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ABSTRACT 

Decentralization or local autonomy is directed to stimulate the equalization 

distribution of development, improve the people’s welfare, encourage initiative and 

active participation of the society in a real. This study focuses on the impact of local 

revenue (PAD) and audit opinion of BPK in financial performance. The Local revenue’s 

(PAD) component consists of local taxes, local retribution, separated local asset and the 

others legal local revenue. While BPK’s audit opinión is dummy variable. The sample 

used in this study are 31 local government were categorized high level fiscal capacity 

during the period 2011-2012. Samples obtained from the local government financial 

statements (LKPD) BPK RI. 

Research result indicates that audit opinion of BPK is statistically significant to 

the financial performance of the local governments. While the local taxes shows the 

negatives effect on financial performance, which is contrary to existing theories.  This 

result shows that the management of local revenue in local government in Indonesia still 

not optimal yet. 

 

Key words: Local revenue’s (PAD), audit opinion of BPK, financial performance, 

local governments 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Karakter pemerintahan di daerah akan sangat terkait dengan bentuk, susunan dan 

pembagian kekuasaan yang ada pada negara. Artinya dari bentuk dan susunan negara 

dapat dilihat apakah kewenangan itu didelegasikan ke daerah-daerah atau di pusatkan di 

pemerintah pusat. Dilihat dari sisi pembagian kekuasaan dalam suatu negara, maka bisa 

berbentuk sistem sentralisasi atau desentralisasi. Sistem ini secara langsung 

mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan daerah. Menurut Mardiasmo (2002) intervensi 

yang dilakukan pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu menimbulkan 

masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah dalam mendorong proses 

pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.  

Dengan adanya reformasi ini, pemerintah daerah mempunyai kebebasan dalam 

mengatur rumah tangga daerahnya sendiri sehingga diharapkan dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi didaerahnya sendiri. Kondisi  ini memicu dilahirkannya dua 

undang-undang yang memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi 

yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, 

tanpa ada lagi intervensi dari pemerintah pusat, menurut prakarsanya sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Hal ini membuat 

dikeluarkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahaan Daerah yang sekarang diubah 

menjadi UU No. 32/2004 dan Undang- undang No. 25/1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengambilan keputusan yang dahulunya 
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tergantung pemerintah pusat (sentralisasi) sekarang berubah menjadi pendelegasian 

wewenang kepada pemerintah daerah (desentralisasi) yang kini berganti menjadi UU No. 

33/2004.  

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pemberian otonomi daerah diharapkan 

dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerahnya melalui 

usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, 

karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan 

otonomi daerah tersebut, yaitu : 

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat 

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta 

(berpartisipasi) dalam proses pembangunan. 

Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi 

pemerintah daerah, sebagai instrumen kebijakan tersebut anggaran daerah menduduki 

posisi yang utama dalam mengembangkan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. 

Selain itu anggaran daerah juga digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan 

keputusan dan perencanaan pembangunan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja 

juga sebagai alat koordinasi bagi semua aktifitas di berbagai unit kerja (Mardiasmo, 

2002:143). 

Adanya masalah kesenjangan ini muncul berkaitan dengan hasil sumbangan akan 

hasil eksploitasi sumber daya terhadap pembangunan ekonomi yang hanya berkutat di 

pusat (Kuncoro, 2005). Oleh karena itu, untuk mengendalikan kesenjangan ini 

dibutuhkan adanya sistem pemantauan, evaluasi dan pengukuran kinerja (Widya dan 

Debby, 2012).  
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Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Pramono mengungkapkan 

kinerja pemerintah kabupaten/kota masih belum memuaskan dengan ditemukannya 

3.990 kasus objek kecurangan dalam laporan keuangan daerah senilai Rp. 5,83 Triliun 

merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Suara 

Pembaruan, 1 April 2013) 

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan 

suatu daerah. Sularso dan Restianto (2011) pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan 

secara ekonomis, efisien, dan efektif serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan 

keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Halacmi (dalam 

Sumarjo, 2010), Perhatian yang besar oleh masyarakat terhadap pengukuran kinerja 

disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, 

keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik. Dengan 

adanya pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, 

pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan suatu 

informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil yang diperoleh (Sardjito, 

2000). 

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah sudah pernah dilakukan oleh 

Indrarti (2010) yang mengaitkan kinerja keuangan daerah dengan hubungan antara opini 

audit pada laporan keuangan, PAD dan DAU yang memperlihatkan bahwa adanya 

hubungan yang signifikan antara opini audit pada laporan keuangan Daerah, Pendapatan 

Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Penelitian Hamzah (2009) yang meneliti 

mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan 

bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengangguran dan kemiskinan. 

Wenny (2012) dalam penelitiannya membuktikan secara parsial hanya Pendapatan Asli 
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Daerah yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak 

daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan 

mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pengukuran kinerja keuangan pemerintah 

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu diantaranya adalah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), PAD merupakan salah satu indikator penting dalam menilai sukses atau 

tidaknya pemerintah daerah, besarnya PAD yang diterima daerah dapat menjadi ukuran 

dalam menilai kinerja pemerintah daerah, karena semakin besar angka PAD juga 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mendayagunakan sumber daya dan 

potensi yang ada pada kewenangannya (Indrarti, 2012).  

Hasil penelitian yang berbeda adalah hasil riset oleh Setyaningrum (2012) 

membuktikan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan 

ekonomi selama tahun anggaran 2004-2008. Sebagian besar masalah yang dihadapi oleh 

pemerintah daerah adalah adanya harapan pemerintah daerah terhadap pegawai (sumber 

daya manusia) yang terlibat untuk dapat meningkatkan kinerjanya ternyata tidak berjalan 

dengan baik. Untuk mewujudkan cerminan aspek ekonomi, efisiensi, efektif serta 

transparansi, pengelolaan keuangan menjadi sebuah unsur yang penting dalam 

penyusunan LKPD Pemda untuk mencegah terjadinya kecurangan yang merugikan 

negara harus dilakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan acuan UU No. 15 Tahun 

2004. Dalam ruang pemerintahan, pihak yang berwenang dalam melakukan 

pemeriksaaan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK melaksanakan 

pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas 

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, 

hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berupa opini, temuan, kesimpulan, atau 
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dalam bentuk rekomendasi yang diolah menjadi (LHP)  Laporan Hasil Pemeriksaan 

(Mustikarini dan Fitriasari, 2012).  

Penelitian Widya dan Debby (2012) mengungkapkan semakin banyaknya 

pelanggaran yang dilakukan oleh pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja 

pemda tersebut, dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka seharusnya 

menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu pemda. Penelitian yang menghubungkan 

temuan audit langsung dengan kinerja pemda belum ada. Berkaitan dengan hal tersebut 

penelitian Sedangkan hasil yang berbeda terdapat dalam riset lainnya Nuansa (2010) 

menyatakan bahwa korelasi antara opini audit pada Laporan Keuangan Daerah memiliki 

hubungan negatif dengan Kinerja Keuangan Daerah. 

Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi antara penelitian yang dilakukan 

Wenny (2012) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan 

dan Indrarti (2010) yang meneliti Hubungan Antara Opini Audit pada Laporan 

Keuangan Daerah, PAD dan DAU Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Perbedaan 

Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adalah penelitian ini menggabungkan 

variabel yang digunakan dalam penelitian Wenny (2012) yaitu Variabel Pendapatan Asli 

Daerah dan variabel yang digunakan oleh Indrarti (2010) yaitu Opini audit. Riset ini juga 

menggunakan tahun pengamatan yang berbeda Berdasarkan uraian diatas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Komponen Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan Opini Audit BPK-RI terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia” 

1.2  Perumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan tersebut, peneliti merumuskan 

masalah dalam penelitian ini pada dua hal berikut : 
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1. Apakah komponen PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, 

Pendapatan lainnya yang sah menurut undang-undang) secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah? 

2. Apakah Opini audit BPK tahun sebelumnya  berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk membuktikan dan menganalisa secara empiris pengaruh Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Pendapatan lainnya yang sah 

menurut undang-undang secara parsial berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah 

2. Untuk membuktikan dan menganalisa secara empiris pengaruh Opini 

Audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

Mengasah kemampuan analisis penulis, di dalam merumuskan permasalahan 

yang ditemukan pada saat proses penelitian. 

2. Bagi Regulator 

Sebagai masukan tentang keadaan kinerja pemerintah daerah pada tahun 

anggaran 2011 dan sebagai referensi untuk penyesuaian kinerja keuangan 

pada tahun-tahun yang akan datang. 
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3. Bagi Perguruan Tinggi Memperkaya referensi karya tulis ilmiah dan data 

kepustakaan penelitian perguruan tinggi. 

4. Bagi Investor 

Sebagai bahan rujukan untuk mengetahui keadaan iklim investasi pada 

daerah-daerah di Indonesia melalui kualitas informasi dan kinerja keuangan 

masing-masing pemerintah daerah. 

5. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutanya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif referensi kepada praktisi 

maupun akademis untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat menghasilkan 

penelitian yang lebih sempurna. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pertama  yang berisi mengenai gambaran secara 

menyeluruh mengenai isi penelitian dan gambaran permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian. Bab ini terdiri dari : 

1. latar belakang masalah, yang memberikan penjelasan mengenai hal-

hal yang memotivasi penulis mengangkat topik penelitian. 

2. perumusan masalah, bagian ini menjelaskan pokok permasalahan 

dalam topik yang diangkat oleh penulis. 

3. tujuan penelitian, menjelaskan pokok tujuan yang menjadi sasaran 

peelitian ini dengan berbasis pada perumusan masalah penelitian ini. 

4. Manfaat penelitian, menjelaskan pihak-pihak yang diharapkan 

mendapatkan manfaat dari penelitian ini. 
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5. Sistematika Penulisan, bagian ini menjelaskan pokok bagian-bagian 

yang ada dalam isi laporan penelitian ini. 

 

BABII :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas landasan teori mengenai agency theory, komponen 

pendapatan asli daerah, dan penjelasan otonomi daerah. Bab ini juga 

menjelaskan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang 

merupakan menjadi objek dari dari penelitian penulis. 

 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan variabel penelitian, dan definisi operasional 

setiap variabel penelitian, penentuan sampel yang akan digunakan, 

jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis mengenai komponen 

pendapatan asli daerah dan opini audit serta kinerja keuangan 

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penelitian. 

 

BAB IV:  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas deskripsi objek penelitian, analisis data dan 

interprestasi terhadap hasil data analisis yang telah dilakukan 

mengenai ada atau tidaknya pengaruh komponen pendapatan asli 

daerah dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, 

berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian. 
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BAB V:  PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang membahas 

kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, 

serta saran yang dapat disampaikan untuk penelitian yang akan 

datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Agency Theory 

Zimmerman (1977) dalam Setyaningum (2012) menyatakan bahwa agency 

theory terjadi dalam semua jenis organisasi, di sektor privat antara pemegang saham 

dengan manajemen, di sektor publik antara politisi dengan voters (rakyat). Politisi 

diasumsikan sebagai pihak yang mementingkan kepentingan pribadi/kelompok, sehingga 

maksimilisasi kekayaan ditentukan apakah mereka akan dipilih kembali serta pendapatan 

masa kini dan masa depan. Setyaningrum (2012) mengungkapkan, Kepentingan politisi 

adalah agar dipilih kembali oleh rakyat, sehingga eksekutif dapat memanfaatkan 

anggaran Negara demi kepentingan individu/kelompoknya. Oleh karena itu, rakyat 

membutuhkan transparansi penggunaan anggaran negara untuk memastikan 

kesejahteraan mereka terpenuhi.  

Mengacu pada pendapat Scott (2003), Hendriksen (2005) serta Jensen dan 

Meckling (1976) dalam Sutaryo (2009) dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat 

dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang 

timbul karena adanya kontrak yang di tetapkan oleh rakyat (sebagai principal) yang 

menggunakan pemerintah (sebagai agent) untuk menyediakan jasa yang menjadi 

kepentingan rakyat. Dalam hal mengawasi perilaku pemerintah serta menyalaraskan 

tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada 

pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik (Sutaryo, 2009).  
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Lupia dan McCubbins (dikutip dari Halim dan Abdullah, 2009)  dalam Ardhani 

(2009) menyatakan bahwa yang dihadapi legislatur dapat diartikan sebagai fenomena 

yang disebut agency problems. Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, 

yakni principal, yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan, dan agen, 

yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal. Dalam konteks pembuatan 

kebijakan oleh legislatif, legislatur adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan 

kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru, 

hubungan keagenan terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah 

usulan tersebut diterima atau ditolak (Sutaryo, 2009). Oleh karena itu, rakyat 

membutuhkan transparansi penggunaan anggaran negara untuk memastikan 

kesejahteraan mereka terpenuhi. 

Hagen (2003) dalam Darwanto (2007) menjelaskan bahwa hubungan antara  

voters-legislatif pada dasarnya rakyat dengan membayar pajak dan publik memilih 

politisi untuk membuat kebijakan publik merupakan hubungan voters-legislatif. Dengan 

demikian, politisi diharapkan mewakili kepentingan prinsipalnya ketika legislatif terlibat 

dalam pengalokasian anggaran. Lupia dan McCubbins (2000) dalam Hardhani (2009) 

mengingatkan bahwa pendelegasian memiliki konsekuensi terjadinya abdication, yakni 

agents are uncosnstrained by how their actions affect their principals. Persoalan 

abdication menjadi semakin nyata ketika tidak ada institusi formal yang berfungsi 

mengawasi kinerja legislatif.  Hagen (2003) dalam Darwanto (2007) sesungguhnya 

voters memiliki keinginan menghilangkan peluang opportunism legislatif melalui suatu 

aturan tentang apa yang harus mereka lakukan pada kondisi tertentu. Namun, membuat 

aturan untuk sesuatu yang tidak jelas dan tingginya kompleksitas situasi yang dihadapi 

menyebabkan kontrak yang sempurna sulit dibuat. Karenanya hubungan keagenan 
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voters-politisi dapat dipandang sebagai incomplete contract Seabright (1996) dalam 

Abdullah dan Asmara (2006) 

Dalam hal pembuatan kebijakan, Hagen (2002) dalam Darwanto (2007) 

berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih dan legislatif 

pada dasarnya menunjukkan bagaimana voters memilih politisi untuk membuat 

keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana 

dengan membayar pajak. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan 

atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili 

kepentingan atas preferensi prinsipal atau pemilihnya. Serta semakin publik memiliki 

ketersediaan untuk membayar pajak kepada daerah, maka semakin tinggi pula harapan 

publik untuk menerima dan menginginkan fasilitas sarana dan prasana publik serta 

keputusan kebijakan pemerintah yang semakin baik. 

Masalah keagenan anggota legislatif sebagai agen, dimana posisi legislatif 

sebagai pihak agen dan rakyat/pemilih sebagai pihak prinsipal. Pihak legislatif sebagai 

agen akan membela kepentingan rakyat atau pemilihnya, namun seringkali ini tidak 

terjadi, karena pendelegasian kewenangan rakyat/pemilih terhadap legislatornya tidak 

memiliki kejelasan aturan konsekuensi control keputusan yang disebut “abdication”. 

2.2 Otonomi Daerah 

 UUD 1945 Pasal 18 berbunyi : Pemerintahan daerah Indonesia atas dasar besar 

dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, 

dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan 

Negara dan hak-hak dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dalam UU No.32 

Tahun 2004 pasal 1 dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
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prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemberian otonomi 

pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud 

otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah 

keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan 

semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, 

peradilan, moneter dan fiskal, agama. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup 

pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. 

Dengan otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar 

lebih baik dibanding dengan era sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa 

daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kehadiran UU No 34 Tahun 2000 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta 

peraturan pelaksanaannya adalah momentum dimulainya pengelolaan sumber-sumber 

pendapatan daerah secara penuh (desentralisasi fiskal). Serta disisi manajemen 

pengeluaran daerah, sesuai azas otonomi daerah  bahwa pengelolaan keuangan daerah 

harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan 

efektif dalam pengeluaran daerah. Sudut pandang tersebut disebut sebagai reformasi 

Pembiayaan (Mardiasmo, 2002).  

Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV?MPR/1998 tentang 

“Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber 

Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam 

Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hokum bagi 
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dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No.25 

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. 

Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat 

ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang 

pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi Mardiasmo (2009). Secara 

teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu :  

1. mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat 

dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan 

(keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi 

yang tersedia di masing-masing daerah.  

2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran 

pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah 

yang memiliki informasi yang paling lengkap Shah, (1997) dalam Mardiasmo 

(2009).  

Dalam penelitiannya Wenny (2012) ada beberapa asas penting dalam Undang-

undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:  

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara kesatuan Republik 

Indonesia.  

2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi 

vertikal di wilayah tertentu. 
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3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau 

desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk 

melaksanakan tugas tertentu 

4. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem 

pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup 

pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta 

pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan 

dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan 

dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan 

kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. 

Tujuan utama pembentukan pemerintahan di daerah pada prinsipnya adalah 

untuk lebih memberdayakan peran serta pemerintah dan masyarakat di daerah dalam 

pembangunan wilayah. Mardiasmo (2002:59) menyatakan bahwa tujuan utama 

penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan 

menjalankan perekonomian daerah. 

2.3 Value for Money 

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber 

kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru mucul agar organisasi 

sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value 

for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan 

pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). 

 Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga 

yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik 
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dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari 

pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Mardiasmo, 2009) 

 Efisiensi: pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau 

penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisisensi 

merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau 

target yang telah ditetapkan.(Mardiasmo, 2009) 

 Efektivitas:  tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. 

Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan 

input.(Mardiasmo, 2009) 

Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money, namun beberapa 

pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja tidak cukup. Perlu ditambah dua elemen lain 

yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality). Keadilan mengacu 

pada adanya kesempatan sosial (social opportunity) yang sama untuk mendapatkan 

pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu 

dilakukan distribusi secara merata (equality). Artinya, penggunaan uang publik 

hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan 

secara merata (Mardiasmo, 2009). 

Analisis value for money memerlukan data input dan output yang memadai 

karena value for money mempunyai kaitan erat dengan pengukuran output dan input. 

Permasalahan yang seringkali muncul adalah tidak tersedianya data yang lengkap 

terutama data output. Tidak tersedianya data output yang lengkap tidak berarti analisis 

value for money tidak dapat dilakukan. Karena untuk mengukur output seringkali 

terdapat kesulitan, organisasi sektor publik menggunakan output antara (intermediate 

output) atau indikator kinerja (performance indicator) sebagai alat ukur output. Banyak 
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ukuran yang dianggap menunjukkan output pada kenyataannya adalah throughput, 

sebagai contoh volume aktivitas. Jumlah operasi yang dilakukan di rumah sakit 

merupakan throughput bukan output. Output yang lebih tinggi yang hendak dicapai 

rumah sakit adalah memperbaiki kesehatan masyarakat, meningkatkan angka harapan 

hidup (Mardiasmo, 2009). 

Value for Money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input 

paling kecil untuk mencapai ouput yang optimum dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. Kampanye implementasi konsep value for money pada organisasi sektor 

publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan 

pelaksanaan good governance. Implementasi konsep value for money diyakini dapat 

memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat 

implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain: 

(Mardiasmo, 2009) 

a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang 

diberikan tepat sasaran, 

b. Meningkatkan mutu pelayanan publik, 

c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan 

terjadinya penghematan dalam penggunaan input, 

d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan 

e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai 

akar pelaksanaan akuntabilitas publik. 

2.4   Pendapatan Asli Daerah 

Menurut UU No.17 Tahun 2003, pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah 

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan UU No.12 
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tahun 2008 pasal 1 ayat (15), pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. Salah satu sumber pendapatan daerah Menurut UU No.33 tahun 2004 

pasal 1 ayat (18), PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD 

bertujuan memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi 

daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 

Sesuai UU No. 33 Tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih 

banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyata-nyata konstribusi PAD 

terhadap kebutuhan pembiayaan tersebut sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa 

kinerja keuangan daerah itu masih sangat lemah. Sejalan dengan pendapat Ebit et.al, 

(2012) PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, kemampuan suatu daerah 

menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut, 

sehingga semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula 

ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat, sumber keuangan yang berasal dari 

PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Identifikasi 

sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana 

sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan 

mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga 

memberikan hasil yang maksimal (Elita, 2002). 

Pemerintah Daerah juga memiliki kendala-kendala yang dihadapi dalam 

melaksanakan otonomi daerah yaitu minimnya pendapatan yang bersumber dari 

pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain 

pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam 
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mengelola keuangan daerah (Rahmawati, 2010). Alternatif jangka pendek peningkatan 

penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah Elita 

(2002). 

Berdasarkan UU No.12 tahun 2008 pasal 157 dan UU No.33 tahun 2004 pasal 6 ayat 

1, PAD terdiri dari : 

1. Hasil Pajak Daerah 

2. Hasil Retribusi Daerah  

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

4. Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah 

2.4.1 Pajak Daerah 

Halim (2007:96) menyatakan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang 

berasal dari pajak. Simanjuntak, 2003 :32 dalam Panggabean, 2009) menyatakan bahwa 

pajak daerah adalah pajak-pajak yangdipungut oleh daerah-daerah seperti propinsi, 

kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil 

pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing. 

Sedangkan menurut UU No. 34 Tahun 2000 pajak daerah adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau kelompok tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

pembangunan daerah. 

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh 

pemerintah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan 
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pembangunan di daerah. Terdapat dua jenis pajak di Indonesia berdasarkan 

pemerintahan yaitu pajak pemeintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 

 Jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten atau Kota 

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah jenis pendapatan Pajak Kabupaten/kota tersusun dari: 

a. Pajak Hotel, 

b. Pajak Restoran, 

c. Pajak Hiburan, 

d. Pajak Reklame, 

e. Pajak Penerangan Jalan, 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, 

g. Pajak Parkir. 

Dari pengertian pajak daerah tersebut dapt diartikan bahwa pemungutan pajak 

daerah merupakan wewenang daerah yang diaturdalam undang-undang tentang pokok-

pokok pemerintahan daerah dan hasilnya dignakan untuk membiayai rumah tangga itu 

sendiri. 

2.4.2 Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah merupakan iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa balik atau kontra prestasi 

dari pemerintah yang secara langsung ditunjuk. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang pajak dan retribusi daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi 
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daerah. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan retribusi daerah diatur dalam 

Undang-undang No. 34 Tahun 2000, antara lain : 

1. Retribusi adalah : pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yan khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

2. Jasa adalah : kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati 

oleh orang atu badan. 

3. Jasa usaha adalah : jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 

pemanfaaan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, 

atau fasilitas tertent guna melindungi kepentingan umumdan menjaga 

kelestarian lingkungan. 

4. Wajib retribusi adalah : orang/badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut. 

5. Masa Retribusi adalah : suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 

pemerintah daerah yang bersangkutan. 

 

 Jenis-jenis Retribusi Daerah 

  Menurut Undang-undang Nomor 34 2000 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek 

pendapatan berikut: 
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a. Retribusi Pelayanan Kesehatan 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, 

d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil, 

e. Retribusi Pelayanan Pemakaman, 

f. Retribusi Pengabuan Mayat, 

g. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, 

h. Retribusi Pelayanan Pasar, 

i. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 

j. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, 

k. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, 

l. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan, 

m. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 

n. Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir atau Pertokoan, 

o. Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan, 

p. Retribusi Jasa Usaha Terminal, 

q. Retribusi Jasa Usaha Khusus Parkir, 

r. Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, 

s. Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus, 

t. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 

u. Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelatihan Kapal, 

v. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga, 

w. Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan di atas Air, 

x. Retribusi Jasa Usaha  Pengolahan Limbah Cair, 

y. Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah, 
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z. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, 

2.4.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik 

Daerah yang dipisahkan 

  

 Menurut Halim (2004:68) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang 

berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Halim (2004:68) menjelaskan jenis pendapatan ini meliputi objek 

pendapatan berikut : 

a. Bagian laba perusahaan milik daerah 

b. Bagian laba lembaga keuangan bank 

c. Bagian keuangan nonbank 

d. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi 

 Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 hasil perusahaan milik daerah 

dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yangdipisahkan atau bagian laba BUMD 

merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan 

pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan. 

 BUMD menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. BUMN dapar pula 

berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi 

masyarakat. Berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 BUMN terdiri dari PERSERO dan 

PERUM. 
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2.4.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Asli menurut Undang-undang 

  

 Menurut Halim (2004:69) pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang 

berasal dari lain-lain pemerintah daerah.  

 Menurut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Lain-lain PAD yang sah meliputi : 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b. Jasa Giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

2.5 Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Untuk mengurangi asimetri informasi antara politisi dan rakyat, laporan 

keuangan pemerintah daerah perlu diaudit oleh pihak yang independen. Menurut UU 

No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 

pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

(BPK-RI) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Setyaningrum, 2012). Laporan hasil 

pemeriksaan BPK-RI dapat memuat opini, temuan, kesimpulan dan rekomendasi 

tergantung lingkup pemeriksaannya.  
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Menurut Mardiasmo (2005) terdapat tiga aspek utama yang mendukung 

terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu pengawasan, 

pengendalian dan pemeriksaan. Setyaningrum (2012) menyatakan Pemeriksaan (audit) 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan 

kompetesi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara untuk melakukan audit atas LKPD. 

Menurut Angelo (1981) dalam Nuansa (2010) Kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya pada pengguna 

laporan keuangan adalah definisi kualitas audit. Keberanian auditor melaporkan adanya 

kesalahan tergantung pada independensi auditor, serta peluang mendeteksi kesalahan 

pada laporan keuangan tergantung pada kompetensi auditor. Pemeriksaan oleh BPK-RI 

tidak hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan dan laporan keuangan yang 

diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Temuan tersebut menjelaskan 

kelemahan pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-

undangan (Setyaningrum, 2012). Hasil audit yang dilakukan oleh BPK-RI juga 

memberikan informasi potensi kerugian Negara yang ditemukan dalam proses audit 

akiba dari penyalahgunaan dan infisiensi penggunaan APBN/APBD.  

