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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN INTERNAL 

CONTROL SEBAGAI VARIABEL MODERATING TERHADAP 

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PENDAPATAN DI KANTOR  

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  

INDRAGIRI HILIR 

 

 

Oleh 

SURYANI 

11373203749 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem 

informasi dan internal  control sebagai variabel moderating terhadap kualitas 

laporan keuangan pendapatan di kantor dinas prndapatan daerah kabupaten 

inhil. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode asosiatif kasual. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. 

Teknik analisis data menggunakan analisis statistic deskriptif, kualitas data, 

analisis regresi berganda, dan Uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan, internal control memoderasi pengaruh sistem informasi akuntansi 

terhadap kualitas laporan keuangan daerah, Pengaruh variabel internal control, 

sistem informasi akuntansi terhadap laporan keuangan daerah sebesar 74,6%, 

25,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

Kata Kunci :  Sistem informasi akuntansi, Internal control, Laporan 

keuangan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia pada awal tahun 1997 

hingga tahun   1998   menyadarkan   pemerintah   serta  masyarakat  akan   

kebutuhan reformasi total pada sistem pemerintahan yang ada di negara ini. 

Salah satu pelaksanaan  reformasi pemerintah  adalah  diberlakukannya 

otonomi  daerah. 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan kebijakan perundang-undangan. 

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin  

pesat dengan adanya Era Reformasi dalam pelaksanaan kebijakan 

pemerintahan. Otonomi Daerah dan  Desentralisasi Fiskal yang menitik 

beratkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu,  maraknya globalisasi yang 

menuntut daya saing disetiap negara juga menuntut daya saing disetiap 

Pemerintah Daerah, dimana daya saing Pemerintah Daerah ini 

diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian 

pemerintahan. 

Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya 

berada ditangan  pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi 

daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, 

karena kedua hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan 
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keuangan daerah yang accountable, dalam rangka mengelola dana dengan 

sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat 

dipertanggung jawabkan (Azlim, 2012: 35-36). 

Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam 

membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri. Lahirnya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 dan kemudian diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

merupakan kebijakan yang mengatur tentang otonomi  daerah.  Kebijakan  

tersebut  memberikan  kesempatan  kepada daerah dalam menjalankan fungsi 

pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya 

dari daerah lain sesuai dengan kewenangan yang diaturnya. 

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak 

langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar 

dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Untuk itu dalam rangka akuntabilitas 

setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan diharuskan memberi 

pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan Gubernur/Bupati/ 

Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus secara jelas 

menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem 

internal yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan 

telah disajikan sesuai dengan Stadar Akuntansi Pemrintah (SAP) (Nurlan, 

2009: 29). 

Laporan keuangan pemerintah merupakan informasi yang sangat 

bermanfaat bagi penggunanya, untuk menghasilkan informasi yang berkualitas 

baik, sebuah organisasi harus mempunyai sistem informasi yang baik, sistem 
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informasi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan disebut dengan 

Sistem Informasi Akuntansi, hal ini berlaku baik untuk organisasi bisnis 

maupun organisasi sektor publik seperti di Pemerintah Daerah ( Juwita, 2013). 

Sistem informasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan 

kualitas kinerja organisasi. Sistem informasi akan mampu dijalankan optimal 

apabila terdapat sumber daya manusia yang sebagai penggerak dari sistem 

informasi yang ada. Untuk mampu menghasilkan laporan keuangan yang  

berkualitas melalui informasi tersebut, maka diperlukan kapasitas sumber daya 

manusia yang berkualitas juga agar mampu menjalankan sistem tersebut 

dengan baik (Putu, 2014: 86). 

Salah satu faktor pendukung dalam menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan 

dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses 

yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan 

berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik 

(Selamet, 2014: 27). 

Adanya sistem akuntansi yang memadai, menjadikan akuntan perusahaan 

dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para 

pemilik atau pemegang saham, kreditur dan para pemakai laporan keuangan 

(stakeholder) lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. 

Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan 

mengendalikan operasi perusahaan. Lebih rinci lagi, kebijakan 

dan prosedur yang digunakan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai 

sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang tepat serta 

https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntan
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Saham
https://id.wikipedia.org/wiki/Kreditur
https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur


4 

 

 

menjamin ditaatinya atau dipatuhinya hukum dan peraturan, hal ini 

disebut Pengendalian Intern, atau dengan kata lain bahwa pengendalian intern 

terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan 

untuk menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin 

dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku (Anggraeni, 2013). 

Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan 

keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap 

pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada 

hukum dan regulasi.Pada tingkatan transaksi spesifik, pengendalian intern 

merujuk pada aksi yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Prosedur pengedalian intern mengurangi variasi proses dan pada gilirannya 

memberikan hasil yang lebih dapat diperkirakan.  

Peranan sistem informasi, tidak terlepas dari fungsi yang 

dijalankannya. Bukan hanya sekedar pengolah atau pemroses data, tetapi 

sistem informasi akuntansi juga menjalankan mulai dari fungsi pengumpulan 

data, pemrosesan atau pengolahan data, manajemen data, pengendalian dan 

pengamanan data, serta tentunya fungsi penyedia informasi. Dan sistem 

informasi akuntansi merupakan struktur yang menjadi salah satu dalam 

kesatuan entitas yang menggunakan hardware untuk mengkonversikan data 

transaksi keuangan atau akuntansi menjadi informasi akuntansi dengan tujuan 

memenuhi kebutuhan akan informasi dari para penggunanya. 

Peranan sistem informasi akuntansi bagi pihak perusahaan, dalam hal 

ini jelas sangat penting. Sebab sistem informasi akuntansi bersama-sama 

dengan sistem informasi lainnya menyediakan informasi yang dibutuhkan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Operasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan
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manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan.Bagi pihak di luar 

perusahaan, peranan sistem informasi akuntansi juga tak kalah penting. 

Sebagai penghasil informasi dalam bentuk laporan keuangan yang berguna 

sebagai dasar penilaian dan analisa terhadap kondisi perusahaan. Dari 

laporan–laporan tersebut, pihak luar perusahaan dapat mengambil keputusan 

yang tepat (Henry, 2011). 

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau sub 

sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyiapan 

informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. 

Departemen dalam negeri telah menyediakan sistem informasi akuntansi 

secara cuma-cuma untuk dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka 

menghasilkan lapoaran keuangan yang berkualitas, namun kenyataannya 

masih ada kelemahan penerapan sistem informasi akuntansi di pemerintah 

daerah (pemda), kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan, diantaranya 

disebabkan oleh pencatatan tidak atau belum dilakukan secara akurat, proses 

penyusunan tidak sesuai ketentuan, entitas terlambat menyerahkan laporan, 

sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi 

akuntansi dan pelaporan belum didukung Sumber Daya Manusia yang 

memadai (Silviana, 2013: 67). 

Suatu sistem yang  baik sangat dibutuhkan bagi suatu perusahaan atau 

instansi dalam menjalankan operasi usahanya, dimana sistem tersebut harus 

disesuaikan dengan keadaan dan kondisi perusahaan. Keberadaan sistem 

tersebut dapat membantu tugas-tugas unit organisasi yang terkait. Sistem 

perusahaan akan menggunakan sistem yang paling sesuai dengan aktivitas 
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perusahaan yang dijalankan, sederhana dalam pelaksana serta mudah dalam 

pengawasannya. 

Dari kutipan diatas jelas diketahui bahwa di dalam sistem akuntansi 

yang perlu mendapat perhatian utama adalah mengumpulkan data agar sesuai 

dengan informasi yang diperlukan sebagai alat untuk menggunakan buku–

buku yang dituliskan dengan tangan, mesin, ataupun dengan alat elektronik 

lainnya. Sistem Informasi  Akuntansi  memproses  data  yang  diterima   untuk  

menghasilkan dokumen, laporan, dan informasi lainnya dalam satuan mata 

uang ini memberikan informasi  untuk  pencatatan nilai  seperti  besarnya laba 

perusahaan  dalam  satu periode, besarnya hutang kepada pemasuk pada satu 

titik tertentu. Sebagian informasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

penyimpangan satu pos biaya dari anggaran yang telah ditetapkan dan 

akhirnya informasi itu digunakan untuk mengambil keputusan (Anggraeni, 

2013). 

Implikasinya  terhadap daerah  adalah  menjadikan  daerah memiliki 

peranyang penting dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan 

pengelolaan kepemerintahan secara mandiri. Sebagai pelaksana utama 

pembangunan didaerahnya, daerah memiliki kewajiban dalam melaksanakan 

pembangunan daerah yang memiliki pemberlakuan otonomi daerah lebih 

dampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan daerah 

disukseskan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

terstruktur dan terkendali sehingga dapat dikontrol dengan mudah. Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar hukum pencairan 
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anggaran yang  dibutuhkan agar setiap  kegiatan proyek yang  sudah 

ditetapkan dapat langsung dilaksanakan. 

