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ABSTRAK 

 

Lusi Oktaviani, 2015: Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, 

Pembiayaan Utang, dan Ukuran Legislatif Terhadap Akuntabilitas Bantuan Sosial. 

Universitas Negeri Jakarta. 

       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan antara sistem 

pengendalian internal pemerintah, pembiayaan utang, dan ukuran legislatif 

terhadap akuntabilitas bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan data sekunder 

dengan populasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada 

periode tahun 2011-2013. Dalam penelitian ini digunakan metode purposive 

sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 105 kabupaten/kota. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis regresi ordinal logistik untuk menguji  hipotesis pada 

tingkat signifikansi 5%. 

       Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh hasil bahwa Ukuran Legislatif memiliki 

nilai signifikansi di bawah 0,05 dengan nilai estimate negatif. Sedangkan untuk 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pembiayaan Utang memiliki nilai 

signifikansi di atas 0,05 dengan nilai estimate positif. 

       Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa ukuran legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas 

bantuan sosial. Sementara sistem pengendalian internal pemerintah yang diukur 

dengan ada/tidaknya unsur SPIP yang diungkapkan pada laporan keuangan dan 

pembiayaan utang yang diukur dengan debat to equity ratio (DER) tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas bantuan sosial. 

 

Kata kunci: SPIP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pembiayaan Utang, 

Ukuran Legislatif, Bantuan Sosial 
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ABSTRACT 

 

Lusi Oktaviani, 2015: The Influence of Government Internal Control System, Debt 

Financing, and Legislature Size on Accountability of Social Aid 

 

       This Research aim to examine the influence of Government Internal Control 

System, Debt Financing, and Legislature Size on Accountability of Social Aid. This 

research use secondary data which is financial statement and additional 

information from regional government kabupaten or city level in East Java 

Province for the period from 2011 until 2013. While the sampling method used was 

purposive sampling method which is overall 105 sample choosen. This Research 

uses logistic ordinal regression method to test the hypothesis at 5% significance. 

       Based on the hypotesis test, showed that the Legislature Size has a significant 

value under 0,05 with negative estimate value. Meanwhile Government Internal 

Control System and Debt Financing has a significant value upper 0,05 with positive 

estimate value. 

       From the analysis performed in this research, it can be concluded that 

Legislature Size have negative significant influence to Accountability of Social Aid. 

While Government Internal Control System which measured with exist or not the 

Government Internal Control System element in financial report and Debt 

Financing which measured with debt to equity ratio (DER) has no significant 

influence to Accountability of Social Aid. 

 

Keywords: government internal control system, debt financing, legislature size, 

accountability, social aid. 
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