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INTISARI 

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu 

menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat 

waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi 

yang andal. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. 

Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung 

informasi keuangan yang berkualitas. 

Stewardship theory beranggapan bahwa kepentingan rakyat dapat 

dimaksimalkan dengan membagi (shared) wewenang, hak dan kewajiban di 

antara peranan pengawas/pemeriksa dan manajemen, sehingga dalam Stewardship 

theory menyatakan bahwa para eksekutif cenderung akan semakin termotivasi 

untuk bertindak dalam kepentingan korporasi dibandingkan dengan kepentingan 

mereka sendiri (Hunger dan Wheelen,2004). Hubungan Stewardship theory 

dengan kualitas laporan keuangan daerah adalah eksekutif sebagai steward akan 

bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat, dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dan mempertanggungjawabkan pengelolaan kekayaan 

negara. Guna mewujudkannya pihak eksekutif berusaha untuk membuat laporan 

keuangan daerah yang berkualitas, untuk mewujudkan laporan keuangan daerah 

yang berkualitas diperlukan penerapan standar akuntansi pemerintah, aparatur 

pemerintah daerah yang berkualitas, good corporate governance, sistem informasi 

akuntansi serta teknologi informasi yang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka masih terdapat GAP atau 

perbedaan antara hasil penelitian satu dengan yang lainnya Oktarina (2016), 

dengan perbedaan, penelitian ini menambahkan variable independen yaitu 

pemanfaatan teknologi informasi, dan menggunakan sampel pemerintahan di 

Kabupaten Semarang serta penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 

2019. sehingga menarik bagi peneliti untuk meneliti ulang pengaruh standar 

akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintahan daerah, good governance 

dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, 
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sehingga dikemukakan 4 hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1) standar 

akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan; 2) kualitas aparatur 

pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan; 3) good governance 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan; 4) pemanfaatan teknologi 

terhadap kualitas laporan keuangan. Sampel yang dipergunakan adalah 120 

responden yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Jenis 

data yang dipergunakan adalah data primer dengan menggunakan metode 

pengumpulan data kuesioner. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini dapat disimpulkan 

bahwa penerapan standar akuntansi penerintah berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan. Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh  

tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Good 

governance berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan. Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan. 
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