Dalam pelaksanannya, APBD akan ditentukan berdasarkan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan ini sebagai salah satu penerimaan 

daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Laporan Keuangan yang 

baik akan menunjukkan bahwa daerah itu sudah dapat mengikuti prosedur 

laporan keuangan yang  berkualitas  dan  bermanfaat. Laporan Keuangan  

Pemerintah Daerah  itu sendiri diartikan sebagai Laporan Keuangan yang 

merupakan informasi data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur 

finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. 

Penyajian laporan keuangan yang belum realtime (masih bersifat 

tahunan atau output diakhir tahun) dan bersifat angka-angka historis, 

mengakibatkan laporan keuangan belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan dalam 

proses pengambilan kebijakan atau keputusan manajemen pemerintahan 

sehari-hari (Silviana, 2013: 78). 

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan pemerintah saat 

ini ialah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik 

organisasi sektor publik (pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja 

pemerintah, departemen, dan lembaga negara). Tuntutan akuntabilitas terkait 

dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada 

publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Pemerintah Daerah harus 

terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua 

aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi 
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keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Mardiasmo, 

2009:92). 

Permasalahan lain yang timbul adalah terlambatnya penyampaian  

laporan keuangan dari perangkat kerja, hal tersebut disebabkan adanya 

kendala dibeberapa sektor, diantaranya dokumentasi maupun sinerginitas. 

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri 

Hilir telah membentuk Asistensi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) sekaligus melakukan penetapannya. Hal  tersebut 

dilakukan dalam tujuan mewujudkan good goverment, sebagai wujud  

pertanggung jawaban terhadap visi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan 

yang tercantum pada rencana strategi. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal 

pemerintah melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat atau 

daerah berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Peran BPK sebagai 

auditor independen memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan 

dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian 

laporan keuangan. Kegunaan informasi akuntansi dalam laporan keuangan 

akan dipengaruhi oleh kewajaran penyajian yang dapat dipenuhi jika didukung 

adanya bukti-bukti yang sah dan benar serta penyajiannya yang memadai 

(Handayani, 2012:15).   

Pemeriksaan dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih 

transparan dan akuntabel. Akuntabilitas pemerintah antara lain terlihat dari 

opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan yang diperiksa. 

Semakin baik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah, maka 
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akan semakin baik kualitas laporan keuangannya. Dengan diperolehnya opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh suatu Lembaga Keuangan Kementrian 

atau Lembaga (LKKL) ataupun LKPD, menunjukkan akuntabilitas semakin 

baik dan telah dilaksanakannya good governance. Sebaliknya, perolehan opini 

selain WTP menunjukkan rendahnya akuntabilitas dan belum terlaksananya 

good governance (Handayani, 2012:15-16). 

Maka dapat diketahui bahwa akuntabilitas yang dilakukan oleh BPK 

diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi yang 

banyak terjadi di pemerintah daerah. Semakin baik akuntabilitas laporan 

keuangan pemerintah daerah (opini, sistem pengendalian intern, dan 

kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) maka korupsi yang 

terjadi di pemerintah daerah semakin berkurang. Namun pentingnya peran 

akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi ini ternyata belum begitu 

mendapat perhatian dan dikaji secara mendalam di Indonesia, hal itu dapat 

dilihat dari sulitnya mencari dan menggali informasi tentang pentingnya peran 

akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi (Handayani, 2012:17). 

Selain sebagai wujud partisipasi dalam pengelolaan keuanganyang 

baik, LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) juga 

diharapkan  dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerja, 

menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas serta memfasilitasi 

manajemen keuangan atau aset yang lebih transparan dan akuntabel. 

Kabupaten Indragiri Hilir yang sebagian besar penghasilan 

masyarakatnya bertani, meliput persawahan  dan  perkebunan.  Produksi 

utama Kabupaten Indragiri Hilir adalah kelapa, kelapa sawit, padi, dan sagu. 
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Kabupaten ini merupakan persimpangan jalur darat untuk menuju kota 

Pekanbaru, Jambi, Jakarta dan Padang dan Kepulauan Riau. 

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah di Kabupaten Indra Giri Hilir, seperti Sistem Informasi 

Akuntansi dan Internal Control.Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi 

dan Internal Control  Sebagai Variabel Moderating terhadap Kualitas   

Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah   di  Kantor  Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Indaragiri Hilir (Studi Kasus di Kantor Pendapatan 

Daerah)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mencoba untuk 

mengungkapkan rumusan masalahnya yaitu. 

1.2.1 Bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah di kantor dinas pendapatan daerah 

kabupaten Indragiri hilir ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah di kantor dinas pendapatan daerah 

Indragiri hilir. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

pengukuran kinerja pemerintah daerah. 

2. Bagi Akademis, sebagai tambahan pengetahuan dibidang pemerintahan, 

khususnya Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Internal Control 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diKantor Dinas 

Pendapatan Daerah  kabupaten Indragiri hilir. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan, sebagai bahan acuan/referensi bagi yang berminat 

melakukan penelitianyang berhubungan dengan kinerja  pemerintah 

daerah. 

 

1.5  Sistematika Penelitian 

Adapun sistematika penelitian yang akan dibuat pada proposal sebagai 

berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini melatar belakangi masalah, perumusan masalah, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi tujuan utama 

penelitian  dan rivew penelitian terdahulu serta memberikan 

informasi lain yang akan membentuk teori yang berguna untuk  

peneliti dalam  menyusun penulisan. 



12 

 

 

BAB III :  METOLOGI PENELITIAN  

  Bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh 

jawaban atas permasalahan yang diajukan, desain peneliti, 

definisi operasional variabel dan analisis data. 

BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menganalisis hasil pengumpulan data, penguji regresi 

serta hasil diskusi terkait Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi 

dan Internal Control terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. 

BAB V :  KESIMPULAN  

  Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan peneliti ini, yang 

berisi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari game theory, 

yang membuat suatu model kontraktul antara dua atau lebih orang (pihak), 

dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut principal. 

Principal mendelegasikan pertanggung jawaban atas decision making kepada 

agent,  hal ini dapat pula dikatakan bahwa principal memberikan suatu 

amanah kepada agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai kontrak kerja 

yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab agent maupun 

principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujaun bersama. Menurut Lane 

(2013: 12-13) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia 

menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian 

hubungan prisipal-agen. 

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Tuntutan 

akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk 

lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal (masyarakat luas) 

bukan pertanggung jawaban vertikal (pemerintah daerah dan pusat) 

(Sukirman, 2009:93). 
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2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas 

ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau 

catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah 

menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun). 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015) “Laporan keuangan 

merupakan bagian dari pelaporan keuangan”. Laporan keuangan yang lengkap 

biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi 

keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau 

laporan arus dana), catatan dan laporan lain sertamateri penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. 

Mahmudi (2013: 173) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut 

untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan 

keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, 

laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran 

finansial dan non finansial. 

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan 

umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus 

pemakaiannya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, 

entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuanganyang 

disusun untuk kebutuhan khusus. 

Pelaporan   keuangan   dihasilkan   dari   proses  akuntansi   keuangan  

dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada 
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pihak- pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi 

pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas. 

Karakteristi kualitatif laporan keuangan menurut (Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi 

akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut 

ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan 

pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, diantaranya 

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

1. Relevan 

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang 

termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan 

memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi 

mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang 

relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya. Informasi yang 

relevan adalah yang memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat 

prediktif, dan tepat waktu. 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 

Informasi   memungkinkan   pengguna   untuk   menegaskan   alat   

mengoreksi ekspektasi di masa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang 

akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 
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c. Tepat waktu 

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan 

berguna dalam pengambilan keputusan. 

2. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, 

serta dapat divertifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat 

atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi 

tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal serta 

memenuhi karakteristik adalah penyajianjujur, dapat divertifikasi, dan 

netralitas. 

a. Penyajian jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 

dapat diharapkan untuk disajikan. 

b. Dapat divertifikasi 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, 

dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang 

berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh 

berbeda. 

c. Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak 

pada kebutuhan pihak tertentu. 
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3. Dapat dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih 

berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 

Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan 

secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan 

akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal 

dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan 

akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan 

kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang 

diterapkan, maka perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya 

perubahan. 

4. Dapat dipahami 

Informasi yanag disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami 

oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan 

lingkungan operasi entitas pelaporan, sertaadanya kemauan pengguna 

untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 

Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerinth Daerah, Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah 

seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai 

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun 

politik dengan cara:  
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1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber 

daya keuangan.  

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 

untuk membiayai seluruh pengeluaran.  

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 

dicapai.  