Lampiran 1 Permendagri No. 4 tahun 2008 memuat keterkaitan antara review 

inspektorat dan opini audit BPK dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas 

bahwa laporan keuangan disajikan telah sesuai dengan SAP. Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah direview disampaikan kepada BPK untuk 

dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat (opini). Selanjutnya, adalah 

tugas dari pemeriksa untuk menguji/menilai apakah keseluruhan proses kegiatan telah 
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berjalan dengan baik. Haryadi (2009) menyatakan banyaknya temuan audit baik terkait 

dengan sistematika pelaporan, sistem pengendalian internal dan kepatuhan menunjukkan 

bahwa pengawas internal tidak melakukan tugasnya sebagai quality insurance dengan 

benar. Tumanggor (2009) dalam Haryadi (2009) menyampaikan bahwa review sangat 

baik untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD telah disajikan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pada akhirnya BPK akan memberikan opini 

terhadap LKPD tersebut. 

Audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor bisnis atau swasta. Audit 

sektor publik dilakukan pada organisasi pemeritahan yang bersifat nirlaba, seperti sektor 

pemerintahan daerah (pemda), BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan 

pengelolaan aktiva/kekayaan Negara (Bastian, 2003). Dalam praktiknya, setelah Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut selesai dan siap untuk diterbitkan, maka 

untuk menunjang kredibilitas public terhadap LKPD tersebut dilaksanakan sebuah audit 

untuk menilai kewajaran LKPD tersebut oleh sebuah badan yang ditunjuk langsung oleh 

Presiden, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Menurut Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK (2008), temuan pemeriksaan 

merupakan temuan atau indikasi permasalahan yang diperoleh selama pemeriksaan. Pada 

dasarnya temuan pemeriksaan terkait dengan : 

1. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, penyimpangan dan 

ketidakpatuhan yang material untuk dilaporkan. 

2. Kelemahan sistem pengendalian intern yang material untuk dilaporkan 

3. Kegagalan suatu program yang diperiksa 

4. Ketidaksesuaian kondisi dengan kriteria yang diterapkan. 

Pengaruh Komponen..., Aditya Indra Prayitno, Ak.-Ibs, 2013



  
 

27 
 

Temuan pemeriksaan memiliki arti penting untuk disampaikan kepada entitas 

yang diperiksa dengan didukung oleh fakta dan informasi yang akurat, berhubungan 

dengan permasalahan yang diperoleh dari pemeriksaan lapangan yang mempunyai nilai 

yang material. Berdasarkan temuan pemeriksaan tersebut, pimpinan entitas yang 

diperiksa memberikan tanggapan. 

 Opini audit merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran 

penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara (2007:PSP 03 Standar Pelaporan Pemeriksaan 

Keuangan, paragraf 03) menyatakan bahwa; “Laporan audit harus memuat suatu 

pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau sesuatu asersi 

bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan 

tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal jika nama 

auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang 

jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul 

auditor”. 

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

pemeriksaaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab mengenai keuangan Negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh 

unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 17 

tahun 2003 tentang keuangan Negara, yaitu: 

1. Pemeriksaan Keuangan 

Adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam tangka 
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memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Pemeriksaan Kinerja 

Adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisienssi, serta pemeriksaan atas 

aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat 

pengawasan intern pemerintah. 

Pasal 23E Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan 

keuangan Negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal 

yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, 

pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan 

Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi 

sasarannya secara efektif. 

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

Adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan 

keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu 

ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan 

pemeriksaan investigatif. 

Auditor harus memberikan opini terhadap mutu atau kualitas laporan keuangan 

yang diperiksanya. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2004 menyatakan 

pemeriksa (BPK) menysusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan 

selesai dilakukan dan pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2004 menyatakan bahwa 

laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini adalah 

pernyataan professional terhadap simpulan hasil pemeriksaan, mengenai tingkat 

kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil 
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audit BPK berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) dam pemberian opini atas kewajaran 

penyajian laporan keuangan tersebut, ada 5 jenis opini pemeriksaan audit menurut 

Bastian, 2007:194): 

a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah 

dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan 

keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan tidak terdapat 

kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelas. 

b. Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas  

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas diberikan apabila 

audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, 

penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip yang berlaku umum,tetapi 

terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan paragraf penjelas. 

Kondisi yang memerlukan paragraf penjelas tambahan antara lain dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen 

lain. Auditor harus menjelaskan hal ini dalam paragraf pengantar untuk 

menegaskan pemisahan tanggung jawab dalam pelaksanaan audit. 

2. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh profesi 

atau pihak yang berwenang. Penyimpangan tersebut adalah 

penyimpangan yang terpaksa dilakukan agar tidak menyesatkan pemakai 

laporan keuangan hasil audit. Auditor harus menjelaskan penyimpangan 

yang dilakukan berikut estimasi terhadap pengaruh serta alasan 

dilakukannya penyimpangan ini dalam satu paragraf khusus. 

3. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material. 
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4. Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya 

5. Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam penggunaan 

prinsip dan metode akuntansi.  

c. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

Pendapat ini diberikan apabila : 

1. Tidak ada bukti yang kompeten dan mencukupi atau adanya pembatasan 

lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan 

secara keseluruhan, 

2. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip 

akuntansi yang berlaku umum dan berdampak material tetapi tidak 

mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut 

dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai maupun perubahan dalam 

prinsip akuntansi. 

d. Tidak memberikan pendapat 

Pernyataan auditor untuk tidak memberikan pendapat  layak diberikan apabila : 

1. Ada pembatasan yang sangat atwerial terhadap lingkup audit, baik oleh 

klien mapun karena kondisi tertentu 

2. Auditor tidak independen terhadap klien.  

e. Pendapat tidak penuh 

Pendapat ini sebenanrnya bukan merupakan suatu jenis pendapat tersendiri. 

Pendapat tidak penuh adalah pendapat atas unsur tertentu dalam laporan 

keuangan. Pendapat ini boleh dinyatakan, jika auditor menyatakan tidak 

memberikan pendapat atau menyatakan pendapat tidak wajar atas laporan 

keuangan secara keseluruhan.  
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2.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 156 ayat 1 tentang 

Pemerintah Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang 

dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat 

dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut. 

Hak Daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha 

pemerintah daerah mengisi kas daerah. 

 Hak Daerah tersebut meliputi antara lain : 

1. Hak menarik pajak daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 Tahun 

2000). 

2. Hak untuk menarik retribusi/iuran daerah (UU No.18 Tahun 1997 jo UU No. 

34 Tahun 2000). 

3. Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 Tahun 2004) 

4. Hak untuk memperoleh Dana Perimbangan dari pusat (UU No. 33 Tahun 

2004) 

Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan 

Pusat sesuai pembukaan UUD 1945, yaitu : 

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia 

2. Memajukan kesejahteraan umum. 
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3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 

4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. 

Menurut Sularso & Yanuar (2011) Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang 

direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi, apabila pencapaian sesuai dengan 

yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila 

pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat 

bagus dan apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang 

dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya tidak baik.  

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 

2004 sudah tentu berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Devas et.al 

(1989:279) dalam Panggabean (2009) menjelaskan bahwa tujuan utama pengelolaan 

keuangan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut : 

1. Pertanggungjawaban (Accountability), pemerintah daerah harus 

mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang 

berkepentingan. Unsur tanggungjawab ini adalah meliputi keabsahan dengan 

berpangkal pada ketentuan hukum dan perundang-perundangan yang berlaku. 

Sedangkan pengawasan merupakan tata cara yang efektif untuk menjaga 

kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan penyelewengan, dan 

memastikan bahwa semua sumber pendapatan dan penggunaannya adalah tepat 

dan sah. 
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2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan daerah harus dikelola 

sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang 

3. Kejujuran. Urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur dan 

kesempatan utuk berbuat curang dipersempit. 

4. Efisiensi dan Efektivitas. Tata cara mengurus keuangan daerah harus 

menggunakan manajemen pengawasan yang baik, sehingga memungkinkan 

program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah 

daerah dengan biaya seefisien mungkin dan memerlukan jangka waktu 

pelaksanaan yang seefektif mungkin. 

5. Pengendalian. Petugas keuangan daerah DPRD, dan petugas pengawas harus 

melakukan pengendalian agar semua tujuan yang direncanakan bias tercapai. 

Untuk itu semua pihak yang berkepentingan dalam pengawasan ini harus 

mengusahakan agar selalu mendapatkan informasi yang diperlukan untuk 

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan 

rencana dan sasaran. 

Menurut Halim (2007:231) analisis kinerja keuangan adalah usaha 

mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Penggunaan 

analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan. 

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, 

demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan 

meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang 

dimilikiperusahaan swasta. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan 

membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode 
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sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Menurut Halim 

(2007:232) beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas 

pemerintah daerah diuraikan berikut ini: 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio Kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada 

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan 

yang diperlukan daerah. 

