediaan untuk mengusahakan yang terbaik bagi 
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organisasi; dan (3) Adanya keinginan yang pasti untuk bertahan dalam organisasi 

(Davis & Newstrom, 2002). Jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai 

organisasi yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga 

mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan 

termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas 

kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui 

laporan keuangan yang berkualitas. 

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan 

organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai 

tujuan organisasi serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara 

sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi  serta mempunyai keinginan yang 

kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi (Pramita, 2010). Faktor komitmen 

organisasi dari individu yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ikut 

menentukan hasil yang diperoleh. Komitmen organisasi akan menimbulkan sense 

of belonging pegawai terhadap organisasi, sehingga memunculkan tanggung 

jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Adanya komitmen organisasi akan mempertahankan 

kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintahan.  Hasil penelitian (Ratifah & Ridwan, 

2012) menunjukkan bahwa komitmen organisasi dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karawang dapat meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah 

untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Sama halnya dengan hasil 

penelitian Suwanda (2015), yaitu komitmen organisasi secara signifikan 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya sumber 

daya manusia yang berkompeten, dan sistem pengendalian internal diiringi 

dengan komitmen organisasi, diharapkan akan terwujud laporan keuangan yang 
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berkualitas sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. 

Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa komitmen organisasi 

merupakan variabel yang dapat berperan dalam memoderasi hubungan pada 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, 

seperti yang telah disimpulkan oleh Suarmika & Suputra (2016), komitmen 

organisasi dapat memoderasi pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan 

penerapan SIKD terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD). Manullang (2016) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan 

variabel pemoderasi yang dapat memoderasi hubungan antara implementasi 

standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan sistem 

akuntansi pemerintah daerah (SAPD) dengan kualitas laporan keuangan 

pemerintah. Hasil yang berbeda disimpulkan oleh Andrianto (2017) yang 

menyimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memoderasi kapasitas 

sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian 

intern terhadap kualitas laporan keuangan. 

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di atas dan adanya 

inkonsistensi temuan penelitian terdahulu, serta masih adanya kontroversial pada 

hasil efek moderasi variabel komitmen organisasi merupakan ide yang mendasari 

penelitian ini yang berjudul: “Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia dan 

Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Komitmen Organisasi Sebagai 

Variabel Moderasi (Survey Pada OPD Kabupaten Belu)”.  
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1.2 Motivasi Penelitian 

Motivasi yang mendasari peneliti melakukan penelitian ini adalah peneliti 

ingin mengkaji lebih dalam terkait faktor-faktor yang menentukan Kualitas laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah antara lain Kompetensi Sumber Daya Manusia, 

Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi.  Selain itu berdasarkan 

fenomena yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti ingin mencari simpulan 

yang tepat terkait lambatnya peningkatan opini pada LKPD Kabupaten Belu.   

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 

Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah? 

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 

3. Apakah Komitmen Organisasi memperkuat Pengaruh kompetensi sumber 

daya manusia terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah? 

4. Apakah Komitmen Organisasi memperkuat Pengaruh sistem pengendalian 

internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan pada masalah penelitian di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel kualitas sumber daya 

manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel sistem pengendalian 

internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
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3. Untuk menguji dan menganalisis Komitmen Organisasi dalam memoderasi 

pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

4. Untuk menguji dan menganalisis Komitmen Organisasi dalam memoderasi 

pengaruh sistem pengendalian internal manusia terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis, 

kontribusi praktik dan kontribusi kebijakan. 

1. Kontribusi Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini berkontribusi terhadap implementasi teori 

stewardship yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah sebagai steward wajib 

mempertanggungjawabkan setiap aktivitas dalam organisasi salah satunya adalah 

menyajikan laporan keuangan OPD sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Penyajian laporan 

keuangan yang berkualitas juga membutuhkan pengawasan melalui penerapan 

sistem pengendalian intern yang memadai. Selain itu, penelitian ini juga 

berkontribusi terhadap implementasi teori kontingensi yang menyatakan bahwa 

tidak ada rancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen yang 

dapat diterapkan secara efektif untuk semua kondisi organisasi, salah satunya 

komitmen organisasi. Hubungan antara komitmen yang dimiliki oleh pegawai 

terhadap organisasi dengan didukung kompetensi yang dimiliki pegawai dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD). 
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2. Kontribusi Praktik 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi semua 

pihak yang terlibat dalam pengelolaan laporan keuangan terutama bagi mereka 

yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Belu yaitu 

Kepala OPD, Kasubag selaku pejabat penatausahaan keuangan dan pegawai/staf 

akuntansi untuk lebih memaksimalkan kinerjanya dalam menghasilkan laporan 

keuangan OPD yang berkualitas.  

3. Kontribusi Kebijakan 

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah kabupaten Belu 

terutama bagi Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Belu dalam mengambil 

kebijakan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

dengan lebih memperhatikan kompetensi sumber daya manusia, sistem 

pengendalian internal dan didukung oleh komitmen dari seluruh level pegawai 

setiap OPD sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

Landasan teori penelitian harus relevan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat 

dipakai sebagai dasar jawaban teoretik sementara terhadap masalah penelitian, terutama 

sebagai dasar penyusunan hipotesis. Penelitian terdahulu berguna untuk menempatkan posisi 

penelitian lain dalam perkembangan penelitian tentang topik yang sama dengan topik penelitian 

ini. 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang 

variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah yang diajukan (hipotesis) dan penyusunan instrumen penelitian. Teori dalam 

penelitian ini adalah Stewardship Theory. Teori stewardship menyatakan bahwa tindakan 

manager tidaklah termotivasi oleh tindakan-tindakan individu melainkan lebih ditujukan pada 

sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari teori dasar (grand theory) dan teori pendukung. 

2.1.1 Teori Stewardship 

Teori Stewardship (Donaldson & Davis, 1997) adalah teori yang menggambarkan situasi 

dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada 

sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini berasumsi bahwa 

manajemen adalah pihak yang berintegritas tinggi, memiliki kejujuran dan mampu bertindak 

dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan stakeholders. 
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Dalam teori ini manajer akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. 

Asumsi teori stewardship yang menyatakan bahwa manager akan berusaha mengelola sumber 

daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan 

bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan (pemenuhan kebutuhan) manager atau 

steward dan pemilik atau prinsipal berasal dari perusahaan yang kuat secara organisasi dan 

secara ekonomi. Teori stewardship dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor 

publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya (Imran, 2018). 

Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan 

pelaksanaan good governance. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam penyusunan LKPD, setiap 

Organisasi Perangkat Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi 

dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan 

bermanfaat bagi berbagai kalangan pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Pihak-

pihak tertentu dapat memanfaatkan LKPD tersebut untuk membuat keputusan-keputusan 

ekonomi. 

Implikasi dalam penelitian ini, teori stewardship dapat menjelaskan eksistensi pemerintah 

daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, 

dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban 

keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta 

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Menurut Podrug (2011) stewardship 

theory sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan) dengan beberapa asumsi-

asumsi dasar (fundamental assumtions of stewardship theory) yang ditunjukkan dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 2. 1 Asumsi Dasar Teori Stewardship 

Manager as Steward 

Approach to governance Sociological and psychological 

Model of human behavior Collectivistic, pro-organizational, 

trustworthy 

Managers motivated by Principal objectives 

Manager-principal interst Covergence 

Structures that Facilitate and empower 

Owners attitude Risk-propensity 

The principal-manager relantionship 

relly on 

Trust 

Sumber: (Podrug, 2011) 

Beberapa pertimbangan penggunaan stewardship theory sehubungan dengan masalah 

penelitian ini yaitu: 

1. Manajemen sebagai stewards (pelayan/penerima amanah/pengelolah) 

Teori stewardship memandang bahwa manajemen organisasi sebagai 

“Steward/penatalayanan”, akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi 

kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1997). Oleh karena itu organisasi pemerintahan 

sebagai Steward mempunyai tugas melayani, bukan dilayani. Dalam penelitian ini 

manajemen bertindak sebagai steward, dan penerima amanah harus menyajikan informasi 

yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah. 

Informasi dapat dimanfaatkan oleh penggunanya jika didukung oleh penyajian yang 

berkualitas. 
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2. Pendekatan governance menggunakan sosiologi dan psikologi  

Teori stewardship menggunakan pendekatan governace atas dasar psikologi dan 

sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi manajemen sebagai 

stewards (pelayan) yang dapat termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan principal 

dan organisasi. Implikasinya pada penelitian ini adalah pemerintah daerah memberikan 

pelayanan kepada masyarakat bukan hanya untuk kepentingan ekonomi tetapi juga 

pertimbangan sosiologis maupun psikologis masyarakat guna mencapai good governance. 

Penelitian ini mengarah ke pendekatan governace yaitu menghasilkan informasi laporan 

keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dengan mempertimbangkan faktor sosiologi 

dan psikologi. Pertimbangan faktor sosiologi dilakukan pada saat analisis variabel sistem 

pengendalian intern dalam konteks lingkungan pengendalian berupa nilai etika dan integritas. 

Pertimbangan faktor psikologi dilakukan pada saat analisis variabel kompetensi sumber daya 

manusia berupa tanggung jawab dalam pekerjaan dan pemahaman tugas pokok, fungsi dan 

uraian tugas. 

3. Model Manusia, perilaku kolektif dan kepentingan organisasi  

Model of man pada stewardship theory didasarkan pada steward (pelayan) yang memiliki 

tindakan kolektif atau berkelompok, bekerja sama dengan utilitas tinggi dan selalu bersedia 

untuk melayani. Terdapat suatu pilihan antara perilaku self serving dan pro-organisational. 

Steward akan menggantikan atau mengalihkan self serving untuk bertindak kooperatif. 

Kepentingan antara steward dan principal tidak sama, tetapi steward tetap akan menjunjung 

tinggi nilai kebersamaan. Steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada 

tindakan kooperatif dan tindakan tersebut dianggap tindakan rasional yang dapat diterima, 

misalnya dengan melakukan efisiensi biaya dan peningkatan kualitas/kinerja.  

Implikasinya manajemen dan kepala daerah secara kolektif (bersama-sama) dan 

kooperatif akan mengarahkan seluruh kemampuan sumber daya manusia dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

mengefektifkan pengendalian intern untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah 

daerah yang berkualitas. 

4. Motivasi pimpinan dan tujuan principals  

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan bahwa dalam organisasi para 

pimpinan tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih termotivasi untuk mencapai 

sasaran utama untuk kepentingan organisasi, sehingga steward (manajemen) bertindak 

sesuai keinginan prinsipal. Penelitian ini berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah. 

Dengan teori stewardship manajemen dan kepala daerah akan cenderung bersikap sesuai 

dengan perspektif teori pengelolaan (stewardship theory), yaitu sebagai aktor yang rasional 

yang tidak dimotivasi oleh keinginan individualnya, tetapi lebih sebagai penerima amanah 

(penatalayanan) yang memiliki motif yang sejalan dengan tujuan prinsipal.  

5. Konvergensi manajer dan principal  

Teori stewardship mengasumsikan bahwa kepentingan manajer dan principal adalah 

kovergen artinya keduanya mempunyai tujuan yang sama menuju satu titik, yaitu untuk 

kepentingan organisasi. Kepentingan organisasi tercapai maka kepentingan individu juga 

terpenuhi. Dalam penelitian ini manajemen diasumsikan mempunyai tujuan yang sama 

dengan kepala daerah menuju satu titik yaitu menghasilkan informasi laporan keuangan 

pemerintah yang berkualitas melalui peningkatan sumber daya manusia dan sistem 

pengendalian intern yang efektif.  

6. Struktur berupa fasilitasi dan pemberdayaan  

Teori stewardship menggunakan struktur yang memfasilitasi dan memberdayakan. 

Penelitian ini menggunakan variabel sistem pengendalian intern dengan unsur lingkungan 

pengendalian yang salah satunya penerapannya melalui pembentukan struktur organisasi 

yang sesuai dengan kebutuhan sehingga diharapkan dapat memfasilitasi dan 

memberdayakan pegawai guna menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang 

berkualitas. 
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7. Sikap pemilik dan risiko  

Teori stewardship cenderung mempertimbangkan risiko. Penelitian ini menggunakan 

variabel sistem pengendalian intern dengan unsur penilaian risiko dengan 

mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi untuk dapat menghasilkan 

laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.  

8. Hubungan principals-manajemen saling percaya  

Stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni manusia 

pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tangung jawab, memiliki 

integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Filosofis tersebut tersirat dalam hubungan fidusia 

antara principals dan manajemen. Stewardship theory memandang manajemen sebagai 

institusi yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan 

principals maupun organisasi. 

2.1.2 Teori Kontingensi 

Menurut Stoner (1996) pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional merupakan 

suatu pandangan yang melihat bahwa teknik managemen yang paling baik memberikan 

kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin bervariasi dalam situasi atau 

lingkungan yang berbeda. Teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada rancangan dan 

penggunaan sistem pengendalian managemen yang dapat diterapkan secara efektif untuk 

semua kondisi organisasi, namun sebuah sistem pengendalian tentunya harus efektif untuk 

situasi atau organisasi atau perusahaan atau pemerintahan tertentu (Otley, 1980). Gerdin & 

Greve (2008) berpendapat bahwa pendekatan kontingensi dapat dilakukan jika memenuhi 

asumsi sebagai berikut: (a) tidak ada satu pun desain organisasional yang terbaik, yang 

terstruktur secara pasti dan tidak terstruktur secara pasti, yang diaplikasikan dalam suatu 

organisasi serta (b) beragam desain organisasional tersebut memiliki peluang hasil atau kinerja 

yang sama. Teori ini memberikan gagasan adanya faktor situasional yang kemungkinan 
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berinteraksi dengan variabel lainnya dalam situasi tertentu. Beberapa penelitian di bidang 

akuntansi menggunakan pendekatan kontingensi untuk melihat hubungan variabel-variabel 

konstekstual seperti ketidakpastian lingkungan (Outley, 1980). Melalui pendekatan kontingensi, 

penelitian ini mengargumenkan bahwa hubungan antara kompetensi SDM, sistem pengendalian 

internal, dan kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel yang bersifat kondisional yaitu 

komitmen organisasi. 

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah 

Dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik diperlukan informasi akuntansi 

yang salah satunya berupa laporan keuangan.Laporan keuangan sebagai sumber informasi 

finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. 

Laporan keuangan merupakan tindakan pragmatis, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah 

harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan 

serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut dipahami oleh pemakai (Mardiasmo, 2009). 

Menurut Mahmudi (2007) definisi laporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi yang 

disajikan oleh pemerintah daerah untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan 

sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Laporan 

keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian 

terhadap laporan keuangan, artinya dapat dikatakan bahawa laporan keuangan suatu organisasi 

tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. 

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya 

ekonomi yang dipakai dalam jangka waktu tertentu.Laporan keuangan merupakan laporan yang 

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, menyebutkan bahwa laporan keuangan 

pemerintah daerah terdiri dari:  

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  

Laporan realisasi anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya 

dalam satu periode pelporan. Sekurang-kurangnya laporan realisasi anggaran terdiri dari 

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, 

pembiayaan neto, serta sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)  

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi komparatif dengan periode 

sebelumnya, terdiri dari saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa 

lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan tahun sebelumnya, dan 

saldo anggaran lebih akhir. 

c. Neraca. 