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.  

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan 

pajak dan pinjaman.  

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 

 

2.3 Sistem Informasi Akuntansi 

Romney (2009: 128), berpendapat bahwa sistem ialah kumpulan dari 

dua atu lebih komponen yang saling bekerja dan berhubungan untuk mencapai 

tujuan tertentu, sedangkan pendapat lain mengatakan sistem adalah suatu 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran tertentu (Kamus teknologi dan informasi 2009). 
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Informasi adalah hasil pengelolahan dari data dan fakta yang 

berhubungan, yang diolah sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan 

penggunanya yang dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. 

Menurut Keiso (2008: 108) Akuntansi adalah sebuah proses yang terdiri tiga 

aktifitas yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian.  

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi akuntansi 

merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang 

dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam 

informasi, informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat 

keputusan (Bodnar, 2007: 91), sedangkan Romney (2009: 139) menyatakan 

sistem informasi akuntansi merupakan serangkaian dari satu atau lebih 

komponen yang saling berelasi dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, 

yang terdiri dari pelaku, serangkaian prosedur, dan teknologi informasi. 

Krismiaji (2010: 79), menjelaskan bahwa Sistem Informasi Akuntansi 

adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan 

informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan 

mengoperasikan bisnis. Sistem Informasi Akuntansi merupakan jenis sistem 

yang relatif tertutup, karena sistem ini mengolah input menjadi output dengan 

memanfaatkan pengendalian intern untuk membatasi dampak lingkungan.  

Di karenakan setiap perusahaan atau instansi mempunyai kebutuhan 

informasi yang berbeda, makatiap perusahaan atau instansi juga akan 

menggunakan sistem informasi akuntansi yang berbeda pula. Sistem Informasi 

Akuntansi yang digunakan suatu perusahaan maupun instansi tergantung dari 

skala usaha dan kegiatannya. Semakin besar skala usaha suatu usaha maka 
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semakin banyak jenis dan semakin kompleks proses bisnis yang terdapat di 

dalamnya.Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan bisa berupa sistem 

akuntansi secara manual, maupun secara terkomputerisasi. 

Mulyadi (2010: 126), menyatakanbahwa: “Sistem Informasi Akuntansi 

(SIA) adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur 

untuk mengubah data menjadi informasi, dan informasi itu selanjutnya 

dikomunikasikan kepada beragam pengambilan keputusan.” 

Sistem Informasi Akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang 

menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Akuntansi 

sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Fungsi penting yang 

dibentuk SIA pada sebuah organisasi yaitu: mengumpulkan dan menyimpan 

data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang 

dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, melakukan kontrol 

secara tepat terhadap aset organisasi (Desmiyati, 2016: 33). 

Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi 

nonkeuangan yang secara langsung memengaruhi pemrosesan transaksi 

keuangan. SIA terdiri dari 3 subsistem: 

1. Sistem pemrosesan transaksi mendukung proses operasi bisnis harian. 

2. Sistem buku besar/pelaporan keuangan. 

3. Sistem penutupan dan pembalikan, merupakan pembalikan dan penutupan 

dari laporan yang dibuat dengan jurnal pembalik dan jurnal penutup 

menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan laba/rugi, neraca, arus 

kas, pengembalian pajak. 
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Suatu sistem yang baik sangat dibutuhkan bagi suatu perusahaan atau 

instansi dalam menjalankan operasi usahanya, dimana sistem tersebut harus 

disesuaikan dengan keadaan dan kondisi perusahaan. Keberadaan sistem 

tersebut dapat membantu tugas-tugas unit organisasi yang terkait. Sistem 

perusahaan akan menggunakan sistem yang paling sesuai dengan aktivitas 

perusahaan yang dijalankan, sederhana dalam pelaksana serta mudah dalam 

pengawasannya. 

2.3.1 Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah 

Dalam penelitian Silviana 2013 dijelaskan bahwa sistem akuntansi 

pemerintah, ada beberapa ciri terpenting atau persyaratan yang diperlukan, 

diantaranya: sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan 

konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. 

Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan diaudit. Sistem akuntansi pemerintah harus 

mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan 

rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan (Afiah, 

2009). 

Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya 

dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk menunjang perumusan 

kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Sistem informasi akuntansi 

pada pemerintahan daerah lebih dikenal dengan nama Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (SIKD). 
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SIKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, 

mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah serta 

data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan 

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. 

Pemerintahan Daerah sebagai organisasi sektor publik, agar dapat 

berjalan efektif, efisien, transparan dan bersih diperlukan dukungan dari 

sistem informasi akuntansi yang memadai agar informasi yang dihasilkan 

dapat digunakan untuk manajemen keputusan dan pengendalian keputusan. 

SIKD yang diterapkan di pemda sesudah periode 2005 berbasis 

desentralisasi, pengguna SIKD adalah Kepala Daerah, bahkan memungkinkan 

dan mengharuskan para manajer pemerintah (perangkat) daerah (Kepala 

Badan, Kantor, Dinas dan Unit lainnya) untuk menggunakan SIKD, sebab 

Kepala Daerah bukan satu-satunya pengambil keputusan penganggaran, 

namun telah terdistribusi ke unit-unit yang lebih bawah fakta empiris 

menggambarkan kewenangan formal dimiliki oleh Kepala. 

Tujuan penyelenggaraan SIKD, diantaranya membantu kepala daerah 

menyusun anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan 

kebijakan keuangan, mengevaluasi kinerja keuangan, menyediakan kebutuhan 

statistik keuangan, menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat 

dan mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan 

dalam SIKD nasional. 

Peraturan Pemerintah (PP) 24 tahun 2005/PP 71 tahun 2010 dalam 

penyusunan pelaporan keuangan daerah, diperlukan sistem Informasi 
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keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dihasilkan dari laporan keuangan 

yang disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan 

keuangan daerah dan sistem akuntansi (Afiah, 2009). 

Efektivitas SIA dapat memberikan informasi yang diterima manajemen 

untuk membantu keputusan yang bersangkutan. Efektivitas SIA dapat 

dievaluasi sebagai manfaat nilai tambah. Efektivitas SIA adalah ukuran 

keberhasilan untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan. Keberhasilan 

pelaksanaan SIA dapat diartikan penerapannya menguntungkan, menjadi 

perhatian utama organisasi, memberikan kepuasan bagi banyak pengguna dan 

meningkatkan kualitas kinerja mereka. 

Proses sistem informasi akuntansi terdiri dari input, output, 

penyimpanan data, prosesor, pengguna, dan tindakan pengendalian. Data 

dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Data adalah fakta-fakta 

yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem informasi. Data berarti dan 

berguna, karenanya, harus diproses dan diubah ke bentuk yang bermakna, 

terorganisir, dan berguna yang disebut informasi. Output adalah informasi 

yang berarti dan berguna yang dihasilkan oleh sistem informasi. 

Efektivitas SIA sebagai ukuran keberhasilan untuk memenuhi tujuan 

yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan SIA dapat didefinisikan 

sebagai keuntungan yang seharusnya menjadi perhatian utama bagi organisasi, 

secara luas digunakan oleh satu atau lebih pengguna, dan meningkatkan 

kualitas kinerja mereka. 
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2.4 Sistem Pengendalian Intern (Internal Control) 

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuranukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian 

intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada 

unsur-unsur yangmembentuk sistem tersebut di atas berlaku dalam organisasi 

untuk mengolahinformasi secara manual, dengan mesin pembukuan maupun 

dengan computer (Mulyadi,  2010: 134). Tujuan sistem pengendalian intern 

menurut definisi system pengendalianintern yang dikemukakan Mulyadi 

adalah: 

a. Menjaga kekayaan organisasi. 

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

c. Mendorong efisiensi. 

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

a. Pengendalian intern akuntansi (Internal accounting control). 

Pengendalian intern akuntansi merupakan bagian dari sistem 

pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi 

dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian 

intern akuntansi yang baik akan menjamin kekayaan para investor dan 

kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan 

laporan keuangan yang dapat dipercaya. 
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b. Pengendalian intern administrasi (Internal administrative control). 

Pengendalian intern administrasi meliputi struktur organisasi, 

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk 

mendorong efisiensi dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan 

mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan 

penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). 

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam 

mencapai sasaran dan  menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang 

andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian 

Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. 

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi : 

a. Lingkungan Pengendalian. 

b. Penilaian Resiko. 

c. Kegiatan Pengendalian. 

d. Informasi dan Komunikasi. 

e. Pemantauan Pengendalian Intern. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berfungsi sebagai pengawas 

dan pemantau dalam pencatatan laporan keuangan pemerintah dan diterapkan 

untuk menjamin bahwa laporan keuangan yang dibuat telah bebas dari cacat 

hukum 
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2.5 Kajian Ialam 

Penyusunan laporan keuangn pemerintah yang baik dan berkualitas 

tentu haruslah terhindar dari berbagia pelanggaran, baik itu korupsi dan kolusi. 

