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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari standar akuntansi pemerintah, 

kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi 

dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kota Semarang. Populasi 

dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural yang bekerja dibagian 

keuangan pada 23 dinas dan badan di Kota Semarang. Pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling dan diperoleh sebanyak 78 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 25.0. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan daerah, kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian internal berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan peran audit internal 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.  

Kata Kunci: Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Kompetensi  Sumberdaya  Manusia,  Sistem     

        pengendalian   Internal,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Peran  Audit  Internal 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the effect of government accounting standards, human 

resource competencies, internal control systems, the use of information technology and the role of 

internal audit on the quality of regional financial reports in the city of Semarang.The population in 

this research was structural officials with research sites in 23 offices and agencies in Semarang 

City. Sampling using purposive sampling and obtained as many as 78 samples. The analysis 

technique used is multiple linear regression analysis using SPSS version 25.0. The results of this 

research indicate that government accounting standards have a significant positive effect on the 

quality of regional financial reports, human resource competencies have a significant positive 

effect on the quality of regional financial reports, internal control systems have a significant 

positive effect on the quality of regional financial reports, the use of information technology has a 

significant positive effect on the quality of regional financial reports and the role of internal audit 

have not a significant positive effect on the quality of regional financial reports. 

Keywords : Government Accounting Standards, Human Resources Competence, Internal control   

     systems, Utilization of Information Technology, Role of Internal Audit 
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INTISARI 

Peraturan perundang-undangan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 

mewajibkan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan tahunan. 

Dengan laporan keuangan tersebut pemerintah daerah harus mampu mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga 

diperlukan penelitian untuk menguji dan mengetahui faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan riset sebelumnya 

faktor-faktor yang diprediksi mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah 

diantaranya adalah standar akuntansi daerah, kompetensi sumberdaya manusia, 

sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran audit 

internal. Penelitian ini menggunakan teori Keagenan dan teori Stewardship. 

Populasi penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural yang 

bekerja dibagian keuangan di SKPD Kota Semarang. Dengan menggunakan 

metode purposive sampling diperoleh sebanyak 78 sampel. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program 

SPSS versi 25.0. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan standar akuntansi 

pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan daerah, kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian internal 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah dan peran audit internal berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.  
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