Neraca menyajikan informasi posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas 

dalam periode tertentu. 

d. Laporan Operasional  

Menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pos-

pos pendapatan, beban, surplus/defisit operasi, kegiatan non operasional, surplus/defisit 

sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surpus/defisit laporan operasional. 

e.  Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas menjadi alat pertanggungjawaban kas masuk dan kas keluar terdiri dari 

aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris dalam satu periode pelaporan. 

f. Laporan Perubahan Ekuitas  

Laporan perubahan ekuitas sekurangkurangnya menyajikan pos-pos ekuitas awal, 

surplus/defisit laporan operasional periode berjalan, dan koreksi yang menambah/mengurang 

secara langsung. 
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g. Catatan atas laporan keuangan  

Berisi rincian atas pos-pos yang ada pada laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan 

finansial yang tidak dapat terpisahkan. 

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Laporan Keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan 

sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas yang harus disusun berdasarkan Standar 

Akuntansi yang berlaku umum agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumya atau laporan keuangan entitas lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Laporan Keuangan 

Pemerintah adalah Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi 

yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.  

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja 

Instansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan Negara/daerah selama satu periode. Bastian (2006) menjelaskan laporan 

keuangan sektor publik adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang 

dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Sedangkan pengertian Kualitas menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf sesuatu. Berdasarkan 

beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah adalah taraf atau derajat suatu laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

negara/daerah mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi dalam satu periode. 

Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas menunjukan bahwa kepala daerah 

bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan 

tanggungjawab mengelola organisasi.Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, suatu laporan dikatakan berkualitas apabila Laporan 

tersebut: 
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1. Relevan  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 

didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya 

mengevaluasi kejadian dimasa lalu, masa kini dan masa depan dan menegaskan atau 

mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan dimasa lalu. Dengan demikian informasi laporan 

keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungankan dengan maksud penggunaannya. 

Informasi yang relevan harus: 

• Memiliki manfaat umpan balik (Feedback Value) artinya bahwa laporan keuangan 

pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan untuk menegaskan atau 

mengoreksi ekspektasinya dimasa lalu. 

• Memiliki manfaat Prediktif (Predictive Value) artinya bahwa laporan keuangan pemerintah 

daerah harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan memprediksi 

masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 

• Tepat Waktu artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat 

waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna 

laporan keuangan. 

• Lengkap artinya laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi selengkap 

mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 

pembuatan keputusan pengguna laporan. 

2. Andal  

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat 

diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat 
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diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi 

yang andal yang memiliki karateristik: 

• Penyajiannya jujur artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat 

informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

• Dapat Diverifikasi (Verifiability) artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus 

memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh 

pihak yang berbeda, hasilnya harus menunjukan simpulan yang tidak jauh berbeda. 

• Netralitas artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi 

yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. 

Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu 

sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain. 

3. Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna 

jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan 

pemerintah daerah lin pada umumnya. Perbandingkan dapat diterapkan secara internal dan 

eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila pemerintah daerah menerapkan 

kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, sedangkan perbandingan eksternal dapat 

dilakukan apabila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi 

yang sama. 

4. Dapat Dipahami 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat dipahami 

oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman pengguna laporan. Untuk itu pengguna laporan diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah. 
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2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam segala hal, begitu pula di bidang 

akuntansi pemerintah daerah. Sumber daya manusia merupakan subjek yang menentukan akan 

dibawa kemanakah suatu organisasi karena pihak yang akan menjalankan dan membuat segala 

macam standar serta aturan adalah sumber daya manusia tersebut. Baik atau buruknya 

organisasi dapat dikatakan tergantung pada sumber daya manusianya.Sumber daya manusia 

adalah aset yang dimiliki organisasi yang dapat dikembangkan dan dilatih agar dapat membawa 

organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa 

kompetensi merupakan kemampuan individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Saat ini sumber daya manusia bukan 

lagi sebagai human resource saja, namun lebih dari itu bahwa sumber daya manusia merupakan 

human capital. Dimana sumber daya manusia tidak lagi diibaratkan menjadi sebuah aset yang 

hanya dapat dimanfaatkan namun sumber daya manusia merupakan modal yang dapat 

dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar memiliki kompetensi tertentu. 

Kompetensi sumber daya manusia merupakan segala bentuk keahlian, pengetahuan, dan 

pemahaman yang dimiliki oleh seorang individu. Dalam hal ini, adalah kompetensi untuk dapat 

mengolah dan menyajikan data ke dalam sebuah laporan keuangan.Kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh kompetensi tergantung pada kondisi historis yang unik. 

Kompetensi merupakan karakteristik dasar individu karena merupakan bagian yang 

mendalam dan melekat pada kepribadian seseorang yang dapat dipergunakan untuk 

memprediksi berbagai situasi pekerjaan tertentu. Kemudian dikatakan berkaitan antara perilaku 

dan kinerja karena kompetensi menyebabkan atau dapat memprediksi perilaku dan kinerja. 

Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan 

yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas (Winidyaningrum, 2010). Dalam menghadapi 

pengaruh lingkungan organisasi, menuntut kesiapan sumber daya manusia organisasi untuk 
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memiliki kemampuan dalam menjawab tantangan dengan menunjukan kinerjanya melalui 

kegiatan-kegiatan dalam bidang tugas dan pekerjaannya dalam organisasi. Penentuan tingkat 

kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk katagori 

baik atau rata-rata. kompetensi yang dibutuhkan tentunya dapat dijadikan dasar bagi proses 

seleksi, suksesnya perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan SDM (Syarifudin, 2014)  

Kompetensi menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 adalah karakteristik 

dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas 

dan atau fungsi jabatan. Standar kompetensi mencakup tiga hal yaitu : 

1. Pengetahuan (knowlegde) yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis.  

2. Keterampilan (skills) yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria 

yang dapat diterima secara terus-menerus dengan kegiatan yang paling sedikit. 

3. Sikap (attitude) yaitu yang ditunjukkan kepada pelanggan dan orang lain bahwa yang 

bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya.  

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal 

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral 

pada tindakan maupun kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi 

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut PP No. 60 Tahun 2008, 

unsur-unsur dalam SPI meliputi: Lingkungan pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan 

Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern. Penjelasan 

unsur SPI tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1. Lingkungan Pengendalian 

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara 

lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk 

mendukung terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan 

pengendalian mencakup: a) Penegakan integritas dan nilai etika; b) Komitmen terhadap 

kompetensi; c) Kepemimpinan yang kondusif; d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai 

dengan kebutuhan; e) Pendelagasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f) Penyusunan 

dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya; g) Perwujudan peran 

aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi 

pemerintah terkait. 

2. Penilaian Risiko  

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi 

baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas: a) Identifikasi risiko; b) Analisis 

risiko. 

3. Kegiatan Pengendalian  

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah dan kebijakan pimpinan Instansi 

Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian 

tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu 

instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas: a) Reviu atas kinerja 

instansi pemerintah yang bersangkutan; b) Pembinaan sumber daya manusia; c) Pengendalian 

atas pengelolaan sistem informasi;  d) Pengendalian fisik atas aset; e) Penetapan dan reviu atas 

indikator dan ukuran kinerja; f) Pemisahan fungsi; g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang 

penting; h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i) Pembatasan 

akses dan sumber daya dan pencatatannya; j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan 

pencatatannya; dan k) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaski 

dan kejadian penting. 
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4. Informasi dan Komunikasi 

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang 

ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang 

diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah 

melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. 

5. Pemantauan Pengendalian Intern 

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa 

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segara ditindak lanjuti. Pemantauan sistem 

pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan 

tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan reviu lainnya. 

Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengarahkan, mengawasi, dan 

mengukur sumber daya suatu organisasi serta melihat ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

dan berperan penting untuk mencegah dan mendekteksi adanya kecurangan. 

2.1.7 Komitmen Organisasi 

Porter & Steers (1979) menyatakan bahwa komitmen adalah kuatnya pengenalan dan 

keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu. Komitmen merupakan suatu 

kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi (identification), kesediaan untuk berusaha sebaik 

mungkin demi kepentingan organisasi (job involvement), dan keinginan untuk tetap menjadi 

anggota organisasi bersangkutan (loyalty) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap 

organisasinya. Pegawai yang memiliki komitmen akan bekerja dengan penuh dedikasi untuk 

kepentingan organisasi karena pegawai yang memiliki komitmen tinggi menganggap bahwa hal 

penting yang harus dicapai adalah pencapaian tugas dalam organisasi. Pegawai yang memiliki 

komitmen yang tinggi juga memiliki pandangan yang positif dan akan melakukan yang terbaik 

untuk kepentingan organisasi. 
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Allen & Meyer (1990) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai keinginan karyawan 

untuk tetap bekerja dengan organisasi mereka. Komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu 

rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, dan 

rasa kesetiaan kepada organisasi. Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan 

pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan 

loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen organisasi akan menimbulkan rasa 

ikut memiliki (sense of belonging) bagi pekerja terhadap organisasi. Jika pekerja merasa jiwanya 

terikat dengan nilai-nilai organisasi yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, 

sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan 

termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik 

secara sukerala termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan. Berdasarkan 

berbagai definisi mengenai komitmen terhadap organisasi maka dapat disimpulkan bahwa 

komitmen terhadap organisasi merefleksikan tiga dimensi utama yaitu komitmen dipandang 

merefleksikan orientasi afektiv terhadap organisasi, pertimbangan kerugian jika meninggalkan 

organisasi, dan beban moral untuk terus berada dalam organisasi (Allen & Meyer, 1990) 

Allen & Meyer (1990) mencoba untuk mengintegrasikan berbagai definisi komitmen 

tersebut dengan membuat model komitmen yang terdiri tiga komponen, yaitu: 

1. Affective commitment (komitmen afektif), yaitu keterikatan karyawan secara psikologis 

kepada organisasi yang bersifat positif. Artinya bahwa karyawan tersebut mengafiliasikan 

dirinya dengan tujuan organisasi dan tetap ingin menjadi bagian dari organisasi tersebut. 

2. Continuance commitment (komitmen berkelanjutan), yaitu suatu komitmen yang 

mengharuskan seseorang untuk tetap menjadi anggota organisasi dengan alasan bahwa 

biaya yang harus ditanggung (baik economic cost maupun social cost) lebih tinggi jika ia 

keluar dari organisasi (side bet theory). 

3. Normative commitment (komitmen normatif), komitmen individual untuk tetap menjadi 

anggota organisasi, lebih karena adanya suatu kewajiban moral. Sebagai contoh ketika 
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sebuah organisasi telah memberikan pelatihan ataupun investasi dalam pengembangan 

sumber daya manusia anggota organisasinya maka anggota organisasi tersebut 

cenderung merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap menjadi anggota organisasi 

dalam rangka membayar hutang. Jadi anggota organisasi berkomitmen terhadap 

organisasi karena merasa seharusnya memiliki komitmen tersebut. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2010), Sukmaningrum (2012), Siahaan (2013), Kurnia 

(2013), Desiana (2014), Syarifudin (2014), Lodhrakentjana & Luthan  (2012), Khusnah (2015), 

Puspitawati (2016), Trisnawati & Wiratmaja (2018).  

 Winidyaningrum (2010) meneliti pengaruh sumber daya manusia dan informasi teknologi 

pemanfaatan kehandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan 

variabel intervening pengendalian internal akuntansi.Hasil penelitiannya menyatakan Sumber 

daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatwaktuan. Pemanfaatan TI 

berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatwaktuan. 

Sukmaningrum (2012) meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi 

laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten dan kota 

semarang) menunjukan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya 

manusia tidak berpengaruh. Kompetensi sumber daya manusia tidak signifikan dikarenakan 

kurangnya sumber daya manusia itu sendiri dari segi kualitas dan kuantitas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2013) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya 

manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
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Sedangkan implementasi sistem akuntansi instansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada semua satuan kerja perangkat 

daerah di Pemerintah Kota Tangerang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Syarifudin  (2014) 

yang menunjukan kompetensi sumber daya manusia dan peran auditor internal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan 

sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

 Desiana (2014) meneliti pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan 

keuangan (survey pada organisasi perangkat daerah pemda Cianjur). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah.Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Trisnawati & Wiratmaja (2018) menunjukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lodhrakentjana & Luthan (2012) dan Kurnia (2013) 

menyatakan bahwa komitmen berhubungan secara positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah. Hasil penelitian Khusnah (2015) 

berbanding terbalik yaitu komitmen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan. 
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BAB III 

RERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

3.1 Rerangka Konseptual 

Rerangka konseptual dibangun berdasarkan fenomena, kajian teori dan hasil penelitian 

terdahulu yang telah diuraikan pada bab 2.  Rerangka konseptual yang dibangun dalam penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan secara 

keseluruhan. Penelitian ini menganalisis kompetensi sumber daya manusia dan sistem 

pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) 

dengan komitmen pegawai sebagai pemoderasi. 

Teori stewardship (Donaldson & Davis, 1997) menyatakan bahwa setiap manager tidak 

termotivasi oleh tujuan-tujuan individutetapi lebih ditujukan pada pencapaian sasaran hasil utama 

mereka yaitu untuk kepentingan organisasi. Menurut teori ini manager akan lebih mementingkan 

kredibilitas atau kepercayaan publik. Oleh karena itu sesuai teori stewardship ini manager akan 

berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi 

kepentingan organisasi. Sejalan dengan itu, organisasi perangkat daerah yang bertindak sebagai 

steward (pelayan/penerima amanah/pengelola) akan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi 

para pengguna informasi keuangan pemerintah. Informasi dapat dimanfaatkan oleh pengguna 

jika didukung oleh penyajian yang berkualitas. 

Kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah yang baik memerlukan adanya 

suatu pedoman dalam proses penyusunanya. SAP (standar akuntansi pemerintah) merupakan 

pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 32 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Agar suatu laporan 
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keuangan bisa disusun dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, setiap 

organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten karena 

suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja apabila tidak ditunjang dengan 

kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan 

(Indriasih, 2014). 

Pertimbangan konseptual dimulai dari pentingnya pengendalian internal dan kualitas 

laporan keuangan organisasi perangkat daerah, terutama pada era reformasi dengan semakin 

kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan good governance pengelolaan 

keuangan daerah/negara. Pemerintah membutuhkan alat pengendalian untuk mencapai 

pengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan akhirnya 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. SPI merupakan suatu sistem yang dirancang 

sedemikian rupa, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menciptakan 

keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan, 

pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas 

LKPD yang berkualitas tidak akan bisa tercapai tanpa adanya SPI yang baik. 

Penyajian laporan keuangan yang berkualitas juga harus didukung oleh faktor internal 

yang muncul dalam diri setiap pegawai, yaitu suatu komitmen yang kuat dari setiap pegawai. 

Komitmen yang tinggi dari setiap pegawai akan menimbulkan rasa ikut memiliki terhadap 

organisasinya. Setiap pegawai akan merasa jiwanya terikat dengan nilai organisasi yang ada 

maka setiap pegawai akan merasa senang dalam bekerja, mempunyai rasa tanggungjawab yang 

tinggi terhadap pekerjaannya, kesadaran dalam menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan 

fungsinya masing-masing serta akan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan 

melaksanakan akuntabilitas kepada publik termasuk akuntabilitas keuangan melalui laporan 

keuangan (Ratifah & Ridwan, 2012).  

Penelitian Barus (2017) membuktikan bahwa baik secara simultan maupun parsial, 

kompetensi sumber daya manusia mempunyai berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 
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keuangan. Semakin baik kompetensi SDM maka semakin baik pula kualitas laporan yang 

dihasilkan yang akan disampaikan kepada pemberi amanah (principal). Andrianto (2017) juga 

membuktikan bahwa kapasitas SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Sari (2014), Silaban (2017), dan 

Riandani (2017). 

Selain kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal juga akan 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan OPD. Penelitian  Puspitawati (2016) telah 

membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruhi positif dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin efektif dan efisien penerapan dan 

pelaksanaan SPI di setiap pemerintahan maka kualitas LKPD yang dihasilkan semakin baik. Hasil 

penelitian Santoso (2016) mengatakakan bahwa SPI berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan penguatan SPI secara terus-menerus, 

maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil 

penelitian yang sama dilakukan oleh Irwan (2011) dan Darwanis & Mahyani (2009).  

