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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia 

2.1.1 Kompetensi 

Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang 

mengindikasikan cara berpikir, bersikap dan bertindak, serta menarik kesimpulan 

yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode 

tertentu (Moeheriono, 2009:4). 

Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015, versi 1.4) 

adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu); 

kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah. 

Kompetensi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonseia 

Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 1 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki 

oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai 

Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan 

efisien. 

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 

ditentukan  bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki 

oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap 

perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
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1. Pengetahuan (knowledge), yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis. 

2. Keahlian/Keterampilan (skill), yaitu kemampuan untuk menunjukkan 

tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus 

dengan kegiatan yang paling sedikit. 

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

bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya. 

Hutapea dan Thoha (2008:8) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen 

utama pembentukan kompetensi, yaitu: 

1. Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai 

untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang 

digelutinya (tertentu). Ilmu atau informasi yang dimiliki seorang pegawai 

dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan 

pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang 

dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang 

cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.  

2. Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas 

dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai 

dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan bekerja sama dengan 

memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau 

kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah 

menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini sangat berpengaruh 

dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi. 
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3. Sikap (attitude) merupakan pola tingkahseorang pegawai didalam peran 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan 

perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian 

organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya 

akan dilaksanakan sebaik-baiknya. 

2.1.2 Sumber Daya Manusia 

 Wiley (2002, 3) dalam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa sumber daya 

manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi 

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

Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, 

karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik 

mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi. 

 Sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang ada dalam 

suatu organisasi dan bukan sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. 

Sebagian kesatuan sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem 

dimana tiap-tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan 

lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi (Matindas 

2002:89). 

 Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja 

Perangkat Daerah harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung 

dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan 
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pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan agar mampu 

memahami logika akuntansi (Warisno, 2008). 

2.1.2.1 Pendidikan Formal 

 Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya 

manusia, terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian 

manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam organisasi 

merupakan suatu proses untuk mengembangkan kemampuan ke arah yang 

diinginkan. 

 Tingkat pendidikan seringkali menjadi indikator yang menunjukkan 

derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka 

semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat 

pendidikan yang memadai, seseorang akan lebih mudah melaksanakan tugasnya. 

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah 

harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan dilatarbelakangi 

pendidikan akuntansi atau keuangan. 

2.1.2.2 Pendidikan dan Pelatihan 

 Program pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai yang sudah 

dimiliki agar kemampuan pegawai menjadi semakin baik. 

Pendidikan ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan 

pekerjaan pada masa yang akan datang yang dilakukan melalui pendekatan yang 
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terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja. Sedangkan 

pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan 

pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Beberapa tujuan dari program pendidikan 

dan pelatihan pegawai diantaranya: 

a. Meningkatkan produktivitas kerja. 

b. Meningkatkan kecakapan manajerial pegawai. 

c. Meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu. 

d. Mengurangi tingkat kesalahan pegawai. 

e. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari pegawai untuk konsumen 

perusahaan atau instansi pemerintah. 

f. Menjaga moral pegawai yang baik. 

g. Meningkatkan karir pegawai. 

Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia memberikan 

dampak yang baik terhadap kinerja pegawai tersebut sebagai individu. Hal ini 

jelas akan membawa peningkatan terhadap kinerja organisasi apabila pelatihan 

dan pengembangan pegawai dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. 

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, program pendidikan dan 

pelatihan bagi pegawai instansi pemerintah cukup penting, karena untuk 

menghasilkan laporan keuangan daerah yang baik dibutuhkan pegawai yang 

memahami betul cara dan proses penyusunan laporan keuangan daerah. 

2.1.2.3 Pengalaman Kerja 

 Pengalaman dapat diperoleh seseorang secara langsung maupun tidak 

langsung. Siagian (2002:62) mengemukakan bahwa pengalaman langsung apabila 
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seseorang pernah bekerja pada suatu organisasi, lalu oleh karena sesuatu 

meninggalkan organisasi itu dan pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan 

pengalaman tidak langsung adalah peristiwa yang diamati dan diikuti oleh 

seseorang pada suatu organisasi meskipun yang bersangkutan sendiri tidak 

menjadi anggota dari organisasi dimana peristiwa yang diamati dan diikuti itu 

terjadi. 

 Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi menjadi salah satu indikator 

bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama seorang 

pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin banyak 

pengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas 

dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. 

 Begitu juga dalam penyusunan laporan keuangan daerah, Satuan Kerja 

Perangkat Daerah diharapkam memiliki sumber daya manusia yang telah 

memiliki pengalaman kerja yang lebih lama di bidang akuntansi atau keuangan, 

karena dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar 

memahami akuntansi atau keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan 

laporan keuangan daerah. 

2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan 

 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-

ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat 
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normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 

kualitas yang dikehendaki: 

1. Relevan, yaitu apabila informasi yang termuat didalamnya 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 dimasa 

lalu. Berikut ini merupakan informasi yang relevan: 

a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) yang 

memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi 

ekspektasi mereka dimasa lalu. 

b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) yang membantu 

pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan 

hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 

c) Tepat waktu. 

d) Lengkap. 

2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta 

dapat diverifikasi. Karakteristik laporan keuangan yang andal adalah 

sebagai berikut: 

a) Penyajian jujur. 

b) Dapat diverifikasi. 

c) Netral. 
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3. Dapat dibandingkan, yaitu 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. 

4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah 

yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. 

2.2.2 Laporan Keuangan Daerah 

 Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan 

keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan 

keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas 

yang jelas. 

 Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan.” 

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang 

terdiri dari: 
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a. Pemerintah pusat. 

b. Pemerintah daerah. 

c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, 

atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan 

satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan 

uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut. 

