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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern, 

value for money dan penyajian laporan keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten 

Indragiri Hulu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu.Sampelnya diambil sebanyak 3 (tiga) 

responden dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Metode penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif.Pengujian kualitas data yang digunakan adalah uji 

validitas dan uji realibilitas. Model analisis data yang digunakan adalah regersi 

linier berganda.Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji simultan (uji f) ,uji 

parsial (uji t) dan Koefesien determinasi (R²). 

Hasil penelitiannya: 1. Terdapat pengaruh yang positif pengendalian 

intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada SKPD dikabupaten indragiri 

hulu. 2. Terdapat pengaruh positifvalue for mone yterhadap akuntabilitas 

keuangan daerah pada SKPD dikabupaten indragiri hulu. 3. Terdapat pengaruh 

yang positif penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah 

pada SKPD dikabupaten indragiri hulu. 4. Pengendalian intern, value for money, 

penyajian laporan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap  

akuntabilitas keuangan daerah pada SKPD dikabupaten indragiri hulu. 

 

Kata kunci : pengendalian intern,value for money, penyajian laporan keuangan, 

dan akuntabilitas keuangan daerah 
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Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas 
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tanpa bapak saya tidak akan pernah tau rasanya berjuang untuk gelar sarjana 

ekonomi ini. 

7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak membekali saya dengan 

ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan. 
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Sy. Farida Anggraini yang telah mencurahkan kasih sayang, jerih payah 

keringat untuk menyekolahkan penulis sehingga mendapatkan gelar Sarjana 

Ekonomi ini serta doa yang tiada lelahnya selama ini diberikan kepada 

penulis. Tiada upaya yang pantas untuk membalas apa yang telah diberikan 

papa dan mama. Dan juga kepada kakak, abang dan adikku kak Ipit, kak 

Ayi, Bang Adi, Nia, Iki, dan keponakanku yang selalu menjadi alasan ingin 

pulang kampung kak Naya dan dek Tian, tak lupa seluruh keluarga 

besarku yang selalu memotivasiku. 

11. Sahabat seperjuanganku yang duluan wisuda Mirna, Dahmi, Dewi 

akhirnya aku nyusul kelen weii, makasih telah banyak memberikan motivasi 
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penulis nanya kalau ada yang gak ngerti dalam penulisan skripsi ini. Serta 

teman-teman angkatan 2012 yang pernah membantu saya selama kuliah 

disini, jangan putus asa buat teman-teman yang belum wisuda 

SEMANGAT!!, pesan buat kalian “Tuhan tidak memberi apa yang kita 

inginkan tapi Tuhan memberikan apa yang terbaik untuk kita disaat yang 

tepat, tetap berusaha, berdoa dan yang paling penting SABAR, Allah yuftah 

alaikum (Semoga Allah membuka jalan untuk kamu). 

12. Sahabat guek dari SMP yang selalu apa adanya tanpa drama ini tahun ke 11 

kita kenal, makasih banyak buat kalian, Iyang, Memet, Dedek, Weni, Ayu 
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Akhirnya penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. 

Untuk itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan dari 

berbagai pihak demi peningkatan kualitas penulisan skripsi ini. 
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