Hasil penelitian Arif (2017) membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi 

komitmen organisasi maka meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah 

daerah. Artinya dengan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen yang terlibat dalam 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah maka akan menghasilkan laporan keuangan yang 

sesuai dengan SAP sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Triantoro & Nugraha (2014) yang menyatakan 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan uraian di atas maka rerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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Gambar 3. 1 Rerangka Konseptual 

 

 

Keterangan: 

 Pengaruh Hubungan ( X&Y) 

 Interaksi Variabel Moderasi 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan telaah teoritis, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelii 

terdahulu serta rerangka konseptual tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan 

sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah 

(OPD) dengan komitmen pegawai sebagai variabel moderasi maka perumusan hipotesis 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :  

KOMPETENSI SUMBER 

DAYA MANUSIA 

KUALITAS LAPORAN 

KEUANGAN ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH 

SISTEM PENGENDALIAN 

INTERNAL 

KOMITMEN ORGANISASI 
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3.1.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Organisasi Perangkat Daerah 

Sumber daya manusia merupakan seseorang atau individu yang mempunyai 

tanggungjawab untuk melaksanakan tugas. Kemampuan sumber daya manusia sangat berperan 

penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan 

yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan sistem akan dituntut 

untuk memiliki keahlian akuntansi yang cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk 

terus belajar dan menambah keahlian dibidang akuntansi (Winidyaningrum, 2010). 

Teori stewardship (Donaldson & Davis, 1997) berasumsi bahwa segala tindakan 

manajemen organisasi sebagai steward tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan lebih 

ditujukan pada sasaran utama mereka yaitu untuk kepentingan organisasi, Para manager akan 

bertindak dengan penuh kesadaran, tanggungjawab, dan bijaksana demi memperoleh kredibilitas 

atau kepercayaan publik. Implikasinya dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

kepercayaan publik maka pemerintah sebagai managemen (steward) akan mengarahkan seluruh 

kemampuan atau kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap OPD agar dapat 

menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar yang berlaku sehingga bisa menghasilkan 

laporan keuangan yang berkualitas. 

Peneliti menduga bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki sumber 

daya manusia pada pemerintah daerah akan cenderung menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. Hal ini karena sumber daya manusia yang berkompeten artinya melalui kompetensi 

yang dimiliki dapat memahami dan mengimplementasikan berbagai aturan dan standar 

penyusunan laporan keuangan yang berkualitas (Nurillah & Muid, 2014). 

Hal yang sama ditemukan dalam penelitian Nurillah & Muid (2014), Ihsanti (2014), dan 

Yosefrinaldi (2013), yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 
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positif terhadap kualitas laporan keuangan, berdasarkan uraian diatas diturunkanlah hipotesis 

pertama: 

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap   kualitas laporan keuangan 

organisasi perangkat daerah. 

3.1.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Organisasi Perangkat Daerah 

Menurut Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal 

merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpian dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Kontrol internal adalah proses yang dinamis dan berulang yang dirancang untuk membantu 

managemen tetap focus pada tujuan operasional dan keuangan organisasi (Chang et al, 2019).  

Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif akan melindungi organisasi dari 

kelemahan manusia, mengurangi kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi, sehingga 

informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif 

laporan keuangan dan akan meningkatkan kepercayaan stakeholders. Sistem pengendalin intern 

juga merupakan sarana untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada, 

menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, dan memfasilitasi efisiensi dan 

efektivitas operasi-operasi pemerintah. Penilaian sistem pengendalian internal membutuhkan 

pemahaman mendalam tentang aktivitas yang dilaksanakan dalam organisasi, resiko yang 

dihadapinya, dan control yang terapkan untuk memperlakukan paparan resiko disemua tingkat 

organisasi yang relevan (Heise et al, 2013). 

Teori stewardship berasumsi bahwa segala tindakan managemen organisasi sebagai 

steward tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran utama 
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mereka yaitu untuk kepentingan organisasi, Para manager akan bertindak dengan penuh 

kesadaran, tanggungjawab, dan bijaksana demi memperoleh kredibilitas atau kepercayaan 

publik. Implikasinya pada penelitian ini adalah pemerintah sebagai steward, demi mendapatkan 

kredibilitas atau kepercayaan dari publik akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 

tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

Hasil penelitian Indriasari (2008) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian 

internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah 

daerah yang dinyatakan dengan ketepatwaktuan dan keterandalan. Penelitain ini didukung hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012) dan Mahaputra (2014) yang menyatakan 

bahwa sitem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan keuangan 

pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas diturunkan hipotesis kedua: 

H2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 

organisasi perangkat daerah. 

3.1.3 Komitmen Organisasi memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber daya manusia dan 

Sistem pengendalian internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi 

Perangkat Daerah 

a. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan 

organisasi perangkat daerah (OPD) dimoderasi oleh komitmen pegawai 

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda 

organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut 

(Sudarmanto, 2009). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang 

sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia 

dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi (Yosefrinaldi, 2013). Dalam pengelolaan keuangan daerah yang 
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baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar 

belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai 

pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, SDM yang 

berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. 

Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa terjadi ketidakkonsistenan antara kompetensi 

SDM pada kualitas laporan LKPD dimana salah satu penyebabnya adalah adanya faktor 

kontinjensi yakni komitmen organisasi yang diduga memperlemah atau memperkuat pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang anggota organisasi 

memihak pada organisasi tertentu dan keterlibatan anggota organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi, serta berniat tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu 

(Syaifullah, 2014). Komitmen dibutuhkan oleh organisasi agar sumber daya manusia yang 

kompeten dalam organisasi dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Hal ini disebabkan 

pegawai dengan komitmen organisasi yang tinggi akan mampu mencapai kinerja yang tinggi 

serta menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Penelitian yang dilakukan Rahmawati (2015) menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

memoderasi pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah, tetapi tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Ratifah & Ridwan (2012) menunjukkan 

bahwa komitmen organisasi memoderasi pengaruh SIKD terhadap kualitas laporan keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sugandi & Hanif (2014) menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Pegawai yang memiliki komitmen 

tinggi terhadap organisasinya akan berusaha meningkatkan kinerjanya dengan memaksimalkan 

kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya komitmen organisasi yang rendah cenderung 

mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang 

dikembangkan adalah: 
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H3a: Komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap 

kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD)  

b. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan 

organisasi perangkat daerah (OPD) dimoderasi oleh komitmen organisasi 

Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini 

dari BPK. Opini yang diberikan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu 

laporan keuangan. Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas sistem 

pengendalian intern (BPK, 2014). SPI merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan 

sasarannya (Rai, 2011). Sistem pengendalian intern dirancang untuk mengarahkan dan 

mengawasi sumber daya suatu organisasi dalam mencapai tujuan serta berperan penting dalam 

pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Tujuan dari sistem pengendalian intern 

pemerintah adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan 

efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 

Tahun 2008). Jadi efektif tidaknya sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan yang dihasilkan. 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terkait pengaruh SPIP pada kualitas LKPD diduga 

dipengaruhi oleh komitmen organisasi sebagai faktor kontinjensi yang mampu memperlemah 

atau memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Porter et al. (1979) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai sikap 

seseorang sebagai anggota organisasi dalam mengidentifikasikan dirinya terhadap organisasi 

beserta nilai-nilai dan tujuan serta keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Menurut Porter et al. (1979) komitmen pegawai adalah keinginan 

anggota organisasi untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan 
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bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi. Karakteristik komitmen organisasi 

ada 3 faktor, yaitu 1) percaya dan menerima tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi, 2) kesediaan 

untuk memfokuskan upaya untuk membantu organisasi mencapai tujuan dan 3) keinginan untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi dari seluruh 

pegawai memudahkan suatu organisasi mewujudkan pengendalian intern yang memadai dalam 

memberikan keyakinan tentang keandalan laporan keuangan kepada stakeholders. Sebaliknya 

tanpa komitmen oganisasi yang tinggi akan sulit mewujudkan pengendalian intern yang memadai 

guna menjamin kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. 

Penelitian yang dilakukan Manullang (2016) menunjukan bahwa Komitmen organisasi 

sebagai variabel moderating dapat memoderasi hubungan antara implementasi standar 

akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan 

Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dikembangkan 

adalah: 

H3b: Komitmen organisasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas 

laporan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD). 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan 

didasari paradigma positif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah yang terdiri dari faktor 

kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi. 

Selain itu, penelitian ini bersifat explanatory, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dua atau 

lebih konstruk yang digunakan dengan berdasarkan pada hipotesis serta teori untuk pengujian 

suatu fenomena (Mulyadi, 2011). 

4.2 Populasi Dan Sampel 

Sekaran & Bougie (2013) menyatakan bahwa populasi mengacu pada seluruh kelompok 

orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang ingin diteliti oleh peneliti. Populasi dalam penelitian 

ini adalah pegawai organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan 

keuangan Kabupaten Belu yang terdiri dari 21 Dinas, 6 Badan, 2 Skretariat, 1 Rumah Sakit 

Daerah, Inspektorat dan 9 Bagian, sehingga total OPD yang diperoleh dari kabupaten Belu yaitu 

40 OPD. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

purposive sampling dengan jenis pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria 

tertentu (Sekaran & Bougie, 2013). Dalam penelitian ini  kriteria sampel yang ditetapkan adalah: 

1. Kepala Dinas/Badan/Instansi OPD Kabupaten Belu sebagai pengguna anggaran. 

2. Kasubbag Keuangan OPD Kabupaten Belu sebagai pejabat penatausahaan keuangan. 

3. Staf/pegawai bagian akuntansi pada masing-masing OPD Kabupaten Belu. 
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Responden terpilih merupakan informan yang tepat untuk mendapatkan data penelitian, 

karena responden yang dipilih adalah pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan 

keuangan Kabupaten Belu, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan jawaban yang tepat 

terkait fenomena atau masalah penelitian tersebut. Selain itu responden yang dipilih mengetahui 

dengan jelas kompetensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Belu dan bagaimana 

pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di setiap OPD Kabupaten Belu.  Distribusi sampel 

ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4. 1 Daftar OPD Kabupaten Belu 

No OPD Kabupaten Belu Jumlah 
Responden 

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 

2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 3 

3 Dinas Kesehatan 3 

4 Dinas PU dan Penataan Ruang 3 

5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3 

6 Dinas Perhubungan 3 

7 Dinas Informasi dan Informatika 3 

8 Dinas Lingkungan Hidup 3 

9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 

10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak 3 

11 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 3 

12 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3 

13 Dinas Pariwisata 3 

14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 

15 Dinas Ketahanan Pangan 3 

16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 

17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 
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No OPD Kabupaten Belu Jumlah 
Responden 

18 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3 

19 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3 

20 Dinas Perikanan 3 

21 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 

22 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

3 

23 Badan Kesbangpol 3 

24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3 

25 Badan Pendapatan Daerah 3 

26 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan 3 

27 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 

28 Sekretariat DPRD 3 

29 Secretariat Kopri 3 

30 RSDUD atambua 3 

31 Inspektorat 3 

32 Bagian Pemerintahan  3 

33 Bagian Hukum 3 

34 Bagian Perekonomian 3 

35 Bagian Administrasi Pembangunan 3 

36 Bagian Layanan Perdagangan Barang dan Jasa 3 

37 Bagian Kesehjateraan Rakyat 3 

38 Bagian Organisasi 3 

39 Bagian umum 3 

40 Bagian Pengelola Perbatasan Negara 3 

 Total Responden 120 
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4.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan 

dalam angka-angka yang menunjukan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang 

mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan 

variabel (Sekaran & Bougie, 2013). Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik 

penyebaran angket (kusioner). Menurut Sugiyono (2014) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dimana partisipan/responden mengisi pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kemudian setelah diisi dengan lengkap oleh responden dikembalikan kepada peneliti. Teknik 

penyebaran angket atau kusioner bertujuan sebagai alat ukur penelitian agar mencapai 

kebenaran atau mendekati kebenaran. Teknik tersebut diharapkan dapat memecahkan 

fenomena yang terjadi di Kabupaten Belu.  

Akses untuk mendapatkan data tersebut sangat mudah, yaitu berdasarkan pengalaman dari 

para peneliti sebelumnya dengan topik yang berbeda di Kabupaten Belu, pemerintah daerah 

selalu memberikan respon positif kepada para peneliti. Terdapat kesadaran dari jajaran 

pemerintah Kabupaten Belu bahwa dengan adanya penelitian dapat memberikan masukan atau 

sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan. Selain itu adanya kerabat/keluarga yang bekerja 

di beberapa OPD dapat membantu dalam proses penyebaran kusioner. 

4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah kualitas laporan 

keuangan organisasi perangkat daerah (dependen), kompetensi sumber daya manusia 

(independen), sistem pengendalian internal (independen), dan komitmen pegawai (moderasi). 

Berikut definisi beserta indikator yang digunakan dalam penelitian ini: 
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4.4.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini akan dijelaskan dengan menggunakan 4 

(empat) karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

yang menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, yaitu relevan, andal, 

dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Karateristik kualitatif ini juga berlaku oleh setiap OPD 

dalam menilai kualitas laporan keuangan OPD. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah pada pasal 4 menyatakan kebijakan 

akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun berlaku untuk entitas akuntansi dan 

entitas pelaporan. Kebijakan akuntansi akun pada pemerintah mengatur tentang definisi, 

pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa harus sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, OPD selaku entitas akuntansi dalam 

menyajikan laporan keuangan juga berpedoman pada SAP. 

 Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert, dimana responden diminta untuk 

menyatakan persepsinya dengan memilih satu nilai dalam skala 1-5 terhadap pernyataan yang 

diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (N=Netral), 2 (TS=Tidak Setuju), 

dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju). Variabel kualitas laporan keuangan ini diukur dengan indikator 

yang dikembangkan oleh Khasanah (2015) yang terdiri dari 10 pernyataan berdasarkan indikator-

indikator, sebagai berikut: 

Tabel 4. 2 Operasionalisasi Variabel Kualitas Laporan Keuangan 

Dimensi  Indokator  Skala 
Pengukuran 

Nomor 
Kuisioner 

Relevan  
 

 

a. Manfaat umpan balik: Informasi 
laporan keuangan yang disajikan oleh 
OPD dapat memberikan gambaran 
mengenai transaksi yang telah terjadi 
daripada apa yang diharapkan 
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Dimensi  Indokator  Skala 
Pengukuran 

Nomor 
Kuisioner 

 b. Manfaat prediktif: Laporan keuangan 
yang disajikan oleh OPD dapat 
digunakan sebagai patokan oleh 
DPRD untuk memperkirakan aktivitas 
keuangan pemerintahan pada 
periode berikutnya. 

c. Tepat Waktu: Laporan-laporan 
disediakan secara sistematis dan 
teratur 

d. Lengkap: Laporan keuangan yang 
disajikan terdiri dari laporan realisasi 
anggaran, laporan perubahan saldo 
anggaran lebih, neraca, laporan 
operasional, laporan perubahan 
ekuitas, dan laporan arus kas. 

