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ABSTRAK 

 

Onis Maniani, 2022. Analisis Pengaruh Pengawasan Intern, Kualitas Sumber Daya 

Manusia, Dan Penerapan Akrual Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Provinsi Papua, dibimbing oleh Paulus K. Allo Layuk dan Syaikhul Falah. Tesis Magister 

Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk; 1) Menganalisis pengaruh pengawasan intern, kualitas 

sumber daya manusia dan penerapan akrual basis secara simultan terhadap kualitas laporan 

keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. 2) Menganalisis pengaruh pengawasan intern, 

kualitas sumber daya manusia dan penerapan akrual basis secara parsial terhadap kualitas 

laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, 3) Menganalisis pengaruh variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Dimana 

metode analisis ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara 

beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat.. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa, pengendalian internal, kualitas SDM dan penerapan akrual 

basis secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Papua. 

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengawasan internal, kualitas SDM dan penerapan akrual 

basis dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin baik. Sebaliknya, apabila pengawasan internal, 

kualitas SDM dan penerapan akrual basis yang belum memenuhi kebijakan akuntansi dapat 

menimbulkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang kurang baik. Pengendalian 

internal, kualitas SDM dan penerapan akrual basis secara parsial berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah Provinsi Papua. Hal ini berarti bahwa, apabila pengawasan intern 

dilakukan dengan baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat, begitu 

pula dengan kualitas SDM dan  penerapan akrual basis. Variabel kualitas SDM memiliki 

pengaruh yang dominan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Papua. Dengan 

adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khususnya dibidang akuntansi atau 

keuangan akan dapat mendorong terwujudnya penyajian laporan keuangan pemerintah yang 

berkualitas sehingga meningkatkan ketepatan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah. 
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