Menurut Chabib dan Suripto (2011) laporan keuangan daerah sendiri pada 

dasarnya merupakan komponen penting dalam upaya menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Informasi keuangan bukanlah merupakan tujuan akhir 

akuntansi pemerintah daerah, tetapi informasi tersebut memiliki fungsi yang 

penting bagi pengguna laporan dalam rangka pengambilan keputusan. Informasi 

akuntansi adalah instrumen untuk melaksanakan akuntabilitas pemerintah daerah 

secara efektif kepada masyarakat, karena melalui laporan keuangan pemerintah 

daerah, masyarakat dapat melacak darimana sumber-sumber pendapatan daerah 

diperoleh dan berapa banyak, untuk apa dana masyarakat yang telah dikumpulkan 

itu dibelanjakan, dan siapa yang menerima manfaat, serta dengan cara apa 

pemerintah daerah menutup belanja dalam hal terjadi defisit, dan digunakan untuk 

apa dana masyarakat itu dalam hal terjadi surplus. 
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2.2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan Daerah 

 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa: 

“Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 

posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu 

entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat 

dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.” 

Secara spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan 

bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi 

yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas 

entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. 

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. 

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi. 

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. 

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 
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Menurut Erlina (2008:20) tujuan umum laporan keuangan daerah adalah 

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan 

kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna 

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

2.2.2.2 Pengguna Laporan Keuangan Daerah 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan 

keuangan pemerintah, yaitu: 

a. Masyarakat. 

b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. 

c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan 

pinjaman. 

d. Pemerintah. 

Menurut Mardiasmo (2002:171) masyarakat memiliki hak dasar terhadap 

pemerintah, yaitu: 

a. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu: 

- Mengetahui kebijakan pemerintah. 

- Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah. 

- Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan 

tertentu. 

b. Hak untuk diberi informasi (right to be informed) yang meliputi hak untuk 

diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu 

yang menjadi perdebatan publik. 
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c. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be 

listening).Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus 

diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas 

informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep 

pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan 

organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti 

pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability & stewardship). 

2.2.2.3 Komponen Laporan Keuangan Daerah 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Laporan Keuangan Berbasis Akrual terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai anggaran 

dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan 

pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi 

para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi 

sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas 

pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi 

sebagai berikut: 

a) Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya 

ekonomi. 

b) Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang 

berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal 

efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. 
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2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih dimaksudkan untuk memberikan 

ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, 

sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari 

unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih 

dalam catatan atas laporan keuangan. Struktur laporan perubahan saldo 

anggaran lebih, baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki perbedaan. 

3. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap 

entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset non lancar, 

serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek 

dan kewajiban jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset/barang 

yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan 

adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan aset nonlancar dalam 

neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan 

digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan 

digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar). 

4. Laporan Operasional (LO) 

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan 

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam 

pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas 
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pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus 

akuntansi berbasis akrual (full acrual accounting cycle), sehingga 

penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca 

mempunyai keterkaitan yang dapat dipertangungjawabkan. 

5. Laporan Arus Kas (LAK) 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan 

arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah 

satu komponen laporan keuangan pokok. Tujuan laporan arus kas setara 

kas pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau 

untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi 

jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang 

dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh 

karena itu, suatu investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud 

mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal 

perolehannya. 

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos 

ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada 

periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau 

mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang 
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disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan 

mendasar, misalnya: 

a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya. 

b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari 

jangka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan 

arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang 

kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan 

informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam 

Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan 

untuk menghasilan penyajian laporan keuangan secara wajar. 

2.3 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 AnalisisKompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai 

sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik memerlukan kapasitas 

sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, 

pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas 

organisasi (Insani, 2010). Apabila dikaitkan dengan penyusunan laporan keuangan 

daerah, maka sumber daya yang berkompeten dapat mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 
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 Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Akuntabilitas dan trasparansi tersebut dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur 

pemerintah berjalan dengan baik (Badjuri dan Trihapsari, 2004). 

 Kompetensi sumber daya manusia diselenggarakan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya 

manusia juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Kompetensi 

sumber daya manusia terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses 

yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan 

laporan keuangan. Salah satu unsur-unsur dalam kompetensi sumber daya 

manusia adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

 Sistem informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan persaingan 

organisasi. Suatu sistem informasi akan bisa dijalankan apabila terdapat sumber 

daya manusia sebagai penggerak dari sistem informasi yang ada. Untuk dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas melalui informasi tersebut maka 

diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang cukup agar mampu menjalankan 

sistem tersebut dengan baik.Sedangkan dalam informasi dan komunikasi harus 

disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu, serta tepat waktu yang 

diselenggarakan secara efektif, sehingga memungkinkan pimpinan instansi 

pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Jadi, semakin 

baik penerapan kompetensi sumber daya manusia, akan semakin baik pula 

kualitas laporan keuangan yang didapatkan. 
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 Dalam penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah tindakan 

manajemen yang mengidentifikasikan dan menganalisis risiko-risiko yang relevan 

dalam penyusunan laporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas 

melalui informasi tersebut, maka diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang 

cukup agar mampu menjalankan sistem tersebut dengan baik. Amran (2009) 

menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan suatu instansi. Dengan adanya sumber daya yang 

berkompeten tentu akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang 

dihasilkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

hubungan antara variabel terikat, yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah dengan variabel bebas, yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia. 

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

  

 

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 
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2.3.2 Pengembangan Hipotesis 

 Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : Kompetensi sumber daya manusia berperan dalam meningkatkan kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 