 

Skala Likert 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

Andal  a. Penyajiannya jujur: Laporan 
keuangan yang disajikan oleh OPD 
telah mencerminkan transaksi yang 
terjadi selama 1 periode pelaporan 

b. Dapat diverifikasi: Informasi laporan 
keuangan dapat diuji, dan apabila 
pengujian dilakukan lebih dari sekali 
oleh pihak yang berbeda, hasilnya 
tetap menunjukkan simpulan yang 
tidak berbeda jauh 

c. Netralitas: Informasi diarahkan pada 
kebutuhan umum dan tidak berpihak 
pada kebutuhan pihak tertentu 

 

 

 

Skala Likert 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

Dapat 
dibandingkan 

a. Laporan keuangan pemerintah 
daerah dapat dibandingkan dengan 
laporan keuangan periode 
sebelumnya. Jika ada perubahan 
maka perubahan tersebut 
diungkapkan pada periode terjadinya 
perubahan. 

b. Kebijakan akuntansi dan metode 
akuntansi dalam pelaporan keuangan 
dapat dibandingkan dengan entitas 
lain yang sejenis. 

Skala likert 8,9 

Dapat dipahami Pemimpin dapat melakukan pengambilan 
keputusan berdasarkan informasi laporan 
keuangan karena laporan keuangan mudah 
dipahami 

Skala Likert 10 

Sumber: (Prastiwi, 2016) 
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4.4.2 Kompetensi Sumber daya Manusia 

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, 

kemampuan, uraian peran dan fungsi, pelatihan, serta pengalaman yang cukup memadai. 

Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang 

memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan 

dibidang akuntansi. Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert 5 angka dimana 

responden diminta untuk menyatakan persepsinya dengan memilih satu nilai dalam skala 1-5 

terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 

(N=Netral), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju). Variabel kompetensi sumber 

daya manusia diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh  Yosefrinaldi (2013) berdasarkan 

indikator berikut: 

Tabel 4. 3 Operasionalisasi variabel kompetensi sumber daya manusia 

Dimensi Indikator Skala 
pengukuran 

Nomor 
Kuisioner 

Pendidikan, 
Kemampuan, 
Uraian Peran 
dan fungsi.  

1. Latar belakang pendidikan sub 
bagian keuangan lulusan 
akuntansi. 

2. Memahami Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang berlaku. 

3. Uraian peran dan fungsi sub 
bagian keuangan/staf akuntansi 
diatur dan ditetapkan secara 
jelas dalam peraturan 
pemerintah.  

 

 

Skala Likert 

 

1,2,3, 

Pelatihan Pegawai diberikan pelatihan untuk 
mendukung penugasan dan 
pengembangan keterampilan. 

 

 

Skala Likert 

 

4,5,6 

Pengalaman Pengalaman pegawai mendukung 
penentuan spesifikasi pekerjaan. 

Skala Likert 7,8,9 

Sumber: (Yosefrinaldi, 2013) 
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4.4.3 Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah 

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan. Pengukuran 

variabel ini menggunakan skala Likert 5 angka dimana responden diminta untuk menyatakan 

persepsinya dengan memilih satu nilai dalam skala 1-5 terhadap pernyataan yang diajukan 

dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (N=Netral), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 

(STS=Sangat Tidak Setuju). Variabel sistem pengendalian internal ini diukur dengan indikator 

yang dikembangkan oleh  Yosefrinaldi (2013) sebagai berikut: 

Tabel 4. 4  Operasionalisasi variabel sistem pengendalian internal 

Dimensi  Indikator  Skala 
Pengukuran 

Nomor 
Kuisioner  

Lingkungan 
pengendalian  

a. Penegakan integritas 
dan nilai etika 

b. Pendelegasian 
wewenang dan 
tanggungjawab yang 
tepat 

Skala Likert 1,2,3 

Penilaian Resiko Aktifitas bagaimana entitas 
mengidentifikasi dan mengelola 
resiko sehingga entitas dapat 
meminimalisasi kegagalan. 

 

Skala Likert 4,5 

Aktivitas 
Pengendalian 

a. Otorisasi atas transaksi 
dan kejadian yang 
penting. 

b. Adanya pemisahan 
fungsi. 

Skala Likert  6,7 

Informasi dan 
Komunikasi 

mengidentifikasi seluruh 
informasi mengenai pencatatan 
transaksi keuangan yang 
dibutuhkan. 

Skala Likert 8,9 

Pemantauan  Melakukan pemeriksaan atas 
catatan akuntansi 

Skala Likert 10 

Sumber: (Yosefrinaldi, 2013) 
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4.4.4 Komitmen Organisasi 

Komitmen adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang mengenal dan 

terikat pada organisasinya. Komitmen organisasi merupakan sikap karyawan yang tertarik 

dengan tujuan, nilai dan sasaran organisasi yang ditunjuk dengan adanya penerimaan individu 

atas nilai dan tujuan organisasi dan kesediaan bekerja keras bagi organisasi tersebut sehingga 

membuat individu betah dan tetap ingin bertahan demi tercapainya tujuan dan kelangsungan 

organisasi. Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert 5 angka dimana responden 

diminta untuk menyatakan persepsinya dengan memilih satu nilai dalam skala 1-5 terhadap 

pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (N=Netral), 2 

(TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju). variabel komitmen organisasi diukur 

dengan indikator yang dikembangkan oleh Putri (2010) yaitu: 

Tabel 4. 5 Operasionalisasi variabel komitmen organisasi 

Dimensi Indikator Skala 

Pengukuran 

Nomor 

Kuisioner  

Affective Commitment  
 

a. Tingkat rasa memiliki 
b. Tingkat emotional attached 
c. Tingkat personal meaning 

Skala Likert 1,2,3,4 

Continuance 
(memelihara 
keanggotaan) 
 

a. karyawan  tetap  bertahan  
pada  suatu  organisasi  karena  
membutuhkan  gaji  dan  
keuntungan - keuntungan  lain, 

b. karyawan  tersebut  tidak  
menemukan  pekerjaan  lain.   

c. karyawan  tersebut  tinggal di 
organisasi tersebut karena dia 
membutuhkan organisasi 
tersebut 

 

Skala Likert 

5,6,7 

Normative 
Commitment  
 

a. Karyawan bertahan  menjadi 
anggota  suatu  organisasi 
karena memiliki kesadaran 
bahwa komitmen terhadap 
organisasi tersebut  

b. karyawan  tersebut  tinggal  di  
organisasi karena ia merasa 
berkewajiban untuk itu.  

Skala Likert 8,9 

Sumber: (Putri, 2010) 
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4.5 Metode Analisis Data   

4.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif, yaitu analisis empiris secara deskripsi tentang informasi yang diperoleh 

untuk memberikan gambaran/menguraikan tentang suatu kejadian (siapa/apa, kapan, dimana, 

bagaimana, berapa banyak) yang dikumpulkan dalam penelitian (Supranto:2002). Data tersebut 

berasal dari jawaban yang diberikan oleh responden atas item-item yang terdapat dalam 

kuesioner. Selanjutnya peneliti akan mengolah data-data yang ada dengan cara dikelompokkan 

dan ditabulasikan kemudian diberi penjelasan. 

4.5.2 Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

dengan metode analisis Stuctural Equation Modeling (SEM) menggunakan program PLS (Partial 

Least Square). Adapun alasan penelitian ini menggunakan SEM untuk pengujian hipotesis 

adalah: 1) PLS merupakan metode analisis yang dapat diterapkan pada semua skala data, tidak 

membutuhkan banyak asusmsi dan ukuran sampel tidak harus besar, 2) PLS dapat digunakan 

sebagai konfirmasi teori juga dapat digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada 

landasan teorinya atau untuk pengujian proposisi, 3) PLS juga dapat digunakan untuk pemodelan 

structural dengan indikator bersifat reflektif ataupun formatif (Jaya & Sumertajaya, 2008). 

4.6 Evaluasi Model Hipotesis Penelitian 

Evaluasi model dalam PLS dilakukan dengan melakukan evaluasi outer model dan inner 

model. Outer model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reabilitas model. 

Inner model merupakan model structural untuk menilai hubungan antara variabel. 

1.6.1 Model Pengukuran (Outer Model) 

Abdillah & Hartono, (2015:193) menjelaskan bahwa outer model sebagai model 

pengukuran yang digunakan menguji validitas serta reabilitas suatu model. Pengujian validitas 
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dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrument penelitian mengukur apa yang seharusnya 

diukur (Abdillah & Hartono, 2015:59). Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur akurasi, 

konsistensi, serta ketelitian alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau konsistensi responden 

menjawab item pertanyaan kuisioner atau instrument penelitian (Abdillah & Hartono, 2015:194). 

1) Uji Validitas 

Uji validitas menjelaskan bahwa pengujian untuk mengetahui kemampuan suatu instrument 

penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur (Abdillah & Hartono, 2015:193). Pengujian ini 

bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu item pernyataan yang digunakan didalam 

instrument penelitian. Validitas variabel terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan.  

Tabel 4. 6 Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS 

Pengujian Parameter Rule Of Thumbs 

Konvergen Average Varience 

Extracted (Ave) 

Factor Loading 

Lebih Dari 0,5 

 

Lebih Dari 0,7 

Diskriminan Cross loading Nilai factor loading > 

cross loading 

Sumber: (Abdillah & Hartono, 2015) 

Pendapat yang berbeda tentang rule of thumbs dari pengujian convergent validity suatu item yang 

digunakan dalam instrument penelitian adalah menurut Sholihin & Radmono (2013) yang 

menyatakan bahwa indikator dengan nilai factor loading antara 0,4-0,7 masih dapat digunakan. 

1) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi alat ukur untuk mengukur suatu konsep 

(Abdillah & Hartono, 2015:196). Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana 

pengukuran dilakukan tanpa adanya bias atau bebas dari kesalahan, untuk mengukur konsisten 

tidaknya jawaban seseorang terhadap item-item pernyataan didalam instrument penelitian faktor-
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faktor efektivitas pengelolaan aset tetap. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan nilai composite reliability. Instrumen ini akan dikatakan reliable jika nilai composite 

reliability lebih besar dari 0,7 dan apabila nilai composite reliability semakin mendekati 1, 

mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi pula konsistensi internal reliabilitasnya. Selain itu juga 

menggunakan nilai cronbach’s alpha, dimana nilainya harus lebih dari 0,6. 

 

1.6.2 Model Struktural (Inner Model) 

Evaluasi model pada inner model atau yang disebut dengan model structural dilakukan 

dengan menggunakan R2 untuk konstruk variabel dependen, nilai koefisien path atau t-value tiap 

path untuk uji signifikansi antar konstruk dalam model structural. Nilai R2 digunakan untuk 

mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin 

tinggi nilai R2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Nilai 

koefisien path atau inner model menunjukan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor 

koefisien path atau inner model yang ditunjukan oleh nilai t-statistics, harus > 1,94 untuk 

signifikansi hipotesis dua ekor (Two Tailed) sedangkan nilai t-statistics untuk hipotesis satu ekor 

(One Tailed) adalah > 1,64. Model persamaannya dapat ditulis seperti dibawah ini : 

η = β0 + Bη+ Γξ + ζ……………………………………..(3) 

keterangan : 

η =  Vektor random variabel laten endogen  

B  = Matriks koefisien variabel laten endogen  

Γ   = Matriks koefisien variabel laten eksogen, yang menunjukkan   hubungan  dari   ξ terhadap 

η  

ξ     = Vektor random variabel laten eksogen  

ζ     = Vektor random error  
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1.6.3 Pengujian Hipotesis 

Pola hubungan model struktural yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

KLKOPD = ɣ1SDM + ɣ2SPI + ɣ1SDM*KO + ɣ2SPI*KO + ɛ 

Keterangan: 

KLKOPD : Variabel laten endogen efektivitas pengelolaan aset tetap 

SDM : Variabel laten eksogen kompetensi sumberdaya manusia 

SPI  : Variable laten eksogen sistem pengendalian intern 

KO  :  Variabel laten eksogen komitmen organisasi 

ɣ :Koefisien pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel  endogen 

ɛ  : Peluang kesalahan model 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis PLS dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Menentukan level signifikan atau nilai kritis (α) yaitu sebesar 5%. 

2. Melihat nilai t-statistics yang ditampilkan di output bootstrapping pada program smartpls. Jika 

nilai t-statistics lebih dari 1,64 (one tailed) maka hipotesis diterima, namun jika t-statistics 

kurang dari 1,64 maka hipotesis ditolak. 

3. Melihat nilai koefisien atau original sample pada setiap path untuk mengetahui arah pengaruh 

setiap konstruk 

1.6.4 Pengujian Variabel Moderasi 

Efek moderasi menunjukan interaksi antar variabel moderasi (komitmen organisasi) 

dengan variabel independen (kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian 

internal) dalam mempengaruhi variabel dependen (kualitas laporan keuangan organisasi 

perangkat daerah). Pengujian terhadap efek moderasi dapat dilakukan secara bertahap 

menggunakan pendekatan Barron dan Kenney dalam Abdillah & Hartono (2015:230) yaitu: 
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1. Menguji efek utama, yaitu pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem 

pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah. 

2. Menguji pengaruh interaksi variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem 

pengendalian internal dan komitmen organisasi (variabel moderasi) terhadap kualitas 

laporan keuangan organisasi perangkat daerah. 

Penelitian ini mengacu pada artikel penelitian Sugiono (2004) untuk mengidentifikasi jenis 

variabel moderasi yang ditampilkan pada tabel 4.7: 

 

Tabel 4. 7 Klasifikasi Jenis Variabel Moderasi 

Jenis Variabel Ketentuan 

Quasi Terdapat pengeruh pada efek utama 
dan terdapat interaksi pada efek 
moderasi. 

Prekdiktor Terdapat pengaruh pada efek utama 
tetapi tidak terdapat interaksi pada efek 
moderasi. 

Pure Tidak terdapat pengaruh pada efek 
utama tetapi terdapat interaksi pada 
efek moderasi. 

Homologizer  Tidak terdapat pengaruh ada efek 
utama dan tidak terdapat interaksi 
pada efek moderasi 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini diberikan informasi mengenai hasil analisis data yang membantu dalam 

mengintepretasikan data yang diteliti sehingga memudahkan untuk membuat kesimpulan. 

Sebelum pemaparan hasil penelitian, berikut disajikan distribusi kusioner dan tingkat 

pengembalian, karakteristik responden, analisis statistik deskriptif dan hasil uji hipotesis.  

5.1 Tingkat Pengembalian Kusioner 

Situs dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Belu. Kabupaten Belu 

merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur dan merupakan kota perbatasan 

dengan Timor Leste. Kabupaten Belu terdiri dari 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang 

terdiri dari 21 Dinas, 6 Badan, 2 Sekretariat, 1 Rumah Sakit Daerah, Inspektorat, dan 9 Bagian.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui 

penyebaran kusioner penelitian kepada responden yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai 

pengguna anggaran, Kasubag Keuangan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD, dan 

staf akuntansi masing-masing OPD Kabupaten Belu. Tahapan yang dilakukan peneliti dalam 

proses penyebaran kusioner adalah peneliti melakukan konfirmasi kepada kepala dinas disetiap 

OPD yang akan diteliti. Untuk dapat menyebarkan kusioner kepada responden, peneliti juga 

melampirkan surat penelitian yang dikeluarkan oleh Universitas Brawijaya Malang dengan tujuan 

bahwa pimpinan yakin kusioner yang diisi hanya untuk keperluan penelitian. Jumlah kusioner 

yang disebarkan sebanyak 120 kusioner, kusioner yang kembali sebanyak 105 kusioner, namun 

hanya 90 kusioner yang dapat digunakan karena sebanyak 15 kusioner tidak diisi dengan 

lengkap. Adapun kusioner yang tidak kembali disebabkan karena adanya agenda rapat bersama 

dengan DPRD Kabupaten Belu yang harus diikuti oleh kepala OPD, terdapat beberapa pejabat 

penatausahaan keuangan dan staf akuntansi yang menjadi responden penelitian yang masih 
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menjalankan cuti sehingga tidak dapat mengisi kusioner penelitian sampai batas akhir waktu 

pengambilan kusioner oleh peneliti. Adapun rincian kusioner penelitian yang disebarkan kepada 

responden dan kusioner penelitian yang dapat diolah lebih lanjut disajikan pada tabel 5.1: 

Tabel 5. 1 Tingkat Pengembalian Kusioner Penelitian 

Keterangan Jumlah Presentase 

Kusioner yang disebar 120 100% 

Kusioner yang tidak kembali 15 12,5% 

Kusioner yang kembali 105 87,5% 

Kusioner yang tidak dapat diolah 15 12,5% 

Kusioner yang dapat diolah 90 75% 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 

5.2 Data Demografi Responden 

Gambaran terkait responden dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan 

perhitungan frekuensi berdasarkan apa yang sudah diisi oleh responden pada kusioner yang 

sudah diberikan. Demografi responden terdiri dari jenis kelamin, usia, masa kerja, tingkat 

pendidikan dan latar belakang pendidikan. 