Karena Korupsi dan Kolusi tersebut bila terjadi akan menurunkan kualitas 

laporan keuangan itu sendiri. Juga diharapkan agar laporan keuangan tersebut 

dibuat sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi tanpa ada informasi yang 

dihilangkan dan ditutup-tutupi dari masyarakat. 

Dalam Islam telah jelas dibahas mengenai kewajiban untuk pegawai 

pemerintah untuk melaporkan keuangan daerah dengan benar tanpa adanya 

korupsi dan kolusi, karena perbuatan tersebut sangat dilarang Islam yang 

mengakibatkan kerugian bagi orang lain (masyarakat). Al-Qur’an juga telah 

mengajarkan agar kepada Pemimpin untuk tidak memimpin sesuka hatinya 

tanpa memperdulikan masyrakat.  

Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam surat Ash-Su’araa ayat 

181-184 yang berbunyi :  

                            

                             

          

Artinya :  “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-

orang yang merugikan,dan timbanglah dengan timbangan yang 

lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 

dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan,dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan 

kamu dan umat-umat yang dahulu". (Q:S  26:181-184). 

 

Allah Subhanahu Wataala juga berfirman dalam Surat An-Nisa’ ayat 

29-30 tentang larangan kepada manusia untuk tidak memakan harta yang 

bukan menjadi hak nya dan ancaman bagi para pelanggarnya. 
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Artinya : ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat 

demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak 

akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah 

mudah bagi Allah.(Q:S 4:29-30) 

 

Dalam Firman di atas, jelas larangan manusia untuk merugikan orang 

lain dengan cara-cara yang bathil. Dalam firman itu juga jelas bahwa manusia 

dilarang merajalela dengan membuat kerusakan atas bumi ini. Dan perintah 

Allah Subhanahu Wataala untuk bertaqwa kepada-Nya. 

Dalam firman di atas juga dijelaskan tentang larangan manusia 

merampas hak manusia lainnya dengan cara yang bathil. Dan bagi para 

pelanggarnya, Allah Subhanahu wataala telah mempersiapkan neraka bagi 

mereka. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 

 Resume Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama 

Peneliti 
Variabel Hasil Penelitian 

1 Juwita 

(2013) 

a.  Implementasi 

Standar  Akuntansi 

Pemerintahan 

b.    Sistem     Informasi 

Akuntansi 

c.    Kualitas     Laporan 

Keuangan 

Hasil   analisis   menunjukkan   

bahwa 

implementasi standar akuntansi 

pemerintah dan sistem informasi 

akuntansi berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan. 

2 Permadi 

(2013) 

a.     Penerapan   Sistem 

Akuntansi 

Pemerintah 

 

b. Kualitas    Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Sistem   akuntansi   keuangan   

daerah 

berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintahan 

daerah yang dihasilkan, hal itu 

dikarenakan dengan adanya sistem 

akuntansi keuangan maka akan lebih 

mempermudah pemakai sistem 

akuntansi dalam mengolah data 

keuangan dan bekerja sesuai    

dengan    standar    akuntansi. 

 

pemerintahan yang sudah diterapkan 

pada sistem akuntansi keuangan 

tersebut, sehingga laporan keuangan 

yang dihasilkanpun akan memiliki 

kualitas yang baik. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Anggraeni 

Madjam 

(2013) 

a. Sistem 

Pengendalian 

Intern 

b. Pelaporan Keuangan 

Terdapat pengaruh yang signifikan 

dan 

positif antara sistem pengendalian 

intern dengan kualitas laporan 

keuangan pemerintah kabupaten 

Gorontalo  Utara  pada  Dinas 

Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara. 
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4. Henry Jr. 

 

(1993) 

a. Kualitas    Sistem 

Pengendalian Intern 

b. Pelaporan  Untuk 

Pemerintahan 

Daerah 

Sistem          Pengendalian          

Intern 

Pemerintah masih belum maksimal. 

Pemerintah harus lebih 

memperhatikan masalah sistem 

pengendalian intern untuk 

meminimalisir resiko dan kehilangan 

pada satuan kerja pemerintah daerah. 

Sumber: dari berbagai penelitian 

2.7 Kerangka Penelitian 

Penelitian ini dibuat setelah melihat penelitian terdahulu yaitu 

Anggraeni Madjam (2013), yang mengklasifikasikan dan menjawab 

bagaimana pengaru yang signifikan  dan positif Antara sistem pengendalian 

interen dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian terdahulu di 

lakukan di Gorontalo Utara pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan yang 

mencerminkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya dari 

penelitian yang sedang diteliti. Sistem Informasi Akuntansi dan Internal 

Control merupakan sumber informasi yang bermanfaat baik secara parsial 

maupun simultan terhadap kualitas. 

Untuk menjelaskan hubngan antara variabel dependen, independen dan 

moderating dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dari Berbagai Penelitian 

 

2.8 Pengembangan Hipotesis 

2.8.1 Peran sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah, Pemerintah daerah telah melakukan reformasi di bidang 

pengelolaan keuangan, namun kenyataannya masih minimnya laporan 

keuangan pemerintah yang mendapat opini dalam penyajian laporan 

keuangan. 

Dalam teori agensi, Sebagai pemegang amanah (agent) yang 

memberikan pertanggung jawaban segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya kepeda pihak (principal) pemberi amanah untuk meminta 

pertanggung jawaban tersebut. 

Beberapa penelitian diatas mengatakan bahwa pemerintah masih 

belum maksimal, pemerintah harus memperhatikan masalah system informasi 

akuntansi terhadap penyajian dan pelaporan keuangan. 

Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Dinas 

Pendapatan Daerah 
Kabupaten Indragiri Hilir 

(Dependent)  

 

 

Sistem Informasi 
Akuntansi 

(Independet) 

Internal Control 
(Moderating) 
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H1:  Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kantor Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 

2.8.2  Peran internal control terhadap kualitas laporan keuangan, Internal control 

merupakan metode yang dikoordinasikan untuk menjaga, mengecek 

ketelitian dan keadaan data, agar kualitas laporan keuangannya di paparkan 

dengan jelas, sehingga tidak terjadinya kecurangan dalam penyajiannya. 

Dalam teori agensi, Pemberi amanah (participal) memberikan suatu 

amanah kepada (agent) untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang 

telah di sepakati bersama. 

Penelitian Anggraeni, Madjam (20013) terdapat pengaruh yang 

signifikan dan positif antara internal control dengan kualitas laporan 

keuangan.    

H2:  Internal Control berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Sugiyono (2013 :62), adalah: “wilayah generalisasi 

yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.” Populasi penelitian ini adalah pegawai yang ada di Kantor 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 

Sugiyono (2013 :63), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel ditujukan kepada 

pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiti Hilir, 

sebanyak 90 responden. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Metode penelitian menggunakan metode penelitian asosiatif kausal 

(sebab akibat) dengan pendekatan kuantitatif. Perumusan masalah dengan 

penelitian asosiatif adalah menghubungkan dua variabel atau lebih (Erlina, 

48:2011). Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan 

yang signifikan antara variabel yang diteliti. Tujuan penelitian asosiatif adalah 

melihat apakah ada pengaruh dan seberapa besar pengaruh dari sebab akibat 

atau dari variabel independen dan dependen penelitian (Juliansyah, 201:2011). 

Penelitian kuantitatif ini akan melihat hubungan variabel terhadap objek yang 
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diteliti dan lebih bersifat sebab akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya 

ada variabel independen, dependen dan moderating (Sugiyono, 63:2013). 

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang langsung 

diperoleh dari responden dengan cara membagikan kuesioner yang bersumber 

dari kuesioner penelitian terdahulu. Data primer merupakan sumber data yang 

diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data 

primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, 

hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 

pengujian. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengukuran Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Kuesioner atau 

anket. Kuesioner atau angket  yang diberikan kepada Pegawai Dispenda 

Kabupaten Indragiri Hilir agar memperoleh data yang diperlukan. Kuesioner 

adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang telah disusun sedemikian rupa 

untuk dijawab oleh responden, biasanya disertai alternatif-alternatif jawaban. 

Menurut Juliansyah (137:2015) “dalam penelitian diperlukan instrumen data 

yaitu alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematik”. Alasan 

penulis menggunakan angket adalah: (1) untuk memudahkan perolehan data 

dari responden sekaligusdapat diedarkan langsung kepada responden dalam 

waktu tertentu. (2) pengisian angket tidak memerlukan waktu yang begitu 

lama. (3) penggunaan angket dapat memperoleh jawaban untuk memudahkan 

pengolahan data (Budi, 20:2015). 
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Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden. Responden 

diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tersebut, kemudian memintanya 

untuk mengembalikannya melalui peneliti yang secara langsung akan 

mengambil angket yang telah diisi tersebut pada responden yang 

bersangkutan. Angket yang telah diisi oleh responden kemudian diseleksi 

terlebih dahulu. 