                 

 
                      

                                                   
      

 

2. Rasio Efektifitas terhadap PAD 

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mereal-

isasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234) yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

                  
                        

                       
      

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total 

realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima 

(Halim, 2007:234). Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah 
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semakin baik. Rumusan untuk menghitung tingkat efisiensi penerimaan pendapatan 

asli daerah adalah sebagai berikut: 

 

                
                              

                                 
      

 

4. Rasio Desentralisasi Fiskal 

Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola 

pendapatan. 

  

                            
                      

                       
      

2.7 Penelitian Terdahulu 

  Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai kinerja 

keuangan pemerintah daerah, seperti Wenny (2012) dengan penelitian yang berjudul 

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada 

Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini 

menggunakan variable independen PAD dengan objek penelitian menggunakan Laporan 

Realisasi APBD kabupaten dan kota di propinsi Sumatera Selatan, dengan periode 

anggaran 2005-2009. Penelitian ini memperlihatkan bahwa secara simultan PAD 

memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, dan secara parsial hanya lain-lain PAD 

yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, 

retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan 
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mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi 

Sumatera Selatan 

  Wenny (2012) melakukan penelitian Hubungan antara opini audit pada 

laporan keuangan daerah, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap 

kinerja keuangan daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

Opini audit, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

kinerja keuangan daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini memperoleh hasil 

bahwa adanya korelasi negatif antara opini audit pada laporan keuangan daerah terhadap 

kinerja keuangan daerah, kemudian adanya korelasi positif pendapatan asli daerah 

terhadap kinerja keuangan daerah, dan korelasi negatif yang diperlihatkan antara Dana 

Alokasi Umum (DAU) terhadap kinerja keuangan daerah. 

  Haryadi (2010) yang melakukan penelitian dengan judul pengaruh review 

inspektorat dan nilai temuan pemeriksaan terhadap opini audit BPK. Penelitian ini 

menyatakan bahwa review Inspektorat berpengaruh signifikan terhadap opini audit BPK 

tidak terdukung secara statistik, hasil ini tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.8 

tahun 2006 dan tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 

ayat 3. Hipotesis kedua tentang pengaruh nilai temuan memperlihatkan bahwa nilai 

temuan pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit BPK.  

  Sesotyaningtyas (2012) dengan penelitian yang berjudul pengaruh leverage, 

ukuran legislatif, intergovernmental revenue dan pendapatan pajak daerah terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan data keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

kinerja keuangan daerah melalui rasio efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan secara 

simultan menunjukkan variabel-variabel independen, leverage, ukuran legislatif, 
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intergovernmental revenue, dan pendapatan pajak daerah secara bersama-sama memiliki 

pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi. 

Sedangkan secara parsial, variabel leverage, ukuran legislatif dan intergovernmental 

revenue tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan 

rasio efisiensi kinerja. Sedangkan variabel pendapatan pajak daerah berpengaruh negatif 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. 

 Ramya (2010) yang menganalisis opini BPK atas laporan keuangan daerah di Jawa 

Timur memperoleh hasil yang menyatakan ketidakpatuhan terhadap perundang-

undangan yang berlaku ditemukan kasus kerugian daerah, kekurangan penerimaan, 

administrasi dan ketidakefektifan. Selain itu adanya kasus yang mengindikasikan 

ketidaksesuaian LKPD kabupaten X dengan SAP, yaitu ketidaksesuaian dengan PSAP 

No.1 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP No.2 Laporan Realisasi Anggaran dan PSAP 

No.07 Akuntansi Aset tetap. Penyebabnya kabupaten X belum memperoleh opini WTP 

adalah lemahnya kualitas SDM yang menjalankan siklus keuangan daerah dan mutasi 

yang sering dilakukan oleh badan kepegawaian daerah. Tidak tertibnya SKPD dan 

SKPKD dalam penatausahaan Keuangan Daerah.  

2.8 Rerangka Pemikiran  

  Kinerja pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pertumbuhan 

ekonomi masyarakatnya salah satunya dengan cara memacu pertumbuhan nilai 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan jumlah PAD suatu daerah maka akan 

mempengaruhi kinerja dan kemampuan pemerintah daerah. Kemudian opini audit 

membuktikan bahwa kinerja suatu pemerintah daerah sesuai dengan Standar Pelaporan 

Keuangan atau tidak, semakin meningkat jumlah temuan BPK dan semakin negatif opini 

yang diberikan maka akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 
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keuangan pemerintah daerah. Hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat 

digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Rerangka Pemikiran  

 

 

(Sumber : olahan penulis) 

2.9 Pengembangan Hipotesis  

2.9.1 Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan 

 

  Menurut UU No.33 tahun 2004 pasal 1 ayat (18), PAD adalah pendapatan 

yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kepada Pemerintah Daerah 

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai 

perwujudan desentralisasi. Dari uraian diatas, maka Pendapatan Asli Daerah akan 

mempengaruhi kinerja pemerintah daerah maka semakin besar pendapatan asli daerah 

maka semakin baik pula kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Teori agensi 

memprediksi bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan daerah. 

Pajak Daerah 

Retribusi Daerah 

Laba BUMD 

Lain-lain pendapatan yang 

 sah 

Opini Audit tahun 

sebelumnya 

Kinerja 

Keuangan 

Komponen PAD 
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  Hubungan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih 

(2003) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

daerah. Wenny (2012) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki 

pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Serta Indrarti (2012) menyatakan besarnya 

PAD yang diterima daerah dapat menjadi ukuran dalam menilai kinerja pemerintah 

daerah, karena semakin besar angka PAD juga menunjukkan bahwa pemerintah 

daerahmampu mendayagunakan sumber daya dan potensi yang ada pada 

kewenangannya. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu diatas, maka 

komponen dari Pendapatan Asli Daerah dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut : 

Hipotesis 1: 

Ho1 : Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah kabupaten/kota berkapasitas fiskal sangat tinggi tahun 2010-2011. 

Ha1 : Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota berkapasitas fiskal sangat tinggi tahun 2010-2011. 

Hipotesis 2: 

Ho2 :Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah kabupaten/kota berkapasitas fiskal sangat tinggi tahun 2010-

2011. 

Ha2 :Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah kabupaten/kota berkapasitas fiskal sangat tinggi tahun 2010-2011. 

Hipotesis 3: 

Ho3 : Hasil perusahaan milik daerah dan Pengolahan kekayaan daerah yang sah menurut 

Undang-undang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
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pemerintah daerah kabupaten/kota berkapasitas fiskal sangat tinggi tahun 2010-

2011. 

Ha3 : Hasil perusahaan milik daerah dan Pengolahan kekayaan daerah yang sah menurut 

Undang-undang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah kabupaten/kota berkapasitas fiskal sangat tinggi tahun 2010-2011. 

Hipotesis 4 : 

Ho4 : Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah menurut Undang-undang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota berkapasitas fiskal sangat tinggi tahun 2010-2011. 

Ha4 : Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah menurut Undang-undang berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota 

berkapasitas fiskal sangat tinggi tahun 2010-2011. 

2.9.2 Opini Audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah 

 

  Berdasarkan teori yang telah disampaikan teori agensi dan konsep otonomi 

daerah memprediksi bahwa semakin baik opini BPK yang didapatkan suatu daerah maka 

semakin baik juga kinerja keuangan daerah terebut. Prediksi ini memperlihatkan adanya 

hubungan positif antara opini audit BPK tahun sebelumnya dengan kinerja keuangan 

daerah. Beberapa peneliti terdahulu telah berupaya menguji teori tersebut yang 

menjelaskan hubungan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan daerah dengan hasil 

yang beragam.  Virgasari (2009) mengungkapkan terdapat hubungan yang cukup kuat 

antara Opini Audit pada Laporan keuangan daerah dengan kinerja keuangan Daerah 

adanya hubungan yang cukup kuat tersebut maka semakin tidak bagus opini yang 

diberikan oleh BPK menggambarkan semakin buruknya kinerja pemerintah daerah 
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tersebut. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut maka dirumuskan hipotesis yang 

kedua yaitu : 

Hipotesis 5 : 

Ho2 :  Opini audit BPK tahun sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan daerah  

Ha2 : Opini audit BPK tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan daerah  
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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, dan/atau hal minat yang 

ingin diteliti (Sekaran, et al, 2010). Populasi yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Sedangkan sampel 

menurut Sekaran, et al (2010) adalah sejumlah bagian yang dipilih dari populasi tersebut. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan 

sampel berdasarkan kriteria tertentu, kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK dan 

di publikasikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada tahun 

anggaran 2010-2011, 

2. Kabupaten/Kota yang mempunyai tingkat kapasitas fiskal sangat tinggi menurut 

PMK/266/PMK07/2010 dan PMK/277/PMK07/2011 berturut-turut pada tahun 

2010-2011, 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari informasi yang sudah disediakan oleh sumber-

sumber yang sudah ada (Sekaran, et al, 2010:77). Data dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif dan bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah dengan tahun 

anggaran 2010 dan 2011 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  
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3.3 Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kuantitatif dengan menggunakan software pengolahan data statistik, yaitu 

menggunakan program EViews7. 

