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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang : 1) 

Pengaruh Partisipasi Publik terhadap kinerja keuangan Daerah. 2) Pengaruh Akuntabilitas 
terhadap kinerja keuangan Daerah. Jenis penelitian ini adalah kausatif. Populasi adalah SKPD di 
Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis data penelitian adalah data primer. Metode pengumpulan data 
menggunakan kuisioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. 

Hasil tingkat signifikansi 5%, maka hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Partisipasi 
publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD di 
kabupaten Pesisir selatan dengan t hitung > t tabel yaitu 3,096 > 1,992 dan (sig 0,003 < 0,05). (2) 
Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD 
di kabuoapten Pesisir selatan dengan t hitung > t tabel yaitu 2,179 > 1,992 dan (sig 0,032 < 0,05).  

Saran untuk penelitian ini antara lain : 1) Pemerintah harus lebih baik lagi dalam 
memberikan lingkup partisipasi publik sehingga menciptakan pengawasan yang baik contohnya 
seperti mengenai kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen-dokumen mengenai 
kebijakan anggaran. Selain itu pemerintah juga harus lebih tanggap terhadap keinginan dan 
kebutuhan publik guna mencapai tujuan dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baik. 
Pemerintah sebaiknya juga melakukan perbaikan secara terus menerus agar kinerja keuangan 
daerah dapat terus ditingkatkan. 2) Mengenai akuntabilitas publik memang sudah dinilai baik, 
namun akses yang diberikan masih sedikit lambat dalam penyampaian informasi kebijakan-
kebijakan. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah harus lebih akuntabel terhadap kinerjanya 
dalam menyelesaikan laporan keuangan. Selain itu pemerintah juga harus lebih maksimal dalam 
melaksanakan program-program APBD, agar manfaat dari pelaksanaan program/kegiatan yang 
dilakukan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini sangat penting, karena dengan 
begitu kita dapat melihat sejauh mana akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya. 
3) Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data 
yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam 
pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya. 
4) Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan perluasan sampel 
penelitian atau peneliti dapat memilih SKPD yang berada diuar Kabupaten Pesisir Selatan. 
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