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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia
dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara parsial maupun simultan
kualitas informasi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif
dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini
dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Teknik penentuan sampel dalam
penelitian ini adalah probability sampling yaitu pegawai/staf keuangan, audit
keuangan, pemakai sistem sebanyak 50 responden. Uji-uji yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri uji
normalitas, uji heterokedastisitas, dan multikolonieritas, lalu analisis regresi linier
berganda, analisis koefosoen korelasi, analisis koefisien determinasi, uji parsial t,
uji simultan f.
Hasil penelitian kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan
teknologi informasi secara parsial maupun simultan berpengaruh positif signifikan
terhadap kualitas informasi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Bandung 63.5% .
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