3.4 Operasionalisasi Variabel  

3.4.1 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat (dependen) yaitu variabel yang faktornya diamati dan diukur 

untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Menurut Bastian (2010) pendapatan/penghasilan bersih ditambah dengan pelayanan 

sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja. 

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan 

melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakan. Dalam penelitian ini kinerja keuangan pemerintah daerah diproksikan 

melalui rasio, menurut Halim (2007:232) beberapa rasio yang dapat digunakan untuk 

mengukur akuntabilitas pemerintah daerah diuraikan berikut ini: 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
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2. Rasio Efektifitas terhadap PAD 

                  
                        

                       
      

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

                
                              

                                 
      

 

4. Rasio Desentralisasi Fiskal 

                            
                      

                       
      

 

3.4.2 Variabel Bebas (Independent Variable) 

3.4.2.1 Komponen Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-

sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Kadjatmiko, 2002:77). Dalam penelitian ini variabel PAD akan 

diteliti dengan desain kausal artinya peneliti akan menguraikan komponen-kompenen 

dalam PAD untuk diteliti. 

Komponen PAD yang akan diteliti adalah Berdasarkan UU No.12 tahun 2008 pasal 

157 dan UU No.33 tahun 2004 pasal 6 ayat 1, PAD terdiri dari : 

1. Hasil Pajak Daerah 

2. Hasil Retribusi Daerah  

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

4. Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah 
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3.4.2.2   Opini Audit BPK tahun sebelumnya 

Berdasarkan Undang-undang Auditor harus memberikan opini terhadap mutu 

atau kualitas laporan keuangan yang diperiksanya. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU 

Nomor 15 tahun 2004 menyatakan pemeriksa (BPK) menysusun laporan hasil 

pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan pasal 16 ayat (1) UU 

Nomor 15 tahun 2004 menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan 

keuangan pemerintah memuat opini. Opini adalah pernyataan professional terhadap 

simpulan hasil pemeriksaan, mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil audit BPK berupa laporan hasil 

pemeriksaan (LHP) dan pemberian opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan 

tersebut. Berdasarkan Ayat (1) Pasal 16 UU No. 15 Tahun 2004 Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ada 5 jenis opini pemeriksaan : 

a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

b. Wajat Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas 

c. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

d. Tidak Wajar (TW) 

e. Tidak memberikan pendapat 

Dalam penelitian ini variabel opini audit BPK pada penelitian ini akan di 

proksikan dengan varibel dummy dimana opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan kode 1 dan opini 

(Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf penjelas, Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP), Tidak Wajar, dan Tidak memberikan pendapat) diberikan kode 0. Pengukuran 

ini juga digunakan oleh beberapa penelitian terdahulu seperti dalam penelitian Indrarti 

(2010). 
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3.5 Analisis Model Regresi Data Panel 

Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas 

(independen) terhadap variabel terikat (dependen). Jika pengukuran pengaruh antar 

variabel melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X1,X2,X3,...,Xn), maka analisis itu 

dinamakan analisis regresi linier berganda. Analisis tersebut dikatakan linier karena 

setiap estimasi atas nilai diharapkan mengalami peningkatan atau penurunan mengikuti 

garis lurus (Sunyoto, 2009).  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian 

ini dilakukan analisis apakah variabel independen, yaitu Pajak Daerah LN_PJKD), 

Retribusi Daerah (LN_RTDR), Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (LN_KAYA), 

Pendapatan Asli Daerah Lainnya (LN_PADL) dan Opini Audit (OP_AUD) berpengaruh 

terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Selain itu, dilakukan juga untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. Model yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

 

KINKEU i = βo + β1 LN_PJKDi + β2 LN_RTDRi + β3 LN_KAYAi + β4 LN_PADLi 

+ β5 OP_AUDi + ε 
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Dimana:  

KINKEU   : Kinerja Keuangan Pemda  

(Rasio kemandirian+Rasio Efektivitas PAD+Rasio 

Efisiensi keuangan daerah+Rasio desentralisasi Fiskal ) 

βo    : Konstanta  

LN_PJKD  : Pajak Daerah 

LN_RTDR  : Retribusi Daerah 

LN_KAYA  : Hasil Perusahaan dan Kekayaan daerah yang dipisahkan 

LN_PADL  : Lain-Lain Pendapatan asli daerah yang sah 

OP_AUD   : Opini Audit 

β1,β2,β3,β2,β3,  : Koefisien variabel independen  

ε    : Koefisien error 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel. Data panel 

(pooled data) adalah kombinasi atau gabungan antara dua data, yaitu data runtut waktu 

dan silang tempat (Kuncoro, 2003). Data runtut waktu (time series) merupakan 

sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu (Widarjono, 2009). Data ini 

dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu, misalnya data mingguan, data 

bulanan, data tahunan dan lain sebagainya. Sedangkan data silang tempat (cross section) 

merupakan data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu, seperti snapshot (potret) pada 

suatu waktu tertentu (Kuncoro, 2003).  Menurut Winarno (2011), data silang terdiri atas 

beberapa atau banyak objek atau disebut observasi (misalnya Kabupaten/Kota) dengan 

beberapa jenis data (seperti pendapatan, belanja daerah, dana alokasi umum dan dana 

alokasi khusus).  

Dalam mengolah data untuk melakukan operasionalisasi variabel yang akan diuji, 

nilai variabel tersebut di input ke dalam bantuan Microsoft Excel dan kemudian diolah 
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dengan program  software EViews  (Econometric Views) versi 7 yang merupakan 

program komputer berbasis Windows yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang berbentuk time series, cross section, maupun data panel.  

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data 

penelitian dan untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis. Statistik 

deskriptif yang digunakan adalah rata-rata (mean), maksimum, minimum, median, dan 

standar deviasi 

3.6.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas sering digunakan dalam beberapa penelitian untuk menguji apakah 

variabel dependen dan independen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau 

tidak. Umumnya model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Untuk mengatahui apakah data terdistribusi normal atau 

tidak dapat dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan Histogram dan Uji 

Jarque-Bera. Bentuk grafik yang menggambarkan bentuk distribusi normal adalah grafik 

yang apabila dibagi menjadi dua bagian keduanya akan memiliki bagian yang sama. 

Selain itu Jarque-Bera juga merupakan uji statistik untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi normal atau tidak, dengan menggunakan perhitungan probabilitas dan 

Jarque-Bera. Hipotesis yang digunakan adalah : 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Uji normalitas data dapat dilihat dari nilai probabilitas. Dasar pengambilan 

keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan probabilitas Jarque-Bera dengan 
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level of significance α = 5%. Jika probabilitas J-B ≤ 0,05 maka Ho ditolak (data tidak 

berdistribusi normal), sedangkan jika probabilitas J-B > 0,05 maka Ho diterima (data 

berdistribusi normal). Selain itu data yang terdistribusi normal juga memiliki nilai 

Jarque-Bera yang tidak signifikan. (Winarno, 2011). 

3.6.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

 Kombinasi antara data cross section dan time series disebut data panel. Regresi 

dengan menggunakan data panel disebut dengan model regresi data panel. Ada tiga 

pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel 

yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect (Winarno, 2011). Metode  

Common Effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel, 

yaitu dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya 

menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka 

metode Ordinary Least Square (OLS) dapat digunakan untuk mengestimasi model data 

panel. Metode ini dikenal dengan estimasi Common Effect (Winarno, 2011). Dalam 

pendekatan common effect penghitungan tidak perlu memperhatikan dimensi individu 

maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam 

berbagai kurun waktu, atau hasil analisis regresi dianggap berlaku pada semua objek 

pada semua waktu (Winarno, 2011). 

Pada dasarnya karakteristik dan kondisi tiap kabupaten/kota akan saling berbeda 

misalnya budaya, gaya manajerial, sistem insentif dan sebagainya. Bahkan kondisi suatu 

kabupaten/kota pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi kabupaten/kota 

tersebut pada waktu yang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu model yang dapat 

menunjukkan perbedaan antar objek, model ini dikenal dengan model regresi Fixed 

Effect (efek tetap). Teknik model Fixed Effect adalah teknik mengesimasi data panel 
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dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. 

Pengertian Fixed Effect ini didasarkan oleh karena adanya perbedaan intersep antara 

kabupaten/kota, namun intersep tersebut sama antar waktu (time invariant). Disamping 

itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) adalah tetap antar 

kabupaten/kota dan antar waktu (Widarjono, 2009:232). 

1. Estimasi dengan Random Effect  

2. Melakukan Uji Hausman (Random Effect  atau Fixed effect) dengan hipotesis:  

Ho : Menggunakan model Random Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Widarjono (2009) uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa 

model yang diperoleh telah memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi agar estimator 

yang didapatkan memiliki sifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), dimana tidak 

terjadi multikolinieritas, tidak terjadi heteroskedatisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. 

Pengujian BLUE ini dilakukan dengan menggunakan software Eviews versi 7. 