Tabel 5. 2 Karateristik Demografi Responden 
No  Keterangan  Frekuensi  Presentase  

1 Jenis kelamin: 
a. Laku-laki 
b. perempuan 

 
40 
50 

 
44,44% 
55,56% 

2 Usia: 
a. 20-30 tahun 
b. 31-40 tahun 
c. > 40 tahun 

 
17 
35 
38 

 
18,89% 
38,89% 
42,22% 

3 Masa Kerja: 
a. < 5 tahun 
b. 5-10 tahun 
c. > 10 tahun 

 
15 
21 
54 

 
16,67% 
23,33% 

60% 

4  Pendidikan Terakhir: 
a. S2 (Magister) 
b. S1 (Sarjana/strata 1) 
c. D3 (Diploma) 
d. SMA (Sekolah Menengah 

Atas) 

 
6 
53 
19 
12 

 
6,67% 

58,89% 
21,11% 
13,33% 

5 Jurusan Pendidikan Terakhir: 
a. Ekonomi 
b. Non-Ekonomi 

 
43 
47 

 
47,78% 
52,22% 

 

Sumber: Data Penelitian , diolah (2019) 
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Tabel 5.2 menjelaskan bahwa  sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah 

perempuan yaitu sebesar 55,56% dari total seluruh sampel dan sisanya sebedar 44,44% adalah 

laki-laki. Usia responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan usia di atas 40 

tahun yaitu sebesar 42,22%, kemudian diikuti responden dengan usia 31-40 tahun sebesar 

39,89%, dan usia 20-30 tahun sebesar 18,89%. Dalam penelitian ini, responden dengan masa 

kerja di atas 10 tahun sebesar 60%, 5-10 tahun sebesar 23,33% dan kurang dari 5 tahun sebesar 

16,67%. Sedangkan untuk tingkat pendidikan didominasi oleh responden dengan tingkat 

pendidikan strata 1 atau sarjana, yaitu sebesar 58,89% dan jurusan pendidikan terakhir  

didominasi oleh responden dengan jurusan pendidikan terakhir non-ekonomi sebesar 52,22%. 

5.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif pada penelitian ini menggambarkan hasil jawaban dari setiap 

responden yang diteliti. Penelitian ini memiliki empat variabel yaitu kompetensi sumber daya 

manusia, sistem pengedalian internal, komitmen organisasi dan kualitas laporan keuangan 

organisasi perangkat daerah. Data kusioner yang di telah dikumpulkan dicari nilai rata-rata 

sehingga diketahui nilai terendah dan tertinggi dari masing-masing item dan variabel. Distribusi 

frekuensi jawaban responden diperoleh dari hasil tabulasi skor jawaban penelitian.  

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, 

kemampuan, uraian peran dan fungsi, pelatihan, serta pengalaman yang cukup memadai. 

Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan menggunakan 5 indikator seperti 

tertuang dalam definisi operasional variabel yaitu: 1) pendidikan, 2) kemampuan, 3) uraian fungsi 

dan peran, 4) pelatihan, 5) pengalaman yang diwakilkan dengan 9 pernyataan. Skala pengukuran 

yang digunakan adalah skala likert.  

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah 

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan. Variabel 

sistem pengendalian internal diukur dengan menggunakan 5 indikator seperti yang tertuang 

dalam definisi operasional variabel yaitu: 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian resiko, 3) 

aktivitas pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, 5) pemantauan yang diwakilkan dengan 10 

pernyataan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. 

Komitmen organisasi merupakan sikap karyawan yang tertarik dengan tujuan, nilai dan 

sasaran organisasi yang ditunjuk dengan adanya penerimaan individu atas nilai dan tujuan 

organisasi dan kesediaan bekerja keras bagi organisasi tersebut sehingga membuat individu 

betah dan tetap ingin bertahan demi tercapainya tujuan dan kelangsungan organisasi. Variabel 

komitmen organisasi diukur dengan menggunakan 3 indikator seperti yang tertuang dalam 

definisi operasional variabel yaitu: 1) affective commitment, 2) continuance commitment, 3) 

normative commitment yang diwakilkan dengan 9 pernyataan. Skala pengukuran yang digunakan 

adakah skala likert. 

Kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini akan dijelaskan dengan menggunakan 4 

(empat) karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

yang menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, yaitu relevan, andal, 

dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Variabel kualitas laporan keuangan organisasi 

perangkat daerah diukur dengan menggunakan 4 indikator seperti yang tertuang dalam definisi 

operasional variabel yaitu: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dipahami, 4) dapat dibandingkan, yang 

diwakilkan dengan 10 pernyataan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Hasil 

analisis setiap konstruk disajikan pada tabel 5.3 berikut ini: 
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Tabel 5. 3 Diskripsi Jawaban Konstruk 

Konstruk  N Min Maks  Mean  Standar 
deviasi 

Kompetensi Sumber Daya Manusia  90 4,07 4,31 4,15 0,073 

Sistem Pengendalian Internal  90 3,98 4,24 4,12 0,082 

Komitmen Organisasi 90 3,88 4,21 4,06 0,120 

Kualitas Laporan Keuangan OPD 90 3,98 4,19 4,09 0,082 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 

Berdasarkan analisis deskriptif atas jawaban responden terhadap konstruk kompetensi 

sumber daya manusia (X1), diperoleh nilai mean sebesar 4,15 dengan standar deviasi sebesar 

0,073. Dapat ditarik kesimpulan bahwa responden cenderung setuju, artinya responen dalam 

melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD harus sesuai dengan kompetensi 

yang dimiliki. Dalam setiap penyajian laporan keuangan harus didukung dengan kompetensi 

sumber daya manusia yang memadai sehingga laporan keuangan OPD yang dihasilkan sesuai 

dengan standar dan regulasi yang berlaku.  

Hasil analisis deskriptif atas jawaban responden terhadap konstruk sistem pengendalian 

internal (X2), diperoleh nilai mean sebesar 4,12 dengan standar deviasi sebesar 0,082. Dapat 

ditarik kesimpulan bahwa responden cenderung setuju, artinya penilaian responden terhadap 

adanya sistem pengendalian internal yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pimpinan dan 

pegawai OPD dalam penyusunan laporan keuangan sudah memadai. Hal ini mengindikasikan 

bahwa sistem pengendalian internal sangat penting, tujuannya adalah sebagai pengawasan 

dalam segala tindakan yang dilakukan oleh entitas serta mengurangi kemungkinan kesalahan 

dan tindakan yang tidak sesuai dengan standar dan regulasi. Selain itu tujuan dilaksanakan 

sistem pengendalian internal adalah untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Hasil deskriptif di atas menunjukan bahwa sistem pengendalian internal yang terapkan sudah 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.  
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Hasil analisis deskriptif atas jawaban responden terhadap konstruk komitmen organisasi 

(Z), diperoleh nilai mean sebesar 4,06 dan standar deviasi sebesar 0,120. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa responden cenderung setuju, artinya responden setuju bahwa komitmen 

organisasi sangat diperlukan dalam menunjang terlaksananya segala aktivitas entitas dengan 

tetap memperhatikan standar dan regulasi yang berlaku. Pegawai/staf yang memiliki komitmen 

yang tinggi terhadap organisasinya, maka akan bekerja dengan penuh dedikasi untuk 

kepentingan organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasinya, 

akan selalu memiliki pandangan yang positif terhadap organisasi serta akan melakukan yang 

terbaik untuk organisasinya. Hasil deskriptif di atas menunjukan bahwa pegawai yang terlibat 

dalam penyajian laporan keuangan OPD sudah memiliki komitmen yang baik. 

Hasil analisis deskriptif atas jawaban responden terhadap konstruk kualitas laporan 

keuangan organisasi perangkat daerah (Y), diperoleh nilai mean sebesar 4,09 dan standar 

deviasi sebesar 0,082. Dapat ditarik kesimpulan bahwa responden cenderung setuju, artinya 

usaha setiap OPD dalam memberikan pertanggungjawaban akan pengelolaan sumber daya 

ekonomi yang dimiliki sudah disajikan dalam pelaporan keuangan sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman 

dalam penyusunan laporan keuangan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.  

5.4 Evaluasi Model Penelitian 

Model penelitian pada studi ini terdiri dari empat kontruk yaitu kualitas laporan keuangan 

organisasi perangkat daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal 

dan komitmen organisasi. Pengujian model penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu: (1) 

pengujian outer model melalui uji validitas diskriminan, validitas konvergen dan reliabilitas, (2) 

pengujian inner model dengan melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel 

dependen. 
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Pada tahap awal pengujian PLS (Partial Least Square), dilakukan dengan melakukan 

evaluasi outer model dan inner model. Outer model atau yang sering disebut model pengukuran, 

dilakukan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas dari suatu konstruk. Pengujian validitas 

dilakukan melalui dua tahap yaitu uji validitas konvergen dan diskriminan dengan menggunakan 

rule of thumbs yang telah ditentukan dari parameter AVE, Communality, Outer Loading, Cross 

Loading, Cronbach’s Alpha, dan Composite Reliability. Untuk pengujian Inner Model atau model 

struktural, dilakukan dengan melihat nilai dari parameter R2 untuk mengetahui kekuatan dari suatu 

model penelitian dan nilai Q2  untuk mengetahui predictive relevance dari model penelitian. 

5.4.1 Evaluasi Model Konstruk atau Outer Model 

Evaluasi model konstruk dilakukan untuk melihat dan mengevaluasi apakah variabel-

variabel manifest mampu mengukur variabel laten yang diteliti dalam penelitian ini dengan baik 

dan terpercaya. Evaluasi pada model konstruk dalam penelitian ini terdiri dari tiga evaluasi yaitu: 

(1) evaluasi convergent validity, (2) evaluasi discriminant validity, dan (3) evaluasi construct 

reliability. Berikut disajikan hasil uji konstruk atau outer model pada variabel kompetensi sumber 

daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan kualitas laporan keuangan 

organisasi perangkat daerah. 

5.4.1.1 Evaluasi Convergent Validity 

Evaluasi convergent validity dilakukan dengan melihat nilai factor loading (outer loading) 

pada masing-masing indikator. Apabila nilai tersebut lebih besar dari 0,7 maka dapat dikatakan 

bahwa indikator tersebut valid. Hasil pengujian validitas konvergen pada penelitian ini mengacu 

pada rule of thumbs menurut Solihin dan Ratmono (2013) yang menyatakan bahwa indikator 

dengan factor loading 0,4-0,7 dapat digunakan. Hasil pengujian outer model meliputi uji validitas 

konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Berikut disajikan hasil uji outer model 

terhadap variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen 

organisasi dan kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah: 
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Tabel 5. 4 Hasil Pengujian Convergent Validity 
Variabel  Indikator  Factor Loading Keterangan  

Kompetensi SDM (X1) X1.1 0.786 Valid 

X1.2 0.739 Valid 
X1.3 0.657 Valid 
X1.4 0.798 Valid 
X1.5 0.764 Valid 
X1.6 0.657 Valid 
X1.7 0.673 Valid 
X1.8 0.575 Valid 
X1.9 0.792 Valid 

Sistem Pengendalian Internal (X2) X2.1 0.781 Valid 

X2.2 0.796 Valid 
X2.3 0.794 Valid 
X2.4 0.762 Valid 
X2.5 0.817 Valid 
X2.6 0.815 Valid 
X2.7 0.741 Valid 
X2.8 0.794 Valid 
X2.9 0.838 Valid 
X2.10 0.786 Valid  

Komitmen Organisasi (Z) Z1.1 0.750 Valid 

Z1.2 0,744 Valid 
Z1.3 0.802 Valid 
Z1.4 0.758 Valid 
Z1.5 0.793 Valid 
Z1.6 0.804 Valid 
Z1.7 0.785 Valid 
Z1.8 0.852 Valid 
Z1.9 0.699 Valid 

Kualitas laporan keuangan 
organisasi perangkat daerah (Y) 

Y1.1 0.777 Valid 

Y1.2 0.815 Valid 
Y1.3 0.754 Valid 
Y1.4 0.821 Valid 
Y1.5 0.780 Valid 
Y1.6 0.842 Valid 
Y1.7 0.758 Valid 
Y1.8 0.859 Valid 
Y1.9 0.662 Valid 
Y1.10 0.806 Valid  

 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 

Hasil pengujian outer model pada tabel 5.4 menunjukan nilai factor loading setiap indikator 

memiliki nilai di atas 0,7, namun untuk nilai factor loading X1.6, X1.7, X1.8, Z1.9 dan Y1.9 tetap 

digunakan dengan mengacu pada pernyataan Sholihin & Ratmono (2013:66) yang menyatakan 

bahwa indikator dengan nilai factor loading antara 0,4-0,7 masih dapat digunakan. Oleh karena 

itu, seluruh indikator yang digunakan dalam empat variabel tersebut memenuhi validitas 

konvergen. 
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5.4.1.2 Evaluasi Discriminant Validity 

Evaluasi ini dilakukan dengan melihat nilai cross loading yang dihasilkan oleh keseluruhan 

konstruk. Nilai cross loading yang diharapkan untuk setiap variabel yaitu nilai factor loading harus 

lebih besar dari nilai cross loading. Berikut disajikan hasil evaluasi discriminant validity untuk 

variabel kompetnsi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi 

dan kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah: 

Tabel 5. 5 Hasil Pengujian Discriminant Validity 
Variabel  Indikator  Cross Loading 

X1 X2 Z Y 

Kompetensi SDM X1.1 0.786 0.654 -0.161 0.599 

X1.2 0.739 0.593 -0.176 0.607 

X1.3 0.657 0.485 -0.068 0.459 

X1.4 0.798 0.669 -0.156 0.615 

X1.5 0.764 0.603 -0.179 0.591 

X1.6 0.657 0.527 -0.101 0.418 

X1.7 0.673 0.546 -0.106 0.541 

X1.8 0.575 0.480 -0.155 0.408 

X1.9 0.792 0.644 -0.239 0.626 

Sistem Pengendalian Internal X2.1 0.611 0.781 -0.246 0,746 

X2.2 0.656 0.796 -0.318 0,736 

X2.3 0.683 0.794 -0.290 0.713 

X2.4 0.620 0.762 -0.311 0.671 

X2.5 0.624 0.817 -0.189 0.716 

X2.6 0.630 0.815 -0.361 0.754 

X2.7 0.627 0.741 -0.351 0.740 

X2.8 0.698 0.794 0.304 0.790 

X2.9 0.616 0.838 0.379 0.790 

X2.10 0.649 0.786 -0.381 0.718 

komitmen Organisasi Z1.1 -0.237 -0.326 0.750 -0.340 

Z1.2 -0.257 -0.371 0.744 -0.357 

Z1.3 -0.134 -0.270 0.802 -0.294 

Z1.4 -0.167 -0.310 0.758 -0.313 

Z1.5 -0.202 -0.322 0.792 -0.419 

Z1.6 -0.229 -0.396 0.804 -0.476 

Z1.7 -0.070 -0.265 0.785 -0.348 

Z1.8 -0.079 -0.284 0.852 -0.367 

Z1.9 -0.062 -0.165 0.699 -0.291 

Kualitas Laporan Keuangan Y1.1 0,475 0.655 -0.379 0.776 

Y1.2 0.686 0.767 -0.397 0.815 

Y1.3 0.683 0.731 -0.321 0.754 

Y1.4 0.583 0.757 -0.355 0.821 

Y1.5 0.591 0.731 -0.450 0.778 

Y1.6 0.683 0.811 -0.353 0.841 

Y1.7 0.553 0.689 -0.394 0.758 

Y1.8 0.645 0.811 -0.354 0.859 

Y1.9 0.469 0.567 -0.280 0.662 

Y1.10 0.605 0.729 -0.407 0.807 

Sumber: Data Penelitian Di olah (2019) 
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Berdasarkan tabel 5.5 nilai cross loading yang dihasilkan oleh keseluruhan konstruk telah 

melampai ketentuan yang telah ditentukan yaitu nilai factor loading lebih besar dari nilai cross 

loading. Hal ini membuktikan secara empiris bahwa setiap konstruk memprediksi indikator pada 

blok mereka lebih baik dibanding indikator di blok lainnya. 