Skala yang digunakan adalah Skala Rasio berbentuk Likert untuk 

semua variabel, dimana peneliti akan memberikan 5 pilihan jawaban yang 

berbeda, yaitu sangat setuju dengan 5 poin, setuju dengan 4 poin, kurang 

setuju dengan 3 poin, tidak setuju dengan 2 poin, dan sangat tidak setuju 

untuk 1 poin. 

 

3.4  Variabel Operasional Penelitian 

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen ini sering disebut sebagai variabel stimulus, 

prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 

bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 

2011). Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA). 

3.4.2 Variabel dependen 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 
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akibat, karena adanya variabel bebas (Sugioyono, 2011). Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di 

Kabupaten Indragiri Hilir. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat 

normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat 

memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu andal, relevan, dapat 

diperbandingkan, dan dapat dipahami.  

3.4.3 Variabel Moderating 

Variabel Moderating yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat 

atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independent dan 

variabel dependent. Variabel moderating merupakan tipe variabel yang 

mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antara variabel. Sifat 

atau arah hubungan antara variabel-variabel independent dengan variabel-

variabel dependent kemungkinan positif atau negatif dalam hal ini tergantung 

pada variabel moderating. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah 

pengaruh Internal Control terhadap Sistem Informasi Akuntansi agar 

mendapat kualitas laporan keuangan yang baik. 
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Tabel 3.1 

Variabel Operasional 

 

Variabel DefenisiOperasional Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

(Independent) 

SistemInformasiAkunta

nsi 

adalah suatusistemyang 

berinteraksi   secara 

harmonis   agar 

menghasilkan informasi 

akuntansi keuangandan 

manajemen secara 

terstruktur. 

a. Prosedur pencatatan 

transaksi dilakukan 

berdasarkan standar 

pencatatan akuntansi 

padaumumnya. 

b. Pembuatan laporan 

keuangan dan dilaporkan 

secara periodik. 

c. Kesesuaian sistem akuntansi 

keuangan yangdigunakan 

sudah memenuhi Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio 

Internal 

Control 

(Moderating) 

Internal   Control   

adalah 

suatukebijakan, 

prosedur serta 

metodefungsi 

manajemen agar 

tercapai tujuan 

secaraandaldalam 

laporan  keuangan, 

efektivitas danefisiensi 

dalam operasidan patuh 

terhadapaturanyangada. 

a. Pencatatan Akuntansi sesuai 

dengan bagianyang berlaku. 

b. Catatan Akuntansi selalu 

diperbaharui dan disertai 

dengan buktiyangvalid.. 

c. Adanyapemisahan tugas 

dalam pelaksanaan APBD 

 

 

 

 

Rasio 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

(Dependent) 

 

Ukuran-ukuran      

normatif 

yang perludiwujudkan 

dalam informasi 

akuntansi sehingga 

dapat memenuhi 

tujuannya. 

a. Laporan     keuangan yang 

disusunsudah memenuhi  

kriteria dari sebuah laporan 

keuangan yang kualitatif. 

 

 

Rasio 

 

 

 

Rasio 

Sumber: dari berbagai penelitian 
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3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1   Analisis Statistik Deskriptif 

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif yaitu: uji 

kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji hipotesis 

penelitian. Statistik Deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan 

pengumpulan dan penyajian suatu gusus data sehingga memberikan informasi 

yang berguna memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama 

sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang induknya 

yang lebih besar. Kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas 

dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. 

Informasi yang dapatdiperoleh dari statistik deskriptif antara lain ukuran 

pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus 

data (Juliansyah, 2011: 163) 

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui secara ringkas gambaran 

data yakni tentang ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta 

kecenderungan suatu gugus data. 

3.5.2   Uji Kualitas Data 

Pengujian data bertujuan untuk mengetahui apakah instrument yang 

digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat 

menentukan kualitas hasilpenelitian. 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas atau kesahihan adalah suatu indeks yang 

menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. 

Validitas ini menyangkut akurasi instrumen. Untuk mengetahui apakah 
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kuesioner yang disusun tersebut itu valid atau sah, maka perlu diuji dengan 

uji korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap butir pertanyaan dengan skor total 

kuesioner. Adapun teknik korelasi yang biasa dipakai adalah teknik 

korelasi product moment dan untu kmengetahui apakah nilai korelasi tiap-

tiap pertanyaan itu significant, maka dapat dilihat pada tabel nilai product 

momen tatau menggunakan SPSS untuk mengujinya. Untuk butir 

pertanyaan yang tidak valid harus dibuang atau tidak dipakai sebagai 

instrumen. Nilai patokan untuk ujivaliditas adalah koefisien korelasi yang 

mendapat     nilai lebih dari 0,3. 

b. Uji Reabilitas 

Uji Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan 

sejauh mana suatu hasil pengukuran relative konsisten apabila pengukuran 

diulangi dua kali atau lebih, Reliabilitas adalah indeks  yang  menujukkan 

sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap setiap konstruk atau variable 

yang digunakan dalam penelitian. 

Uji keterandalan atau reliabilias dapat menggunakan salah satu dari 

beberapa kriteria yang telah umum digunakan, yakni stabilitas, ekuivalen 

dengan bentuk parallel (parallel forms), dan internalconsistency. Pada kriteria 

internal consistency, pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan nilai Alpha Cronbach. Alpha Cronbach mengindikasikan 

apabila korelasian memiliki nilai yang tinggi, maka instrument penelitian juga 

memiliki reliabilitas yang  tinggi pada internal consistency dan umumnya 

Alpha Cronbach digunakan untuk skala interval. Jika nilai Alpha Cronbach 
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lebih besar dari0,6, maka kuesioner penelitian bersifat reliabel. Uji reliabilitas 

harus dilakukan hanya pada pertanyaan yang telah memiliki atau memenuhi 

uji validitas, jadi jika tidak memenuhi syarat uji validitas maka tidak perlu 

diteruskan untuk uji reliabilitas (Noor, 2011). 

3.5.3    PengujianAsumsi Klasik 

Sebelum melakuka pengujian regresi terlebih dahulu dilakukan 

pengujian asumsi klasik. Ghozali (2009) menyatakan bahwa analisis regresi 

linier berganda perlu menghindari penyimpangan asumsi klasik supaya tidak 

timbul masalah dalam pengguna analisis tersebut. Untuk melakukan uji 

asumsi klasik terhadap data primer, maka peneliti melakukan uji normalitas, 

uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Salah satu uji persyaratan yang  harus dipenuhi dalam penggunaan 

analisis parameterik yaitu uji normalitas data populasi. Menurut Ghozali 

(2011:160), uji normalitas bertujuanuntuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel  pengganggu  atau  residual  memilki  distribusi  normal. 

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 

Salah satu cara  termudah untuk melihat normalitas residual adalah 

dengan  melihat  grafik  histogram  yang   memban dingkan  antara   data 

observasi dengan distri busi yang mendekati distribusi normal. Namun 

demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan 

khususnya untuk jumlah sampel kecil. Metode yang lebih handal adalah 
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dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal (Ghozali,2011:160). Untuk menafsirkan 

apakah data yang  diuji berdistribusi normal atau tidak, maka dapat 

dilakukan   dengan   cara menggunakan  harga  koefisien  Skewness  atau 

Kurtosis. Jika koefisien Skewness berada pada rentangan nilai-0,5 sampai 

dengan0,5 maka dapat dikatakan bahwa masing-masing variable penelitian 

terdistribusi secaranormal. 

2. Uji Multikolienaritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah didalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen 

(Ghozali,2011:105). Cara  umum untuk mendeteksi adanya multi kolinear 

dalam model ini adalah  dengan melihat bahwa adanya R2 yang tinggi 

dalam model tetapi tingkat signifikasit-statistiknya sangat kecil dari hasil 

regresi tersebut dan cenderung banyak yang tidak signifikan. Selain itu 

untuk menguji multikolinearitas, bias dilihat melalui matrik korelasinya. 

Jika masing- masing variable bebas berkorelasi lebih besar dari 80% maka 

termasuk yang memiliki hubungan yang tinggi atau ada indikasi 

multikolinearitas. 

Uji Multikolinearitas dapat dilakukan untuk hasil regresi didalam 

kedua modelyang akan  diestimasi. Caranya adalah dengan mencari angka 

tolerance, dimana tolerance adalah nilai 1-R2. R2  disini adalah koefisien 

determinasi dari regresi  atas suatu variable bebas terhadap sisa variabel 

bebaslainnya. Setelah angka tolerance diperoleh selanjutnya dicari angka 

VIF (Variance Inflation Factor). Angka VIF merupakan kebalikan dari 
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tolerance. Dengan demikian, semakin tinggi nilai tolerance maka semakin 

rendah  derajat  kolinearitas yang terjadi.  Sedangkan  untuk  VIF,  

semakin rendahnila VIF semakin rendah derajat kolinearitas yang terjadi. 

