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ABSTRAK 
 

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntabilitas Pemerintah 
Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada 

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat). 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) pengaruh penerapan sistem 
pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan 
2) pengaruh akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah propinsi Sumatera Barat 

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah kepala dinas dan kabag. keuangan pada 
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) propinsi Sumatera Barat. Sampel 
ditentukan berdasarkan metode total sampling. Teknik analisis data dengan 
menggunakan regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 15.00. Maka 
didapat responden sebanyak 48 orang responden. Data dikumpulkan dengan 
menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan SPSS 15.  

Kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) pengaruh penerapan sistem 
pengendalian intern pemerintah signifikan positif terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah dengan thitung > ttabel yaitu 3,569 > 1,671 (0,001 < α 0,05) yang 
berarti H1 diterima, dan 2) akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh signifikan 
positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan thitung > ttabel  yaitu  
2,221 > 1,671 (0,031 < α 0,05) yang berarti H2 diterima.  

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi instansi pemerintah pengaruh 
penerapan sistem pengendalian intern dalam pemerintahan telah baik dilakukan, 
tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna 
sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kualitas kinerja keuangan yang 
dihasilkan oleh pemerintah. 2) Penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan 
variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh 
kuat terhadap kualitas kinerja keuangan dapat disertai dengan penelitian kualitatif 
dan pergantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan 
alternatif jawaban pada kuesioner penelitian. 3) Penelitian ini masih memiliki 
keterbatasan, yaitu di mana staf akuntansi SKPD dalam kenyataannya belum 
sepenuhnya atau belum maksimal dalam meningkatkan kinerja keuangan SKPD, 
namun pada jawaban responden mereka telah mampu melakukannya.  

 