3.6.4.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

terdapat problem multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui ada/tidaknya 

multikolinearitas ini  dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar 

variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 

0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika 

koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak ada masalah 
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multikolinieritas. Adanya multikolinieritas masih menghasilkan estimator yang BLUE, 

tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar (Widarjono, 2009). 

3.6.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Kebalikannya jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji White dengan 

melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun 

hipotesis, yaitu:  

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : Ada heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% 

maka terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2009). 

3.6.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Nachrowi dan Usman, 2006). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan terjadi problem Autokorelasi yang menyebabkan model yang digunakan 

tidak layak dipakai. Salah satu cara melakukan uji Autokorelasi adalah dengan 

menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji Lagrange 

Multiplier (LM) ini sebagai berikut : 
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 Ho : Tidak ada autokorelasi  

Ha : Ada autokorelasi 

Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat pada nilai probabilitas dari 

Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada 

autokorelasi (Widarjono, 2009). 

3.6.5 Pengujian Hipotesis 

Suatu penghitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak), sebaliknya disebut 

tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima 

(Kuncoro,2003). Dalam analisis regresi terdapat tiga jenis kriteria ketepatan (goodness of 

fit) yaitu uji statistik secara parsial (uji t) dan uji Koefisien Determinasi. 

3.6.5.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (adjusted R-square) digunakan untuk mengukur 

kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel independen. 

Koefisien determinasi digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi 

dalam memprediksi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai koefisien determinasi yang hampir mendekati satu mencerminkan 

kemampuan variabel independen sangat baik dalam menjelaskan variabel dependennya. 

Namun sebaliknya jika nilai koefisisen determinasi rendah atau hampir mendekati nol 

maka kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependennya 

semakin terbatas (Widardjono, 2009). 
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3.6.5.2 Uji t (Koefisien Regresi Parsial) 

 

Uji statistik t merupakan uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 

2003), atau dengan kata lain uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (LN_PJKD, LN_RTDR, LN_KAYA, LN_PADL dan OP_AUD) secara 

individu/parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (KIN_KEU) 

dengan asumsi nilai variabel yang lain adalah konstan. Penelitian ini menggunakan 

tingkat keyakinan sebesar 95% (α = 5%). Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan 

signifikansi sebesar 5% (Widarjono, 2009). Pengujian ini menggunakan ketentuan 

berikut ini: 

Ho : Jika probabilitas (signifikansi) > 5% maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak 

(variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen). 

Ha : Jika probabilitas (signifikan) ≤ 5% maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak 

(variabel independen secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel dependen). 
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BAB IV 

ANALISIS & PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

Dalam penelitian ini objek yang penulis gunakan adalah pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi secara berturut-

turut menurut PMK No.244/PMK07/2011 dan PMK No.226/PMK07/2012. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) yang telah diaudit dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-

RI). Sampai saat ini tercatat sebanyak 491 kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan 

226/PMK07/2012.  

Dalam penelitian ini juga menggunakan rasio kinerja keuangan pemerintah 

daerah yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini : 

Tabel 4.1  

Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

 

No. Rasio Perhitungan 

1 Kemandirian 
PAD/Bantuan pemerintah pusat atau provinsi 

dan pinjaman 

2 Efektifitas PAD Realisasi PAD/anggaran PAD 

3 Efisiensi 
Total realisasi belanja daerah/Total pendapatan 

daerah 

4 Desentralisasi fiskal PAD/Total Pendapatan daerah 

  Sumber : Halim,2007 

 Penelitian ini memiliki sampel 31 Kabupaten/Kota dengan periode 

penelitian 2 tahun (2010-2011) yang merupakan hasil dari pemilihan sampel dengan 
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metode purposive sampling atas populasi penelitian. Rincian pemilihan sampel 

dijelaskan pada tabel 4.2 berikut ini :  

Tabel 4.2 

Rincian Pemilihan Sampel Kabupaten/Kota 

 

  Sumber : Peraturan Menteri Keuangan dan dikembangkan oleh penulis 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui terdapat 4 outliers yang dikeluarkan dari 

sampel penelitian, sehingga diperoleh sebanyak 58 observasi. Outliers dilakukan karena 

melihat hasil awal uji normalitas atas residual data berdasarkan model penelitian 

terhadap seluruh observasi menunjukkan bahwa residual data tidak terdistribusi normal, 

oleh karena itu penulis melakukan outliers agar residual data terdistribusi normal. 

Outliers merupakan proses pengeliminasian data yang memiliki karakteristik unik, 

seperti penyimpangan yang memiliki perbedaan signifikan dengan observasi lainnya. Hal 

ini menyebabkan distribusi data penelitian menjadi kurang baik sehingga harus 

dikeluarkan dari observasi. Lampiran 3 menunjukkan daftar perusahaan yang merupakan 

observasi penelitian. 

 

Kriteria Sampel Jumlah 

Kabupaten/Kota yang berkapasitas fiskal sangat tinggi 2010-2011 

(menurut PMK No. 244/PMK.07/2011) 
44 

Kabupaten/Kota yang LKPD nya masih dalam proses pemeriksaan BPK (13) 

Jumlah kabupaten/kota yang berkapasitas fiskal sangat tinggi yang 

datanya tersedia x 2 tahun observasi 
31x2tahun 

Jumlah sampel penelitian 62 

Outliers (4) 

Total seluruh sampel penelitian 58 
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4.2.  Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1.   Statistik Deskriptif 

Tabel 4.3 

Hasil Statistik Deskriptif 

 

 KIN_KEU LN_PJKD LN_RTDR LN_KAYA LN_PADL OP_AUD 

Mean 57.53522 21.43977 22.20352 20.99468 23.32218 0.017241 

Median 54.45555 21.47354 22.16837 21.99089 23.11287 0.000000 

Maximum 85.19824 27.50023 24.47093 25.58544 25.14491 1.000000 

Minimum 39.68836 0.000000 18.28358 0.000000 21.37635 0.000000 

Std. Dev. 11.36491 3.567503 1.383307 5.119855 0.940330 0.131306 

Oservations 58 58 58 58 58 58 

 (Sumber: Olahan Penulis) 

Rata-rata dari nilai variabel Kinerja Keuangan pemerintah daerah (KIN_KEU) 

pada kabupaten/kota dengan tingkat kapasitas fiskal sangat tinggi adalah sebesar 57.53% 

dimana kabupaten/kota yang mempunyai kinerja keuangan tertinggi sebesar 85.19% 

adalah kabupaten Bulungan tahun 2011 dan kabupaten/kota yang memiliki kinerja 

keuangan terendah adalah kabupaten Malinau tahun 2011. Pada penelitian ini kinerja 

keuangan pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi memiliki 

kinerja keuangan yang cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata 

kinerja keuangan 57.53522 yang berada di atas nilai tengah 54.45555. Sedangkan standar 

deviasi kinerja keuangan untuk pemda kabupaten/kota dengan tingkat kapasitas fiskal 

sangat tinggi adalah sebesar 11.36491 

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa untuk nilai rata-rata dari variabel Pajak 

Daerah (LN_PJKD) yang berhasil dicapai pada daerah yang termasuk dalam tingkat 

kapasitas fiskal sangat tinggi dalam tahun 2010-2011 adalah sebesar 21.43 atau 

Rp.202.735.941 dimana LN_PJKD tertinggi mencapai 27.50 atau Rp. 877.199.251 yang 

berhasil di realisasikan oleh Kabupaten Badung tahun 2011 dan LN_PJKD terendah 
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yaitu 0.00 terjadi pada Kabupaten Supiori pada tahun 2011. Sedangkan standar deviasi 

LN_PJKD untuk Pemda yang mempunyai tingkat kapasitas fiskal sangat tinggi adalah 

sebesar 3.567503.  

Rata-rata dari nilai variabel Retribusi Daerah (LN_RTDR) yang berhasil 

dicapai pada daerah yang termasuk dalam tingkat kapasitas fiskal sangat tinggi dalam 

tahun 2010-2011 adalah sebesar 22.20 atau Rp 4,378,622,438 dimana LN_RTDR 

tertinggi mencapai 24.47 atau Rp.4,238,244,159 yang berhasil di realisasikan oleh 

Kabupaten Badung tahun 2011 dan LN_RTDR terendah yaitu 18.28 atau Rp. 

86,876,662, terjadi pada Kabupaten Supiori pada tahun 2011. Sedangkan standar deviasi 

LN_RTDR untuk Pemda yang mempunyai tingkat kapasitas fiskal sangat tinggi adalah 

sebesar 1.383307.  