Batasan nilai maksimum VIF  yang biasa digunakan untuk menjustifikasi 

adanya kolinearitas adalah 10. Apabila  menggunakan pendekatan VIF 

untuk menguji hipotesisnya, maka kriterianya adalah:  

a. Apabila harga koefisien VIF hitung pada Collinearity Statistic sama 

dengan atau lebih kecil dari 10 (VIF hitung ≤ 10 ). Maka berarti H0 

diterima yang berarti tidak terdapat hubungan antar  variabel 

independen (tidak terjadi gejala multikolinearitas). 

b. Apabila harga koefisien VIF hitung pada Collinearity Statistics lebih 

besar dari pada 10 (VIF hitung > 10), maka H0 ditolak yang berarti 

terdapat hubungan antar variabel independen (terjadi gejala 

multikolinearitas). 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variabel residual absolut sama atau tidak  sama  untuk semua  pengamatan. 

Apabila asumsi heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi, maka penaksir 

menjadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar dan 

estimasi koefisien dapat dikatakan menjadi kurang akurat. Jika 

menerapkan uji heteroskedastisitas menggunakan korelasi Rank-Orderdari 

Spearman, maka kriteria atau ketentuan yang digunakan untuk menyatakan 

apakah terjadi hubungan antara data hasil pengamatan dengan nilai 

residual absolutnya atau tidak (heteroskedastisitas), dapat dilakukan 

dengancara: 
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a. Apabila koefisien Signifikansi (nilai probabilitas) lebih besar dari 

alpha yang ditetapkan (Sig. > alpah), maka dapat dinyatakan tidak 

terjadi heteroskedastisitas  diantara   data  pengamatan  dengan  nilai  

residual mutlaknya berarti H0 diterima. 

b. Apabila koefisien Signifikansi (nilai probabilitas) lebih kecil dari alpha 

yang ditetapkan (Sig. < alpha), maka dapat dinyatakan terjadi adanya 

heteroskedastisitas  diantara   data  pengamatan  dengan  nilai  residual 

mutlaknya berarti H0 ditolak. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam uatu model 

regresi linier terdapat korelasi antara risidual pada periode 1 dengan 

risidual periode t-1 (sebelimnya). (Ghozali, 2009) Autokorelasi merupakan 

korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau 

tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. 

Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson (DW). Pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi. (Ghozali, 2011) 

a. Bahwa  nila DW terletak dianta batas atau Upper Bound (DU) dan (4-

DU), maka koefesien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada 

autokorelasi positif. 

b. Bila nilai DW lebih rendah dari pada  Lower Bound (DL), maka 

koefesien autokorelasi lebih besar dari nol berarti ada autokorelasi 

positif. 
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c. Bila nilai DW lebih besar dari pada bawah atau Upper Bound (DU) dan 

(4-DU), maka koefesien autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada 

autokorelasi pofitif. 

d. Bila nilai DW terletak anatara atas (DU) dan batas bawah (DL) atau 

DW terletak anta (4-DU) dan (4-DL), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

 

3.6 Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, 

keputusan pendanaa, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan 

menggunakan persamaan Multiple Regression (regresi linier berganda). Pada 

penelitian ini, data diolah menggunakan sofware komputer yaitu SPSS 

(Statistical Package For Social Science) versi 16,0 (Ghozali, 2009). Hasil dari 

analisis regresi adalah berupa koefesien untuk masing-masing variabel 

independen. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + e 

Keterangan: 

Y : Kualitas laporan keuangan 

a  : Konstanta 

b1 : Koefesien regresi 

X1 : Sistem informasi akuntansi (SIA) 

e : Error 

Y = a + b1X1 +b2x2 + b3X3 
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Keterangan: 

Y :  Kualitas laporan keuangan 

a  :  Konstanta 

b1b2b3 :  Koefesien regresi 

X1X2 :  Intraksi antara sistem informasi akuntansi (SIA) dengan Internal 

control  

 

3.7 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan melalui uji statistik t, uji 

statistikF, dan uji koefisien determinan (Adjusted R
2
)  

a. Uji statistik t (Uji Signifikansi Parsial)  

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelasan secara individual dalam menerangkan variabel-

variabel terikat(Kuncoro, 130:2013). Uji t bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara 

parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel masingmasing independen. Apabila Sig t lebih besar dari 0,05 

maka H0 diterima, demikian pula sebaliknya jika Sig t lebih kecil dari 

0,05, maka H0 ditolak. Bila H0 ditolak ini berarti ada hubungan yang 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2011: 143). 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan 

kriteria sebagai berikut :  

1. Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen 
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tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen.  

2. Jika nilai signifikansi t ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

b. Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel independen dengan dependen secara simultan. 

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan dari variabel 

masing-masing independen (Ghozali, 144:2011).  

1) Jika nilai Signifikan <0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen atau terikat.  

2) Jika nilai Signifikan >0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau 

terikat. 

c. Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
)  

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Nilai koefisien 
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determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen 

yang terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi-variabel dependen. 

Jika dalam uji empiris di dapat nilai  R
2 

 negatif, maka nilai R
2
 

dianggap bernilai nol. Secara meatematis jika nilai R
2
 = 1, maka R

2
 = R

2
  + 1 

sedangkan jika nilai R
2
 =0, maka R

2
 = (1 –k)/(n – k). Jika k ≥ 1, maka R

2
  akan 

bernilai negatif. (Kuncoro,  147:2013). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penyajian ini betujuan untuk menguji Pengaruh Sistem Informasi 

Akuntansi dan Internal Control  Sebagai Variabel Moderating terhadap 

Kualitas   Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah   di  Kantor  Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Indaragiri Hilir (Studi Kasus di Kantor 

Pendapatan Daerah). Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel system 

informasi akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan 

daerah. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel internal 

control memoderasi pengaruh system informasi akuntansi terhadap 

Kualitas laporan keuangan daerah. 

3. Berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi R Square sebesar 

0,746. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel Internal 

Control, Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan 

daerah adalah sebesar 74,6% Sedangkan sisanya 25,4% dipengaruhi oleh 

variabel lain yan tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki 

keterbatasan, diantaranya:  
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1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada lembaga-lembaga 

lainnya. Hal ini disebabkan kondisi di beberapa SKPD berbeda satu sama 

lain. 

2. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat 

kesibukan dari pihak responden. Responden meminta agar kuesioner 

ditinggalkan, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban 

responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum 

tentu menggambarkan keadaan sebenarnya. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel system informasi akuntansi, 

kontrol Internal dan Kualitas laporan keuangan daerah. 

 

5.3 Saran 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu: 

1. Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam 

mengendalikan jawaban tiap responden. 

2. Untuk penelitian selanjutnya agar ruang lingkup diperluas sehingga 

mungkin saja hasilnya berbeda. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel independen 

lainnya untuk melihat pengaruhnya terhadap Kualitas laporan keuangan 

daerah sehingga dapat diketahui bagaimana Kualitas laporan keuangan 

daerah yang efekktif bagi pemerintahan daerah. 
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LAMPIRAN 1 

 

KUESIONER PENELITIAN 

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Internal Control Sebagai Varibel 

Moderating Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kantor 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

 

Berikut adalah koesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Internal Control Sebagai Varibel 

Moderating Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh 

karena itu di sela-sela kesibukan Anda, saya memohon dengan hormat kesediaan 

Anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi 

Anda sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada , saya ucapkan banyak terima 

kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : 

Pendidikan Terakhir : 

 



 

 

DAFTAR KUESIONER 

Mohon untuk memberikan tanda (X) pada setiap pertanyaan yang Anda pilih. 