5.4.1.3 Evaluasi Construct Reliability 

Evaluasi construct reliability dilakukan dengan melihat nilai composite reliability untuk 

menentukan apakah konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi atau tidak. Suatu konstruk 

dinyatakan reliable apabila nilai composite reliability lebih besar dari 0,7. Adapun hasil evaluasi 

construct reliability untuk variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian 

internal, komitmen organisasi dan kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah: 

Tabel 5. 6 Hasil Pengujian Construct Reliability 
Variabel  Composite 

Reliability  
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan  

Kompetensi SDM 0.905 0.882 Reliabel 

Sistem Pengendalian Internal 0.944 0.934 Reliabel 
Komitmen Organisasi 0.932 0.918 Reliabel 
Kualitas Laporan Keuangan 
Organisasi Perangkat Daerah 

0.943 0.932 Reliabel 

Sumber: Data Penelitian Di olah (2019) 

Dari hasil yang ditujukan pada tabel 5.6 nilai composite reliability melewati rule of thumbs 

yang ditetapkan yaitu melebihi 0,7 dan nilai cronbach’s alpha dari keseluruhan konstruk lebih dari 

0,6. Dengan demikian dapat dikatakan seluruh model konstruk pada penelitian ini memiliki 

reliabilitas yang baik. 

 

5.4.2 Evaluasi Model Struktural atau Inner Model 

Evaluasi model struktural (inner model) dilakukan setelah model yang diestimasi telah 

memenuhi kriteria convergent validity, diskriminant validity, dan construct reliability. Evaluasi 

model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antar konstruk laten dengan melihat hasil 

estimasi koefisien parameter path dan tingkat signifikannya (Ghozali, 2014). Hasil pengujian inner 
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model meliputi nilai koefisien determinasi (R-square). Berikut disajikan hasil uji-uji tersebut 

terhadap variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), 

Komitmen Organisasi (Z1), dan Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (Y1): 

Tabel 5. 7 Hasil Koefisien Determinasi 

 R-Square 

Y1 0.870 

Sumber: Data Penelitian Di olah (2019) 

Hasil koefisien determinasi pengaruh antara variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 

(X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Komitmen Organisasi (Z1), dan Kualitas Laporan 

Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (Y1) diperoleh nilai sebesar 0,870 yang artinya bahwa 

variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), dan 

Komitmen Organisasi (Z1) mempunyai pengaruh 87% terhadap variabel Kualitas Laporan 

Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (Y1), sedangkan sisa pengaruh sebesar 12% dijelaskan 

oleh variabel lain. 
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Gambar 5. 1 Diagram Jalur 

 

 

5.4.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dengan menguji signifikansi koefisien jalur dari partial least square 

(PLS), koefisien jalur menunjukkan besarnya pengaruh dari satu variabel eksogen terhadap 

variabel endogennya. Apabila nilai koefisien jalur signifikan maka dapat dinyatakan bahwa 

variabel eksogen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel endogennya. Nilai koefisien 

jalur yang didapatkan dari Partial Least Square (PLS) kemudian digunakan untuk menguji 

pengaruh langsung dan pengaruh moderasi pada hipotesis penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Tabel 5. 8 Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesi
s  

Keterangan  Koefisien 
Jalur 

T-
Statistics 

P-
Value 

ketrangan 

I Pengaruh kompetensi sumber 
daya manusia terhadap 
kualitas laporan keuangan 
OPD 

-0.173 1.290 0.099 Ditolak 

II Pengaruh Sistem 
pengendalian internal terhadap 
kualitas laporan keuangan 
OPD  
 

0,433 2,136 0.016 Diterima 

III Pengaruh kompetensi sumber 
daya manusia terhadap 
kualitas laporan keuangan 
OPD dimoderasi oleh 
komitmen organisasi 

0.333 1,894 0.029 Diterima 

IV Pengaruh sistem pengendalian 
internal terhadap kualitas 
laporan keuangan OPD 
dimoderasi oleh komitmen 
organisasi 

0,380 1.696 0.045 Diterima 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 

Berdasarkan hasil pengujian tabel 5.8 di atas, maka pengaruh masing-masing variabel 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pengaruh variabel Kompetensi sumber daya manusia (X1) terhadap variabel 

kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah (Y) diperoleh koefien jalur sebesar -0.173 

dengan nilai t-statistik sebesar 1,290 (< 1,64 ) dan p-value sebesar 0,099 ( > 0,05 ). Karena nilai 

t-statistik harus lebih dari 1,64 dan nilai p-value <0,05 maka hipotesis 1 ditolak, artinya variabel 

kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah. Hasil pengujian tersebut menunjukan 

variabel kompetensi sumber daya manusia tidak akan memberikan dampak terhadap kualitas 

laporan keuangan organisasi perangkat daerah. 

2. Hipotesis pengaruh sistem pengendalian internal (X2) terhadap variabel kualitas laporan 

keuangan organisasi perangkat daerah (Y) diperoleh koefisien jalur sebesar 0,433 dengan nilai 

t-statistik sebesar 2,136 (> 1,64) dan p-value sebesar 0,016 (<0,05). Karena telah memenuhi nilai 
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t-statistik dan p-value maka hipotesis 2 diterima. Artinya variabel sistem pengendalian internah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan organisasi 

perangkat daerah. Hasil peggujian tersebut menunjukan bahwa semakin baik sistem 

pengendalian internal akan berdampak yang baik terhadap kualitas laporan keuangan organisasi 

perangkat daerah. 

3. Hipotesis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan 

keuangan organisasi perangkat daerah dimoderasi oleh komitmen organisasi diperoleh koefisien 

jalur sebesar 0.333 dengan nilai t-statistik 1,894 (>1,64) dan p-value sebesar 0.029 (<0,05). 

Karena telah memenuhi nilai t-statistik, p-value, dan nilai koefien jalur setelah adanya interaksi 

dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi lebih besar dibandingkan dengan nilai 

koefiseien jalur pada pengaruh langsung antara kompetensi sumber daya manusia terhadap 

kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah maka hipotesis 3 diterima. Artinya 

variabel kompetensi sumber daya manusia dimoderasi oleh komitmen organisasi memberikan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan organisasi perangkat 

daerah. Hasil pengujian tersebut menunjukan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi 

kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan perangkat daerah.  

4. Hipotesis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan 

organisasi perangkat daerah dimoderasi oleh komitmen organisasi diperoleh koefisien jalur 

sebesar 0,380 dengan nilai t-statistik 1,696 (>1,64) dan p-value 0,045 (<0,05). Karena telah 

memenuhi nilai t-statistik dan p-value maka hipotes 4 diterima. artinya variabel sistem 

pengendalian internal dimoderasi oleh komitmen organisasi memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah. Hasil pengujian 

tersebut menunjukan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi sistem pengendalian 

internal terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah. 
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5.5 Pembahasan 

5.5.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Organisasi Perangkat Daerah 

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu 

dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan 

efisien. Kompetensi sumber daya manusia diukur dengan pendidikan, kemampuan, uraian fungsi 

dan tugas, pelatihan dan pengalaman yang dikuasai oleh seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan atau tugas dan fungsi secara efektif. Secara konseptual dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi kompetensi SDM, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi 

perangkat daerah. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kompetensi SDM maka kualitas 

laporan keuangan  semakin menurun. Sumber daya manusia yang kompeten sangat berperan 

penting dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan. Apabila 

kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan baik, maka output berupa laporan 

keuangan yang dihasilkanakan pun semakin baik. 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah Kabupaten Belu. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laporan organisasi perangkat daerah. Hal ini menunjukan kondisi kompetensi sumber 

daya manusia yang ada pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Belu di bagian akuntansi 

atau tata usaha keuangan yang belum mendukung. Adapun hasil wawancara dengan salah 

seorang kepala keuangan Badan Pengelolaan Keungangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Belu yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia di Kabupaten Belu 

masih sangat rendah. Ditinjau dari sisi jumlah maupun kualifikasinya, pegawai/staf bagian 

akuntansi yang berlatar belakang pendidikan akuntansi murni sangat minim.  
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Berdasarkan data demografi responden, dari sisi kualifikasi sebagian besar pegawai Sub 

bagian Keuangan tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi murni. Sementara, fungsi dan 

proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang 

ilmu akuntansi, namun pada kenyataannya secara praktik kondisi di lapangan sangat berbeda. 

Dari sisi jumlah, pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi murni disetiap OPD 

Kabupaten Belu sangat minim sehingga pengelolaan laporan keuangan dikerjakan oleh pegawai 

yang dipercayai mempunyai pengalaman dalam menyusun laporan keuangan tanpa 

memperatikan latar belakang pendidikannya, sedangkan peraturan perundang-undangan telah 

mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 

keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan pegawai 

tidak dapat dengan cepat memahami apa yang harus dikerjakan. Rendahnya tingkat pemahaman 

pegawai terhadap tugas mengenai administrasi keuangan dan fungsinya serta hambatan di 

dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang 

harus diselesaikan, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan. 

 

Hasil penelitian ini tidak mendukung  teori stewardship yang menyatakan bahwa  

eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung 

aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat 

pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi 

terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Kualitas laporan 

keuangan OPD merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik sehingga 

pemerintah selalu berusaha untuk memperbaiki komponen-komponen pendukung salah satunya 

adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan 

keuangan OPD Kabupaten Belu artinya pemerintah selaku steward belum maksimal dalam 
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mengelola sumber daya manusia sebagai komponen terpenting dalam pengelolaan dan 

penyajian laporan keuangan OPD. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang menunjukan bahwa kompetensi 

sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Karmila (2014) yang menguji pengaruh sumber daya 

manusia, teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap keterandalan pelaporan 

keuangan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. ketidaksignifikan ini 

disebabkan oleh kondisi kapasitas sumber daya manusia di subbagian akuntansi/tata usaha 

keuangan yang belum mendukung. Meskipun pemerintah Provinsi Riau telah memperbantukan 

lebih kurang tujuh puluh tenaga akuntansi yang tersebar di satker-satker, namun belum optimal. 

Karena dengan banyaknya volume transaksi keuangan pemerintah Provinsi Riau, maka idealnya 

tenaga akuntansi itu lebih kurang lima orang pada setiap satker   

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) yang menguji pengaruh 

penerapan standar akuntansi pemerinta dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak mempengaruhi kualitas laporan LKPD 

Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan informasi yang didapatkan, hasil tidak signifikan ini 

disebabkan oleh kondisi kompetensi SDM yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Solok Selatan di bagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang belum mendukung, 

masih banyak karyawan dibidang keuangan atau tata usaha di SKPD Kabupaten Solok Selatan 

yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Dilihat dari demografi responden yang 

berlatar belakang akuntansi hanya berjumlah 26 responden atau sebesar 23,85% dari 109 

responden yang lebih memahami konsep dasar akuntansi. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2014) yang menguji pengaruh 

kompetensi SDM dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
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dengan variabel intervening sistem pengendalian internal pemerintah. Dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruh kualitas laporan 

keuangan pemerintah. hal ini disebabkan oleh menigkatnya kompetensi SDM yang semakin 

bervariasi. Namun hasi penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Manullang (2016), 

Safiyulloh (2017), Adrianto (2017), dan Siregar (2017) yang membuktikan bahwa kompetensi 

sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang berada dalam 

satuan kerja perangkat daerah maka semakin baik dalam menghasilkan kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

5.5.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Organisasi Perangkat Daerah 

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral pada tindakan maupun 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk dapat 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif 

dan efesien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dilihat adalah penerapan sistem 

pengendalian internal terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh 

setiap OPD.   

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh bukti empiris bahwa sistem 

pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

OPD. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin baik pnerapan dan pelaksanaan sistem 

pengendalian internal disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Belu, maka dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan OPD tersebut. Dengan kata lain, setiap unsur-unsur 

sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan baik oleh  OPD kabupaten Belu. Selain itu 

berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh dari objek penelitian melalui jawaban 
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responden, rata-rata responden memberikan persepsi pada setiap pernyataan didalam kusioner 

variabel sistem pengendalian internal yaitu setuju dalam menilai sistem pengendalian internal 

yang ada disetiap OPD Kabupaten Belu. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem 

pengendalian intern yang efektif akan melindungi organisasi dari kelemahan manusia, 

mengurangi kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi, sehingga informasi yang dihasilkan 

dalam laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan akan 

meningkatkan kepercayaan stakeholders. 

Hasil penelitian ini mendukung salah satu asumsi teori stewardship yang menyatakan 

bahwa segala tindakan pemerintah sebagai steward tidak termotivasi oleh tujuan individu 

melainkan lebih ditujukan pada sasaran utama mereka yaitu untuk kepentingan organisasi. 

Pemerintah  akan bertindak dengan penuh kesadaran, tanggungjawab, dan bijaksana demi 

memperoleh kredibilitas atau kepercayaan publik. Pada penelitian ini adalah pemerintah sebagai 

steward, demi mendapatkan kredibilitas atau kepercayaan dari publik akan memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang 

menjabarkan tentang SPI. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yosefrinaldi 

(2013), Soimah & Aprilla (2014), Manullang (2016), Puspitawati (2016), Adrianto (2017), dan 

Triyanti & Mustikawati (2019)  yang membuktikan bahwa bahwa sistem pengendalian internal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Semakin baik 

penerapan sistem pengendalian internal pemerintah maka semakin baik pula kualitas laporan 

keuangan yang dihasilkan. 
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5.5.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Organisasi Perangkat Daerah Dimoderasi Oleh Komitmen Organisasi 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi memperkuat pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat 

daerah. Hasil pengujian menyatakan bahwa komitmen organisasi memperkuat hubungan antara 

kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat 

daerah. Secara konseptual jika seorang individu berkomitmen tinggi terhadap tujuan organisasi 

maka hal ini akan dapat mempengaruhi tindakan dan kinerjanya, yaitu menggunakan 

kompetensinya untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu pula sebaliknya 

jika seorang individu tidak memiliki komitmen tingggi terhadap organisasinya maka kompetensi 

yang dimiliki tidak akan digunakan dengan maksimal untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. 

Berdasarkan nilai rata-rata indikator komitmen organisasi diketahui pegawai/staf 

akuntansi dalam mengelola laporan keuangan sudah memiliki komitmen yang baik untuk dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten 

Belu. Kehadiran komitmen organisasi bisa memperkuat hubungan kompetensi sumber daya 

manusia terhadap kualitas laporan keuangan OPD. Hal ini dikarenakan pegawai/staf yang semula 

memiliki pendidikan, kemampuan, uraian fungsi dan peran, pelatihan dan pengalaman yang baik 

belum tentu bisa mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Tetapi ketika pegawai memiliki 

keinginan yang kuat atau loyalitas yang tinggi terhadap organisasi maka pegawai akan berusaha 

untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dengan adanya komitmen organisasi maka akan 

menunjang pegawai yang memiliki pendidikan, kemampuan, uraian fungsi dan peran, pelatihan 

dan pengalaman yang baik untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi 

perangkat daerah Kabupaten Belu. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor penting atau dominan yang merefleksikan 

komitmen organisasi adalah indikator komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif. Komitmen 
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berkelanjutan yaitu suatu komitmen rasional yang terbentuk atas dasar pertimbangan untung rugi 

yang dihadapi individu jika berhadapan dengan keputusan untuk tetap bergabung dalam 

organisasi atau hendak keluar dari organisasi. Dengan adanya rasa setia pada organisasi, maka 

akan lahir komitmen berkelanjutan yang kondusif. Selain itu, Loyalitas terhadap organisasi 

berimplikasi kepada setiap pegawai pengelola aset bahwa dalam melaksanakan tugasnya, 

dilandasi oleh pertimbangan yang ikhlas, bukan untung rugi finansial. Apapun masalah yang 

dihadapi, pegawai konsisten untuk tetap bergabung dalam organisasi dan tidak berkeinginan 

untuk keluar. 

 Dalam mengelola keuangan daerah khususnya PPK-OPD selaku pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sesuai dengan Permendagri No. 13 

Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah seharusnya mempunyai komitmen 

organisasi yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawabnya sehingga dapat menyajikan 

laporan keuangan yang lebih berkualitas sesuai dengan SAP dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Manullang, 2016). 

Penelitian ini mendukung teori kontingensi yang menjelaskan bahwa tidak ada satu sistem 

akuntansi universal yang berlaku sama untuk semua organisasi dalam segala situasi, Sehingga 

untuk mencapai tujuan didalam organisasi diperlukan faktor lain yang bersifat kontingensi seperti 

komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan aktualisasi diri terhadap loyalitas 

organisasi melalui kesediaan atau kemauan untuk berusaha menjadi bagian dari organisasi, 

bertahan di dalam organisasi dan bangga menjadi bagian dari organisasi. Ukuran yang digunakan 

untuk mengukur komitmen organisasi mengacu pada indikator komitmen afektif, komitmen 

normatif, dan komitmen berkelanjutan. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015), 

Suarmika (2016), Manullang (2016), dan Septarini (2016) yang menyimpulkan secara empiris 

bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara kapasitas SDM dengan kualitas 

laporan keuangan. Pegawai dengan komitmen yang tinggi akan meningkatkan kesadaran dan 
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tanggungjawab untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Jika seorang individu 

berkomitmen tinggi terhadap tujuan organisasi maka hal ini akan dapat mempengaruhi tindakan 

dan kinerjanya, yaitu menggunakan kapasitasnya untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. Begitu pula sebaliknya jika seorang individu tidak memiliki komitmen tingggi terhadap 

organisasinya maka kapasitasnya tidak akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas 

(Suarmika, 2016). 

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Andrianto (2017), 

Siwambuji, Yasa, & Badera (2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak dapat 

memoderasi hubungan antara kapasitas SDM dengan kualitas laporan keuangan. Hasil 

penelitian Siyambuji, Yasa, & Badera (2017) yang menyimpulkan secara empiris bahwa 

komitmen organisasi tidak dapat memoderasi kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas 

laporan keuangan pemerintah. Interaksi antara komitmen organisasi dengan kompetensi sumber 

daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas LKPD kemungkinan juga disebabkan karena 

kurangnya penghargaan (reward) bagi pegawai yang berprestasi, promosi jabatan tidak sesuai 

dengan ketentuan, penghasilan yang diterima tidak sesuai beban kerja, dan lingkungan kerja 

yang tidak kondusif untuk menunjang pegawai dalam bekerja sehingga kemampuan yang dimiliki 

pegawai tidak digunakan secara maksimal. 

5.5.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Organisasi Perangkat Daerah Dimoderasi Oleh Komitmen Organisasi 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi memperkuat 

pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat 

daerah. Hasil pengujian menyatakan bahwa komitmen organisasi memperkuat hubungan antara 

sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah. 

Hal ini berarati komitmen yang kuat dari pegawai OPD kabupaten belu mendorong terlaksananya 

sistem pengendalian internal berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya komitmen yang 
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tinggi untuk mencapai tujuan organisasi salah satunya adalah kualitas laporan keuangan yang 

baik, maka diperlukan adanya dukungan peran sistem pengendalian internal yang 

diselenggarakan secara efektif. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Manullang (2016), 

Sanjaya (2017), Alminanda (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi memoderasi sistem 

pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah. 

Komitmen Organisasi dapat memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah karena seorang pegawai yang berkomitmen tinggi 

terhadap tujuan organisasinya akan mempengaruhi tindakan dan kinerjanya, yaitu mewujudkan 

pengendalian intern yang memadai dalam memberikan keyakinan tentang keandalan dan 

kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern menjadi dasar dalam pembuatan laporan 

keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN PENELITIAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji, menganalisis dan mendapatkan bukti empiris 

mengenai signifikansi pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian 

internal terhadap kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten 

Belu. Penelitian ini dilakukan pada 40 OPD yang ada di Kabupaten Belu dengan jumlah 

responden 120 orang dengan menggunakan kusioner. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan 

pembahasan penelitian ini yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Pertama, hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan organisasi perangkat daerah. Hal ini menunjukan kondisi 

kompetensi sumber daya manusia yang ada pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Belu 

di bagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang belum mendukung. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan salah seorang kepala keuangan Badan Pengelolaan Keungangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia 

di Kabupaten Belu masih sangat rendah. Ditinjau dari sisi jumlah maupun kualifikasinya, 

pegawai/staf bagian akuntansi yang berlatar belakang pendidikan akuntansi murni sangat minim. 
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Kedua, sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan OPD. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin baik pnerapan dan 

pelaksanaan sistem pengendalian internal disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Kabupaten Belu, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan OPD tersebut. Dengan 

kata lain, setiap unsur-unsur sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan baik oleh  OPD 

kabupaten Belu.  

Ketiga, hasil pengujian menyatakan bahwa komitmen organisasi memperkuat hubungan 

antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan organisasi 

perangkat daerah. Hal ini dapat dijelaskam bahwa pegawai/staf yang semula memiliki pendidikan, 

kemampuan, uraian fungsi dan peran, pelatihan dan pengalaman yang baik belum tentu bisa 

mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Tetapi ketika pegawai memiliki keinginan yang 

kuat atau loyalitas yang tinggi terhadap organisasi maka pegawai akan berusaha untuk mencapai 

tujuan dari organisasi. Dengan adanya komitmen organisasi maka akan menunjang pegawai 

yang memiliki pendidikan, kemampuan, uraian fungsi dan peran, pelatihan dan pengalaman yang 

baik untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah 

Kabupaten Belu. 

Keempat, hasil pengujian menyatakan bahwa komitmen organisasi memperkuat 

hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan organisasi 

perangkat daerah. Hal ini berarati komitmen yang kuat dari pegawai OPD kabupaten belu 

mendorong terlaksananya sistem pengendalian internal berjalan secara efektif dan efisien. 

Dengan adanya komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi salah satunya adalah 

kualitas laporan keuangan yang baik, maka diperlukan adanya dukungan peran sistem 

pengendalian internal yang diselenggarakan secara efektif. 
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6.2 Implikasi Hasil Penelitian 

6.2.1 Implikasi Teoritis 

Temuan yang dihasilkan pada penelitian ini dapat memberikan implikasi baik secara 

teoritis dan praktis. Dari aspek teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan penelitian di bidang sektor publik yang perlu dikembangkan secara terus 

menerus terutama yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan organisasi perangkat 

daerah. Penelitian ini mendukung teori kontingensi dikarenakan berdasarkan hasil penelitian 

membuktikan bahwa adanya komitmen organisasi dapat memperkuat hubungan antara 

kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah 

Kabupaten Belu. Pegawai/staf dengan  komitmen yang tinggi terhadap tujuan organisasi maka 

hal ini akan dapat mempengaruhi tindakan dan kinerjanya, yaitu menggunakan kompetensinya 

untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas 

 Selain itu, sistem pengendalian intern mendukung teori stewardship dilihat dari hasil 

penelitian sistem pengendalian internal terbukti mempengaruhi secara signifikan kualitas laporan 

keuangan organisasi perangkat daerah. Semakin efektif pelaksanaan sistem pengendalian maka 

pemerintah mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Namun, kompetensi sumber daya manusia belum mampu meningkatkan kualitas laporan 

keuangan organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini perlu 

dikembangkan lagi dengan menggunakan teori berbeda yang dapat menjelaskan fenomena 

terkait kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah. 

6.2.2 Implikasi Praktik 

Dari hasil empiris penelitian ini berimplikasi praktik terhadap pegawai yang berperan 

penting dalam pengelolaan keuangan OPD, Kepala OPD, Kasubag Keuangan selaku Pejabat 

Penatausahaan Keuangan dan staf akuntansi pada masing-masing OPD bahkan terhadap 

pemerintah Kabupaten Belu untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyusunan 
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dan penyajian laporan keuangan. Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dapat ditinjau 

melalui beberapa faktor penentu yaitu dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, 

melaksanakan SPI yang efekif dan selalu menumbuhkan komitmen yan tinggi terhadap 

organisasi.  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk membantu para pemimpin dalam 

mengambil arah kebijakan selanjutnya, terutama yang terkait dengan upaya memperoleh kualitas 

laporan keuangan organisasi perangkat daerah. Ditinjau dari segi kualifikasi kompetensi sumber 

daya manusia, pemerintah harus lebih memperhatikan latar belakang pendidikan pegawai/staf 

akuntansi, harus sesuai dengan bidangnya yaitu akuntansi murni sehingga proses pengelolaan 

keuangan pemerintah yang dibuat sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

6.3 Saran Penelitian 

Pertama, Penelitian ini dilakukan survey yang hanya mencakup satu kabupaten, untuk 

peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup wilayah penelitian seperti kabupaten/kota 

se-provinsi sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. 

Kedua, untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya yang 

juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan organisasi perangkat 

daerah (OPD). 
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Lampiran 1 : Kusioner Penelitian  

PENGANTAR KUSIONER PENELITIAN 

 

Yth. 
Bapak/Ibu/Saudara/i Responden 
Di tempat 

Dalam rangka untuk penelitian Tesis  program magister (S2), Program Studi magister 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, maka peneliti 
mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem 
Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah 
dengan Komitmen organisasi sebagai Variabel Moderasi”. 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Jeane Marcela Prisca Dua Bala 

Nim  : 176020300111047 

Status  : Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas   
Brawijaya   Malang. 

Dengan ini memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I berpartisipasi dalam penelitian ini 
dengan bersedia mengisi kuisioner yang terlampir dan memberikan informasi pada setiap 
pernyataan berikut sebenar-benarnya dan jujur sesuai dengan petunjuk pengisian. Perlu 
Bapak/Ibu/Saudara/I ketahui sesuai etika dalam penelitian, maka data yang saya peroleh akan 
dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian. Saya berharap 
kuisioner ini dapat kembali dalam jangka waktu 7 hari setelah kuisioner berikut kami serahkan. 
Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I meluangkan waktu mengisi kuisioner berikut, saya ucapkan 
terimakasih. 

 Malang, 10 juni 2019 

     Peneliti, 

 

Jeane Marcela Prisca  

NIM : 176020300111047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. Identitas Responden 
 

Kabupaten/Kota  : ........................................................................ 

Satuan Kerja : ........................................................................ 

Jabatan : ....................................................................... 

Jenis Kelamin :          Laki-laki             Perempuan 

Usia :          20 – 30 Tahun. 

         31 – 40 Tahun 

              > 40 Tahun 

Masa Kerja :           <5 tahun 

         5 – 10 Tahun 

         >10 Tahun 

Pendidikan Terakhir :          SLTA/Sederajat 

         Diploma 

         Sarjana 

         Magister 

Latar Belakang Pendidikan : ........................................................................ 

Tanggal Pengisian Kuesioner : ........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Petunjuk Pengisian 

 

Mohon Bapak/Ibu/Saudara/saudari responden menjawab pernyataan di bawah ini dengan 

memberikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang yang mempunyai tingkat kesesuaian pada 

pengalaman atau kondisianda. Silahkan memberikan tanda (√) untuk menyatakanjawaban yang 

paling sesuai terhadap pernyataan peneliti seperti contoh di bawah ini: 

SS    = Sangat setuju 

S      = Setuju 

N = Netral  

TS    = Tidak Setuju 

STS  = Sangat tidak setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A. KUISIONER KUALITAS LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT 

DAERAH 

NO PERNYATAAN STS TS N S SS 

A  Relevan  

1 Informasi laporan keuangan yang disajikan oleh OPD 
dapat memberikan gambaran mengenai transaksi yang 
telah terjadi daripada apa yang diharapkan. 

     

2 Laporan keuangan yang disajikan oleh OPD dapat 
digunakan sebagai patokan oleh DPRD untuk 
memperkirakan aktivitas keuangan pemerintahan pada 
periode berikutnya. 

     

3 OPD menyusun laporan bulanan maupun laporan 
tahunan dengan sistematis dan teratur. 
 

     

4 Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 
laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo 
anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan 
perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. 
 

     

B  Handal  

5 Laporan keuangan yang disajikan oleh SKPD telah 
mencerminkan transaksi yang terjadi selama 1 periode 
pelaporan. 

     

6 Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat 
diuji oleh auditor, dan apabila pengujian dilakukan lebih 
dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap 
menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 
 

     

7 Informasi laporan keuangan pemerintah daerah 
disajikan berdasarkan kebutuhan umum sehingga tidak 
berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 
 

     

C Dapat Dibandingkan  

8 Laporan keuangan pemerintah daerah dapat 
dibandingkan dengan laporan keuangan periode 
sebelumnya. Jika ada perubahan maka perubahan 
tersebut diungkapkan pada periode terjadinya 
perubahan. 

     

9 Kebijakan akuntansi dan metode akuntansi yang 
digunakan dapat dibandingkan dengan kabupaten lain 
tetapi masih entitas yang sejenis. 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

D Dapat Dipahami  

10 Pemimpin dapat melakukan pengambilan keputusan 
berdasarkan informasi laporan keuangan karena 
laporan keuangan mudah dipahami 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B. KUISIONER KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 

NO  PERNYATAAN STS TS N S SS 

A Pendidikan, Kemampuan, uraian peran dan fungsi  

1 Staf sub bagian keuangan/akuntansi memiliki latar 
belakang pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi dan 
masa kerja minimal 5 tahun. 
 

     

2 OPD memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 

kemampuan menyusun LKPD sesuai Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

     

3 Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian 

keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas dalam 

peraturan daerah. 

     

B Pelatihan  

4 Metode pelatihan dapat menunjang kapasitas staf 
bagian keuangan/akuntansi.  
 

     

5 Materi pelatihan yang diberikan mudah dipahami oleh 
pegawai 

     

6 Materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan 
pemakai.  

     

C Pengalaman  

7 Pengalaman dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi 
pekerjaan.  

     

8 Pegawai yang mempunyai prestasi kerja sebelumnya, 
tidak terlalu sulit untuk ditempatkan pada bagian lain 
yang sesuai.  