Keterangan: 

1. Sangat Setuju (SS) 

2. Setuju (S) 

3. Kurang Setuju (KS) 

4. Tidak Setuju (TS) 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

No Pertanyaan SS S KS TS STS 

Variabel Independent, Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA) 

1 Setiap transaksi keuangan pada dinas ini 

didukung oleh bukti transaksi 

     

2 Pada dinas ini dilaksanakan 

pengidentifikasian terhadap pencatatan 

     

3 Pada dinas ini dilakukan 

pengklasifikasian terhadap transaksi atau 

identifikasi transaksi 

     

4 Setiap transaksi keuangan pada dinas ini 

dilakukan dengan analisis transaksi atau 

identifikasi transaksi 

     

5 Pada dinas ini semua transaksi dilakukan 

pencatatan secara kronologis 

     

6 Pelaporan laporan keuangan dilakukan      



 

 

secara konsisten dan priodik 

7 Pada dinas ini dilakukan klasifikasi atas 

transaksi sesuai dengan pos-pos 

semestinya 

     

8 Pada dinas ini dilakukan klasifikasi atau 

transaksi sesuai dengan pos-pos 

semestinya 

     

9 Pembuatan laporan keunagan dilakukan 

setiap priodik akuntansi 

     

10 Sistem akuntansi yang diterapkan pada 

dinas ini sesuai Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) 

     

 Variabel Moderating, Internal Control      

1 Sub bagian keuangan atau akuntansi, 

menggunakan sistem akuntansi yang 

meliputi: 

a. Prosedur akuntansi penerimaan 

kas 

b. Prosedur akuntansi pengeluaran 

kas 

c. Prsedur akuntansi aset 

d. Prosedur akuntansi selain aset 

     

2 Daftar rekening (Chart Of Account) 

pemerintah daerah tersedia dan dapat 

digunakan 

     

3 Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa      



 

 

adanya otoritas dari pihak yang 

berwenang 

4 Setiap transaksi yang terjadi harus 

dilakuakn dengan bukti transaksi yang 

valid dan sah 

     

5 Setiap transaksi dicatata dalam buku 

catatan akuntansi 

     

6 Catatan akuntansi dijaga untuk tetap “Up-

To-Date” 

     

7 Laporan-laporan keuangan direview dan 

disetujui terlebih dahulu oleh kepala sub 

bagian akuntansi sebelum di distribusikan  

     

8 Sistem akuntansi yang ada 

memungkinkan audit atau transaksi trail 

     

9 Ada pemisahan tugas dalam rangka 

pelaksanaan APBD 

     

 Variabel Dependent Kualitas Laporan 

Keuangan 

     

1 Laporan keuangan menghasilkan 

informasi yang dapat dibandingkan 

dengan laporan keuangan proide 

sebelumnya 

     

2 Informasi laporan keuangan apabila diuji 

pihak berbeda akan mewujudkan 

simpulan yang beda 

     



 

 

3 Laporan keuangan menghasilkan 

informasi yang lengkap semua informasi 

yang di butuhkan guna pengambilan 

keptusan 

     

4 Laporan keuangan menyediakan 

informasi yang dapat mengoreksi 

aktivitas keuangan dimasa lalu 

     

5 Informasi dari laporan keuangan yang 

dihasilakan dapat di pahami dengan jelas 

     

6 Laporan keuangan menghasilkan 

informasi yang wajar dan jujur sesuai 

transaksi dan pristiwa keuangan lainnya 

yang harus disajikan 

     

7 Penyajian penertiban laporan keuangan 

tepat waktu sesuai priode akuntansi 

     

8 Laporan keuangan menghasilkan 

informasi yang dapat dibandingkan 

dengan entitas lain yang menerapkan 

kebijakan akuntansi yang sama 

     

9 Laporan keuangan yang dihasilkan dalam 

bentuk dan istilah yang disesuaikan 

dengan batasan pemahaman para 

pengguna 

     

10 Laporan keuangan dapat membantu 

dalam pengambilan keputusan 

     



 

 

11 Setiap informasi dalam laporan keuangan 

disertai dengan pelaksanaan yang rinci 

sehingga kekeliruan dalam interprestasi 

dan penggunaan informasi tersebut dapat 

di cegah 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN II 

 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kualitas Laporan Keuangan 90 20 55 45,09 7,123 

Internal Control 90 27 45 36,13 5,224 

Sistem Informasi Akuntansi 90 19 49 41,29 5,649 

Valid N (listwise) 90     

 
Frequencies 
Frequency Table 
 

Y1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 2 2,2 2,2 2,2 

3,0 16 17,8 17,8 20,0 

4,0 34 37,8 37,8 57,8 

5,0 38 42,2 42,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 
Y2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 2 2,2 2,2 2,2 

2,0 2 2,2 2,2 4,4 

3,0 10 11,1 11,1 15,6 

4,0 43 47,8 47,8 63,3 

5,0 33 36,7 36,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  



 

 

 

 
Y3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 2 2,2 2,2 2,2 

3,0 15 16,7 16,7 18,9 

4,0 47 52,2 52,2 71,1 

5,0 26 28,9 28,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 
Y4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 2 2,2 2,2 2,2 

3,0 22 24,4 24,4 26,7 

4,0 45 50,0 50,0 76,7 

5,0 21 23,3 23,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
Y5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 2 2,2 2,2 2,2 

3,0 15 16,7 16,7 18,9 

4,0 46 51,1 51,1 70,0 

5,0 27 30,0 30,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 



 

 

Y6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 2 2,2 2,2 2,2 

3,0 13 14,4 14,4 16,7 

4,0 45 50,0 50,0 66,7 

5,0 30 33,3 33,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 
Y7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3,0 13 14,4 14,4 14,4 

4,0 45 50,0 50,0 64,4 

5,0 32 35,6 35,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 
Y8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2,0 2 2,2 2,2 2,2 

3,0 10 11,1 11,1 13,3 

4,0 41 45,6 45,6 58,9 

5,0 37 41,1 41,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 
Y9 



 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3,0 13 14,4 14,4 14,4 

4,0 49 54,4 54,4 68,9 

5,0 28 31,1 31,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
Y10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 2 2,2 2,2 2,2 

3,0 22 24,4 24,4 26,7 

4,0 47 52,2 52,2 78,9 

5,0 19 21,1 21,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
Y11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 2 2,2 2,2 2,2 

3,0 15 16,7 16,7 18,9 

4,0 46 51,1 51,1 70,0 

5,0 27 30,0 30,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
Z1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3,0 24 26,7 26,7 26,7 

4,0 37 41,1 41,1 67,8 

5,0 29 32,2 32,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  



 

 

 
Z2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3,0 21 23,3 23,3 23,3 

4,0 43 47,8 47,8 71,1 

5,0 26 28,9 28,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
Z3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3,0 20 22,2 22,2 22,2 

4,0 49 54,4 54,4 76,7 

5,0 21 23,3 23,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
Z4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3,0 17 18,9 18,9 18,9 

4,0 48 53,3 53,3 72,2 

5,0 25 27,8 27,8 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
Z5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3,0 24 26,7 26,7 26,7 

4,0 46 51,1 51,1 77,8 

5,0 20 22,2 22,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 



 

 

 
Z6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3,0 27 30,0 30,0 30,0 

4,0 46 51,1 51,1 81,1 

5,0 17 18,9 18,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
Z7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3,0 19 21,1 21,1 21,1 

4,0 46 51,1 51,1 72,2 

5,0 25 27,8 27,8 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
Z8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3,0 22 24,4 24,4 24,4 

4,0 43 47,8 47,8 72,2 

5,0 25 27,8 27,8 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
Z9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3,0 23 25,6 25,6 25,6 

4,0 46 51,1 51,1 76,7 

5,0 21 23,3 23,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 



 

 

 
X1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 2 2,2 2,2 2,2 

4,0 55 61,1 61,1 63,3 

5,0 33 36,7 36,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
X2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2,0 2 2,2 2,2 2,2 

3,0 15 16,7 16,7 18,9 

4,0 45 50,0 50,0 68,9 

5,0 28 31,1 31,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 
X3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 2 2,2 2,2 2,2 

2,0 6 6,7 6,7 8,9 

3,0 23 25,6 25,6 34,4 

4,0 31 34,4 34,4 68,9 

5,0 28 31,1 31,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 



 

 

 
X4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 2 2,2 2,2 2,2 

4,0 51 56,7 56,7 58,9 

5,0 37 41,1 41,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 
X5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 2 2,2 2,2 2,2 

3,0 15 16,7 16,7 18,9 

4,0 47 52,2 52,2 71,1 

5,0 26 28,9 28,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 
X6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 2 2,2 2,2 2,2 

3,0 16 17,8 17,8 20,0 

4,0 34 37,8 37,8 57,8 

5,0 38 42,2 42,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

 



 

 

X7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 2 2,2 2,2 2,2 

2,0 2 2,2 2,2 4,4 

3,0 19 21,1 21,1 25,6 

4,0 37 41,1 41,1 66,7 

5,0 30 33,3 33,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 
X8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2,0 2 2,2 2,2 2,2 

3,0 15 16,7 16,7 18,9 

4,0 54 60,0 60,0 78,9 

5,0 19 21,1 21,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 
X9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3,0 2 2,2 2,2 2,2 

4,0 51 56,7 56,7 58,9 

5,0 37 41,1 41,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 



 

 

X10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,0 2 2,2 2,2 2,2 

3,0 17 18,9 18,9 21,1 

4,0 43 47,8 47,8 68,9 

5,0 28 31,1 31,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 90 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 90 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,949 11 

 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y1 4,178 ,8815 90 

Y2 4,144 ,8684 90 

Y3 4,056 ,8123 90 



 

 

Y4 3,922 ,8242 90 

Y5 4,067 ,8183 90 

Y6 4,122 ,8187 90 

Y7 4,211 ,6786 90 

Y8 4,256 ,7429 90 

Y9 4,167 ,6577 90 

Y10 3,900 ,8080 90 

Y11 4,067 ,8183 90 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Y1 40,911 41,205 ,773 ,944 

Y2 40,944 42,076 ,702 ,947 

Y3 41,033 41,583 ,810 ,942 

Y4 41,167 41,736 ,781 ,943 

Y5 41,022 41,191 ,845 ,941 

Y6 40,967 41,021 ,862 ,940 

Y7 40,878 43,839 ,716 ,946 

Y8 40,833 44,185 ,607 ,950 

Y9 40,922 44,073 ,713 ,946 

Y10 41,189 41,616 ,812 ,942 

Y11 41,022 41,056 ,859 ,940 

 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

45,089 50,734 7,1228 11 

 



 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 90 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 90 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,938 9 

 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Z1 4,056 ,7697 90 

Z2 4,056 ,7245 90 

Z3 4,011 ,6786 90 

Z4 4,089 ,6811 90 

Z5 3,956 ,7017 90 

Z6 3,889 ,6942 90 

Z7 4,067 ,6999 90 

Z8 4,033 ,7259 90 

Z9 3,978 ,7028 90 

 

 



 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Z1 32,078 21,106 ,790 ,930 

Z2 32,078 21,286 ,819 ,928 

Z3 32,122 22,243 ,716 ,934 

Z4 32,044 23,077 ,572 ,942 

Z5 32,178 21,474 ,818 ,928 

Z6 32,244 21,962 ,744 ,932 

Z7 32,067 21,861 ,754 ,932 

Z8 32,100 21,147 ,840 ,927 

Z9 32,156 21,369 ,835 ,927 

 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

36,133 27,285 5,2235 9 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 90 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 90 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 



 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,892 10 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1 4,300 ,6943 90 

X2 4,100 ,7503 90 

X3 3,856 1,0119 90 

X4 4,344 ,7057 90 

X5 4,056 ,8123 90 

X6 4,178 ,8815 90 

X7 4,011 ,9179 90 

X8 4,000 ,6870 90 

X9 4,389 ,5341 90 

X10 4,056 ,8395 90 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

X1 36,989 26,123 ,748 ,874 

X2 37,189 27,009 ,557 ,886 

X3 37,433 25,911 ,483 ,896 

X4 36,944 26,120 ,734 ,875 

X5 37,233 24,293 ,870 ,863 

X6 37,111 25,313 ,657 ,879 

X7 37,278 25,192 ,638 ,881 

X8 37,289 28,522 ,398 ,895 

X9 36,900 28,945 ,467 ,891 

X10 37,233 24,203 ,848 ,865 

 



 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

41,289 31,916 5,6494 10 

 

Regression 

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 

Internal Control, 

Sistem Informasi 

Akuntansi
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,864
a
 ,746 ,740 3,631 1,788 

a. Predictors: (Constant), Internal Control, Sistem Informasi Akuntansi 

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3.368,502 2 1.684,251 127,774 ,000
b
 

Residual 1.146,787 87 13,181   

Total 4.515,289 89    

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

b. Predictors: (Constant), Internal Control, Sistem Informasi Akuntansi 

 



 

 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 
5,540 4,226  1,311 ,193   

Sistem Informasi 

Akuntansi 

1,066 ,069 ,845 15,458 ,000 ,976 1,024 

Internal Control -,123 ,075 -,090 -1,652 ,102 ,976 1,024 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

 

 
Collinearity Diagnostics

a
 

Model Dimension Eigenvalue Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Internal 

Control 

1 

1 2,972 1,000 ,00 ,00 ,00 

2 ,022 11,576 ,00 ,38 ,46 

3 ,005 23,353 1,00 ,62 ,53 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

 

 
Residuals Statistics

a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 21,35 54,43 45,09 6,152 90 

Std. Predicted Value -3,858 1,519 ,000 1,000 90 

Standard Error of Predicted 

Value 

,386 1,585 ,629 ,210 90 

Adjusted Predicted Value 21,67 54,40 45,11 6,113 90 

Residual -6,561 9,638 ,000 3,590 90 

Std. Residual -1,807 2,655 ,000 ,989 90 



 

 

Stud. Residual -1,857 2,674 -,002 1,005 90 

Deleted Residual -6,983 9,782 -,018 3,706 90 

Stud. Deleted Residual -1,884 2,775 -,001 1,017 90 

Mahal. Distance ,016 15,974 1,978 2,507 90 

Cook's Distance ,000 ,083 ,011 ,015 90 

Centered Leverage Value ,000 ,179 ,022 ,028 90 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

 

 

Charts 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
NPar Tests 

 

 

 

 

 



 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 90 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,58960228 

Most Extreme Differences 

Absolute ,094 

Positive ,082 

Negative -,094 

Kolmogorov-Smirnov Z ,889 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,408 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Uji Park/Spearman/Glesjer (Heterokedastisitas) 

Regression 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 

Internal Control, 

Sistem Informasi 

Akuntansi
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: abs 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,065
a
 ,004 -,019 2,24377 

a. Predictors: (Constant), Internal Control, Sistem Informasi Akuntansi 

b. Dependent Variable: abs 

 



 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,875 2 ,938 ,186 ,830
b
 

Residual 438,002 87 5,035   

Total 439,877 89    

a. Dependent Variable: abs 

b. Predictors: (Constant), Internal Control, Sistem Informasi Akuntansi 

 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,253 2,612  1,628 ,107 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

-,025 ,043 -,064 -,589 ,557 

Internal Control -,011 ,046 -,027 -,249 ,804 

a. Dependent Variable: abs 

 

 

Uji Hipotesis 1 

Regression 

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
Sistem Informasi 

Akuntansi
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

b. All requested variables entered. 

 



 

 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,859
a
 ,738 ,735 3,666 

a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Akuntansi 

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3.332,530 1 3.332,530 247,948 ,000
b
 

Residual 1.182,759 88 13,440   

Total 4.515,289 89    

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

b. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Akuntansi 

 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,367 2,866  ,128 ,899 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

1,083 ,069 ,859 15,746 ,000 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

 

 
Residuals Statistics

a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 20,95 53,44 45,09 6,119 90 



 

 

Std. Predicted Value -3,945 1,365 ,000 1,000 90 

Standard Error of Predicted 

Value 

,387 1,581 ,515 ,185 90 

Adjusted Predicted Value 21,16 53,56 45,10 6,101 90 

Residual -6,360 9,307 ,000 3,645 90 

Std. Residual -1,735 2,539 ,000 ,994 90 

Stud. Residual -1,753 2,554 -,002 1,003 90 

Deleted Residual -6,496 9,417 -,015 3,710 90 

Stud. Deleted Residual -1,775 2,639 ,000 1,016 90 

Mahal. Distance ,003 15,566 ,989 2,290 90 

Cook's Distance ,000 ,039 ,009 ,011 90 

Centered Leverage Value ,000 ,175 ,011 ,026 90 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

 

Uji Hipotesis 2 (Moderasi) 

Regression 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 

Moderasi, Sistem 

Informasi 

Akuntansi, Internal 

Control
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

b. All requested variables entered. 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,876
a
 ,767 ,759 3,494 

a. Predictors: (Constant), Moderasi, Sistem Informasi Akuntansi, Internal Control 

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

 



 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3.465,184 3 1.155,061 94,596 ,000
b
 

Residual 1.050,105 86 12,211   

Total 4.515,289 89    

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

b. Predictors: (Constant), Moderasi, Sistem Informasi Akuntansi, Internal Control 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 64,424 21,318  3,022 ,003 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

-,335 ,502 -,266 -,667 ,507 

Internal Control -1,727 ,574 -1,267 -3,006 ,003 

Moderasi ,038 ,014 1,496 2,814 ,006 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

 

 
Residuals Statistics

a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 22,05 54,64 45,09 6,240 90 

Std. Predicted Value -3,692 1,531 ,000 1,000 90 

Standard Error of Predicted 

Value 

,376 1,546 ,683 ,277 90 

Adjusted Predicted Value 22,55 54,58 45,13 6,178 90 

Residual -9,221 9,655 ,000 3,435 90 



 

 

Std. Residual -2,639 2,763 ,000 ,983 90 

Stud. Residual -2,851 2,783 -,006 1,006 90 

Deleted Residual -10,765 9,799 -,044 3,604 90 

Stud. Deleted Residual -2,979 2,901 -,005 1,023 90 

Mahal. Distance ,039 16,424 2,967 3,469 90 

Cook's Distance ,000 ,340 ,013 ,037 90 

Centered Leverage Value ,000 ,185 ,033 ,039 90 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 
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