     

9 Pengalaman yang lama dalam suatu bidang dapat 
mengurangi kesalahan.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C. KUISIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 

NO PERNYATAAN STS TS N S SS 

A Lingkungan Pengendalian  

1 Setiap pimpinan OPD mempunyai kode etik pegawai 
instansi pemerintah secara tertulis. 

     

2 Pimpinan OPD telah memberikan contoh dalam 

berperilaku patuh terhadap peraturan. 

     

3 Struktur organisasi telah menggambarkan 
pembagian kewenangan. 
 

     

B Penilaian Resiko  

4 Sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap 

kualitas pengendalian internal, pimpinan OPD telah 

melakukan perbaikan pengendalian internal. 

     

5 Setiap transaksi yang terjadi telah didukung dengan 

bukti transaksi yang valid. 

     

C Aktivitas Pengendalian  

6 Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya 
otorisasi daripihak yang berwenang. 
 

     

7 Ada pemisahan tugas yang jelas.  
 

     

D Informasi Dan Komunikasi  

8 Telah mencatat transaksi keuangan pada buku 
jurnal pada setiap transaksi keuangan terjadi.  
 

     

9 Mencatat semua penyesuaian pada jurnal 

penyesuaiannya.  

     

E Pemantauan  

10 Dalam waktu yang tidak ditentukan Pimpinan 
melakukan pemeriksaan mendadak terhadap 
catatan akuntansi. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

D. KUISIONER KOMITMEN ORGANISASI 

NO PERNYATAAN STS TS N S SS 

A Affective Commitment      

1 Saya sebagai pegawai merasa bangga menjadi 
bagian dari OPD ini.  

     

2 Saya merasa terikat secara emosional dengan 
tempat saya bekerja di OPD ini.  

     

3 Saya percaya terhadap nilai-nilai organisasi di OPD 
ini.  

     

4 Sistem nilai (Values) kinerja saya sama dengan 
sistem nilai kinerja organisasi tempat dimana saya 
bekerja. 

     

B Continuance      

5 Akan berat bagi saya meninggalkan OPD ini untuk 
pekerjaan lain dengan gaji dan tunjangan yang lebih 
rendah.  

     

6 Akan berat meninggalkan OPD ini karena saya 
merasa tidak memiliki pilihan pekerjaan yang lebih 
baik.  

     

7 Saya tidak akan meninggalkan OPD ini karena 
kebutuhan finansial.  

     

C Normative Commitment      

8 Alasan saya tetap bekerja karena loyalitas terhadap 
SKPD ini.  

     

9 Saya merasa tidak berkomitmen jika saya tidak 
memberikan kemampuan saya secara professional 
untuk OPD ini.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Daftar OPD Kabupaten Belu 

No OPD Kabupaten Belu Jumlah 
Responden 

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 

2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 3 

3 Dinas Kesehatan 3 

4 Dinas PU dan Penataan Ruang 3 

5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3 

6 Dinas Perhubungan 3 

7 Dinas Informasi dan Informatika 3 

8 Dinas Lingkungan Hidup 3 

9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 

10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak 3 

11 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 3 

12 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3 

13 Dinas Pariwisata 3 

14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 

15 Dinas Ketahanan Pangan 3 

16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 

17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 

18 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3 

19 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3 

20 Dinas Perikanan 3 

21 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 

22 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

3 

23 Badan Kesbangpol 3 

24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

No OPD Kabupaten Belu Jumlah 
Responden 

25 Badan Pendapatan Daerah 3 

26 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan 3 

27 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 

28 Sekretariat DPRD 3 

29 Secretariat Kopri 3 

30 RSDUD atambua 3 

31 Inspektorat 3 

32 Bagian Pemerintahan  3 

33 Bagian Hukum 3 

34 Bagian Perekonomian 3 

35 Bagian Administrasi Pembangunan 3 

36 Bagian Layanan Perdagangan Barang dan Jasa 3 

37 Bagian Kesehjateraan Rakyat 3 

38 Bagian Organisasi 3 

39 Bagian umum 3 

40 Bagian Pengelola Perbatasan Negara 3 

 Total Responden 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hasil Jawaban Responden: 

 

1. Hasil Deskripsi Jawaban Responden Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) 

Item STS TS N S SS Mean 

f % f % f % f % f % 

X1.01 0 0% 2 2% 11 12% 50 56% 27 30% 4.13 

X1.02 0 0% 2 2% 6 7% 44 49% 38 42% 4.31 

X1.03 0 0% 1 1% 7 8% 58 64% 24 27% 4.17 

X1.04 0 0% 2 2% 9 10% 54 60% 25 28% 4.13 

X1.05 0 0% 2 2% 11 12% 54 60% 23 26% 4.09 

X1.06 0 0% 2 2% 9 10% 60 67% 19 21% 4.07 

X1.07 0 0% 1 1% 9 10% 53 59% 27 30% 4.18 

X1.08 0 0% 2 2% 9 10% 59 66% 20 22% 4.08 

X1.09 0 0% 1 1% 13 14% 45 50% 31 34% 4.18 

  Mean Variabel 4.15 

 

2. Hasil Deskripsi Jawaban Responden Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) 

Item STS TS N S SS Mean 

f % f % f % f % f % 

X2.01 0 0% 6 7% 5 6% 57 63% 22 24% 4.06 

X2.02 0 0% 4 4% 13 14% 45 50% 28 31% 4.08 

X2.03 0 0% 3 3% 10 11% 49 54% 28 31% 4.13 

X2.04 0 0% 5 6% 8 9% 57 63% 20 22% 4.02 

X2.05 0 0% 2 2% 10 11% 42 47% 36 40% 4.24 

X2.06 0 0% 3 3% 8 9% 46 51% 33 37% 4.21 

X2.07 0 0% 6 7% 8 9% 58 64% 18 20% 3.98 

X2.08 0 0% 5 6% 7 8% 48 53% 30 33% 4.14 

X2.09 0 0% 3 3% 11 12% 47 52% 29 32% 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

X2.10 0 0% 3 3% 9 10% 47 52% 31 34% 4.18 

  Mean Variabel 4.12 

 

3. Hasil Deskripsi Jawaban Responden Variabel Komitmen Organisasi (Z1) 

Item STS TS N S SS Mean 

f % f % f % f % f % 

Z1.01 0 0% 3 3% 17 19% 58 64% 12 13% 3.88 

Z1.02 0 0% 0 0% 20 22% 56 62% 14 16% 3.93 

Z1.03 0 0% 3 3% 18 20% 54 60% 15 17% 3.90 

Z1.04 0 0% 2 2% 10 11% 54 60% 24 27% 4.11 

Z1.05 0 0% 2 2% 11 12% 48 53% 29 32% 4.16 

Z1.06 0 0% 2 2% 9 10% 55 61% 24 27% 4.12 

Z1.07 0 0% 1 1% 14 16% 40 44% 35 39% 4.21 

Z1.08 0 0% 3 3% 12 13% 47 52% 28 31% 4.11 

Z1.09 0 0% 0 0% 12 13% 59 66% 19 21% 4.08 

  Mean Variabel 4.06 

 

4. Hasil Deskripsi Jawaban Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat 

Daerah (Y1) 

Item STS TS N S SS Mean 

f % f % f % f % f % 

Y1.01 0 0% 6 7% 11 12% 50 56% 23 26% 4.00 

Y1.02 0 0% 4 4% 12 13% 37 41% 37 41% 4.19 

Y1.03 0 0% 6 7% 14 16% 46 51% 24 27% 3.98 

Y1.04 0 0% 6 7% 6 7% 43 48% 35 39% 4.19 

Y1.05 0 0% 2 2% 12 13% 47 52% 29 32% 4.14 

Y1.06 0 0% 6 7% 8 9% 49 54% 27 30% 4.08 

Y1.07 0 0% 4 4% 11 12% 50 56% 25 28% 4.07 

Y1.08 0 0% 6 7% 7 8% 50 56% 27 30% 4.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Y1.09 0 0% 5 6% 7 8% 45 50% 33 37% 4.18 

Y1.10 0 0% 4 4% 11 12% 57 63% 18 20% 3.99 

  Mean Variabel 4.09 

 

 

Lampiran PLS 

Overview 
      

  AVE 
Composite 
Reliability 

Cronbachs 
Alpha 

Communality R Square Redundancy 

X1 0.518 0.905 0.882 0.518     

X1 * Z 0.501 0.988 0.988 0.501     

X2 0.632 0.945 0.935 0.632     

X2 * Z 0.522 0.990 0.990 0.522     

Y 0.623 0.943 0.932 0.623 0.878 -0.196 

Z 0.604 0.932 0.918 0.604     

 

Latent Variable Correlations 
    

  X1 X1 * Z X2 X2 * Z Y Z 

X1 1.000           

X1 * Z 0.625 1.000         

X2 0.808 0.346 1.000       

X2 * Z 0.591 0.862 0.611 1.000     

Y 0.762 0.269 0.924 0.488 1.000   

Z -0.212 0.605 -0.397 0.476 -0.468 1.000 

 

Cross Loadings 
     

  X1 X1 * Z X2 X2 * Z Y Z 

X1.01 0.786 0.513 0.653 0.488 0.599 -0.161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cross Loadings 
     

  X1 X1 * Z X2 X2 * Z Y Z 

X1.02 0.739 0.488 0.596 0.433 0.607 -0.176 

X1.03 0.657 0.395 0.482 0.394 0.459 -0.068 

X1.04 0.798 0.507 0.666 0.480 0.614 -0.156 

X1.05 0.764 0.505 0.602 0.435 0.591 -0.179 

X1.06 0.657 0.362 0.524 0.396 0.418 -0.101 

X1.07 0.673 0.441 0.546 0.431 0.540 -0.106 

X1.08 0.575 0.308 0.480 0.335 0.408 -0.155 

X1.09 0.792 0.476 0.646 0.423 0.626 -0.239 

X2.01 0.611 0.310 0.782 0.529 0.746 -0.246 

X2.02 0.656 0.250 0.796 0.487 0.736 -0.318 

X2.03 0.683 0.313 0.795 0.504 0.712 -0.290 

X2.04 0.620 0.253 0.761 0.447 0.671 -0.311 

X2.05 0.624 0.347 0.815 0.598 0.715 -0.189 

X2.06 0.630 0.232 0.816 0.464 0.754 -0.361 

X2.07 0.627 0.245 0.742 0.414 0.740 -0.351 

X2.08 0.698 0.353 0.794 0.501 0.730 -0.304 

X2.09 0.616 0.230 0.839 0.485 0.790 -0.379 

X2.10 0.660 0.222 0.806 0.432 0.741 -0.395 

Y1.01 0.475 0.121 0.656 0.312 0.777 -0.380 

Y1.02 0.686 0.263 0.768 0.398 0.815 -0.397 

Y1.03 0.683 0.296 0.729 0.421 0.754 -0.321 

Y1.04 0.583 0.202 0.757 0.411 0.821 -0.355 

Y1.05 0.591 0.164 0.732 0.327 0.780 -0.450 

Y1.06 0.683 0.289 0.811 0.488 0.841 -0.353 

Y1.07 0.553 0.155 0.690 0.317 0.758 -0.394 

Y1.08 0.645 0.266 0.812 0.476 0.859 -0.354 

Y1.09 0.469 0.169 0.568 0.313 0.662 -0.280 

Y1.10 0.605 0.167 0.730 0.354 0.806 -0.407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cross Loadings 
     

  X1 X1 * Z X2 X2 * Z Y Z 

Z1.01 -0.237 0.412 -0.328 0.337 -0.340 0.750 

Z1.02 -0.257 0.394 -0.372 0.292 -0.357 0.744 

Z1.03 -0.134 0.552 -0.272 0.449 -0.294 0.802 

Z1.04 -0.167 0.483 -0.311 0.366 -0.312 0.758 

Z1.05 -0.202 0.419 -0.322 0.354 -0.419 0.793 

Z1.06 -0.229 0.399 -0.397 0.289 -0.476 0.804 

Z1.07 -0.070 0.531 -0.266 0.404 -0.348 0.785 

Z1.08 -0.079 0.584 -0.285 0.451 -0.368 0.852 

Z1.09 -0.062 0.525 -0.167 0.448 -0.291 0.699 

 

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values) 
   

  
Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

P-value 

X1.01 <- X1 0.786 0.784 0.021 0.021 37.255 0.000 

X1.02 <- X1 0.739 0.735 0.029 0.029 25.319 0.000 

X1.03 <- X1 0.657 0.654 0.036 0.036 18.022 0.000 

X1.04 <- X1 0.798 0.799 0.019 0.019 41.853 0.000 

X1.05 <- X1 0.764 0.761 0.027 0.027 27.901 0.000 

X1.06 <- X1 0.657 0.654 0.042 0.042 15.833 0.000 

X1.07 <- X1 0.673 0.671 0.034 0.034 19.571 0.000 

X1.08 <- X1 0.575 0.566 0.054 0.054 10.674 0.000 

X1.09 <- X1 0.792 0.791 0.023 0.023 33.925 0.000 

X2.01 <- X2 0.781 0.777 0.029 0.029 27.004 0.000 

X2.02 <- X2 0.796 0.793 0.028 0.028 28.650 0.000 

X2.03 <- X2 0.794 0.793 0.028 0.028 28.245 0.000 

X2.04 <- X2 0.762 0.762 0.028 0.028 27.680 0.000 

X2.05 <- X2 0.817 0.817 0.020 0.020 40.102 0.000 

X2.06 <- X2 0.815 0.812 0.019 0.019 42.748 0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values) 
   

  
Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

P-value 

X2.07 <- X2 0.741 0.739 0.032 0.032 23.264 0.000 

X2.08 <- X2 0.794 0.795 0.025 0.025 32.193 0.000 

X2.09 <- X2 0.838 0.837 0.021 0.021 40.086 0.000 

X2.10 <- X2 0.786 0.785 0.024 0.024 33.352 0.000 

Y1.01 <- Y 0.777 0.775 0.032 0.032 24.549 0.000 

Y1.02 <- Y 0.815 0.813 0.019 0.019 43.287 0.000 

Y1.03 <- Y 0.754 0.752 0.033 0.033 23.054 0.000 

Y1.04 <- Y 0.821 0.818 0.024 0.024 34.524 0.000 

Y1.05 <- Y 0.780 0.779 0.022 0.022 35.166 0.000 

Y1.06 <- Y 0.842 0.841 0.020 0.020 41.421 0.000 

Y1.07 <- Y 0.758 0.754 0.031 0.031 24.085 0.000 

Y1.08 <- Y 0.859 0.857 0.020 0.020 42.610 0.000 

Y1.09 <- Y 0.662 0.659 0.043 0.043 15.355 0.000 

Y1.10 <- Y 0.806 0.806 0.026 0.026 31.523 0.000 

Z1.01 <- Z 0.750 0.747 0.040 0.040 18.664 0.000 

Z1.02 <- Z 0.744 0.742 0.031 0.031 23.735 0.000 

Z1.03 <- Z 0.802 0.796 0.036 0.036 22.119 0.000 

Z1.04 <- Z 0.758 0.754 0.034 0.034 22.072 0.000 

Z1.05 <- Z 0.793 0.790 0.027 0.027 29.252 0.000 

Z1.06 <- Z 0.804 0.804 0.022 0.022 35.992 0.000 

Z1.07 <- Z 0.785 0.783 0.022 0.022 36.039 0.000 

Z1.08 <- Z 0.852 0.851 0.019 0.019 45.128 0.000 

Z1.09 <- Z 0.699 0.695 0.036 0.036 19.613 0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) 
  

  
Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

P-value 

X1 -> Y -0.173 -0.127 0.134 0.134 1.290 0.099 

X1 * Z -> Y 0.333 0.272 0.176 0.176 1.894 0.029 

X2 -> Y 0.433 0.423 0.202 0.202 2.136 0.016 

X2 * Z -> Y 0.380 0.389 0.224 0.224 1.696 0.045 
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