Rata-rata dari nilai variabel Pengolahan Kekayaan Daerah (LN_KAYA) yang 

berhasil dicapai pada daerah yang termasuk dalam tingkat kapasitas fiskal sangat tinggi 

dalam tahun 2010-2011 adalah sebesar 20.99 atau Rp. 1,305,693,299 dimana 

LN_KAYA tertinggi mencapai 25.58 yang berhasil di realisasikan oleh Kabupaten Siak 

tahun 2011 dan LN_KAYA terendah yaitu 0.00 terjadi pada Kabupaten Sungai Penuh 

tahun 2011, Bolaang Molngondoow Utara pada tahun 2011 dan 2010. Sedangkan standar 

deviasi LN_KAYA untuk Pemda yang mempunyai tingkat kapasitas fiskal sangat tinggi 

adalah sebesar 5.119855.  

Rata-rata dari nilai variabel Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah menurut 

undang-undang (LN_PADL) yang berhasil dicapai pada daerah yang termasuk dalam 

tingkat kapasitas fiskal sangat tinggi dalam tahun 2010-2011 adalah sebesar 23.32 atau 

Rp. 1,341,983,983 dimana LN_PADL tertinggi mencapai 25.14 atau Rp. 8.282, 534,491 

yang berhasil di realisasikan oleh Kabupaten Paser tahun 2011 dan LN_PADL terendah 

yaitu 21.37 atau Rp. 1,909,295,189 terjadi pada Kabupaten Sarmi pada tahun 2010. 
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Sedangkan standar deviasi LN_PADL untuk Pemda yang mempunyai tingkat kapasitas 

fiskal sangat tinggi adalah sebesar 0.9040330.  

Rata-rata variabel opini audit (OP_AUD) yang merupakan nilai dari 

pengukuran menggunakan variabel dummy dengan penilaian 1 (satu) adalah opini audit 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan 0 (nol) adalah selain opini WTP yaitu 

Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Tidak 

Wajar(TW), dan tidak memberikan pendapat (Disclaimer). Masing-masing mempunyai 

nilai sebesar 0.017241 sedangkan kabupaten yang mendapatkan opini dengan nilai 1 

adalah kabupaten Bintan tahun 2010 dan kabupaten lainnya mendapat opini selain Wajar 

Tanpa Pengecualian. 

Dari sebaran data diatas dapat dilihat kemungkinan distribusi datanya tidak 

normal, namun untuk mendapatkan kepastian dari sebaran datanya maka akan dilakukan 

uji normalitas. 

4.2.2  Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau mendekati 

normal. Dimana dalam model regresi (baik berganda maupun panel) pengujian dilakukan 

terhadap data residual. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak 

dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Dimana Hipotesis pada uji Jarque-

Berra adalah sebagai berikut: 

H0 : Data berdistribusi Normal 

Ha : Data tidak berdistribusi Normal 

Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka 

menerima H0 yang artinya data berdistribusi normal (Winarno, 2009). Dari hasil 
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pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, di dapat bahwa data berdistribusi normal 

sehingga memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada 

gambar dan ringkasan statistik uji berikut: 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

(Sumber : Olahan penulis ) 

Dari gambar dapat dilihat bahwa nilai probablitas statistik uji Jarque- Berra 

sebesar 0,149321 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya bahwa data 

berdistribusi normal. 

4.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi 

regresi dari data panel. Data panel atau pooled data merupakan kombinasi dari data time 

series dan cross section. Metode data panel digunakan untuk mengatasi interkorelasi di 

antara variabel-variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya 

penaksiran regresi. Langkah pertama adalah data yang ada diuji dengan menggunakan uji 

Chow untuk memilih model regresi antara Common effect atau Fixed effect. Jika data 

tidak lolos uji Chow, maka kemudian dilanjutkan dengan menggunakan uji Hausman 

untuk memilih model regresi antara Fixed effect atau Random effect. 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2011
Observations 58

Mean       3.12e-15
Median  -2.093233
Maximum  25.98183
Minimum -23.51404
Std. Dev.   10.36611
Skewness   0.610863
Kurtosis   3.284904

Jarque-Bera  3.803314
Probability  0.149321
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4.3.1  Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara common effect atau 

fixed effect didalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih dahulu. Langkah 

pertama adalah melakukan estimasi regresi dengan fixed effect. Kemudian melakukan uji 

Chow untuk menentukan apakah akan menggunakan model common effect atau fixed 

effect dimana hipotesis dari uji Chow adalah sebagai berikut : 

H0 : Menggunakan Model Common Effect  

Ha : Menggunakan Model Fixed Effect 

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F 

lebih besar dari 0,05 maka terima Ho yang artinya menggunakan model common effect 

dan pengujian berhenti sampai di uji Chow test saja. Sebaliknya apabila F hitung lebih 

besar dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih kecil dari 0,05 maka tolak 

Ho yang artinya menggunakan model fixed effect dan pengujian berlanjut ke uji 

Hausman. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow   

(Sumber : Olahan penulis ) 

 

Redundant Fixed Effects Tests 

Pool : OUTPUT 

Test cross-section fixed effects   

     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     

     

Cross-section F 1.252568 (28,24) 0.2896 

Cross-section Chi-square 52.240701 28 0.0036 
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Berdasarkan uji Chow pada tabel  4.5 di atas, nilai F hitung sebesar 0.0036 

sedangkan F tabel dengan signifikansi 0,05 (α = 5%) , df1 = 28, df2 =24 adalah sebesar 

1,65600 Dengan membandingkan nilai F hitung terhadap F tabel diperoleh hasil bahwa 

nilai F hitung lebih kecil dari F tabel yang menyebabkan Ho diterima. Artinya bahwa 

Model Common Effect lebih baik dibandingkan menggunakan metode Fixed Effect. 

Kemudian probabilitas dari cross section F sebesar 0.2896 (lebih besar dari 0,05) 

menunjukkan bahwa Ho diterima, yang artinya penelitian menggunakan model Common 

Effect dan tdak melanjutkan kepada uji selanjutnya.  

4.4  Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukan hubungan yang valid atau 

tidak bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang 

digunakan. Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat non 

multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi. 

4.4.1.  Uji Multikolinearitas 

Adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi atau 

untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, maka 

dilakukan proses uji multikolinieritas. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel. Dengan 

melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien korelasi diatas 0,85 

maka di duga terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya apabila 

koefisien korelasi dibawah 0,85 maka diduga tidak terjadi masalah multikolinieritas 

dalam model (Widarjono, 2007). 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

(Sumber : Olahan penulis) 

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel diatas, hasil besaran korelasi antar 

variabel independen kurang dari 0,85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel, tidak 

ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel 

independen yang diatas 0,85, maka data terbebas dari masalah multikolinearitas. Dalam 

penelitian ini bisa disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi antar variabel LN_PJKD, 

LN_RTDR, LN_KAYA, LN_PADL, dan OP_AUD yaitu tidak adanya hubungan linier 

antar variabel independen dalam model regresi. 

4.4.2  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penenlitian ini 

menggunakan metode uji White. Dimana hipotesis uji White adalah: 

H0 : Tidak ada Heteroskedastisitas 

Ha : Ada Heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% 

maka terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 

 KIN_KEU LN_PJKD LN_RTDR LN_KAYA LN_PADL OP_AUD 

KIN_KEU  1.000000 -0.069016  0.121639  0.056950  0.222086  0.237872 

LN_PJKD -0.069016  1.000000  0.657460  0.095148  0.437667  0.148415 

LN_RTDR  0.121639  0.657460  1.000000  0.326378  0.688815 -0.006836 

LN_KAYA  0.056950  0.095148  0.326378  1.000000  0.407170  0.036205 

LN_PADL  0.222086  0.437667  0.688815  0.407170  1.000000  0.050500 

OP_AUD  0.237872  0.148415 -0.006836  0.036205  0.050500  1.000000 
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Tabel 4.6. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 0.742561     Prob. F(15,42) 0.7286 

Obs*R-squared 12.15746     Prob. Chi-Square(15) 0.6671 

Scaled explained SS 11.16430     Prob. Chi-Square(15) 0.7409 

     
     

(Sumber : Olahan penulis) 

 

 

Berdasarkan uji White pada tabel 4.5 yang telah diolah oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui bahwa 

nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square sebesar 0,6671 yang dimana nilai 

tersebut lebih besar dari signifikansi 5% (0,6671 > 0,05) yang artinya terima Ho atau 

tidak ada heteroskedastisitas. 

4.4.3  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

masalah autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode uji Lagrange Multiplier 

(LM). Jika nilai probabilitas dari Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho 

yang artinya tidak ada autokorelasi (Widarjono, 2007). Dimana hipotesis dari uji 

Langrange Multiplier (LM) adalah: 

 

H0 : Tidak ada Autokorelasi 

Ha : Ada Autokorelasi 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     

     

F-statistic 0.108682     Prob. F(2,50) 0.8972 

Obs*R-squared 0.251050     Prob. Chi-Square(2) 0.8820 

     

     
(Sumber : Olahan penulis) 

Berdasarkan uji LM pada tabel di atas yang telah diolah oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam regresi. Dapat diketahui 

bahwa nilai probabilitas dari Obs*R-Square sebesar 0,8820 yang dimana nilai tersebut 

lebih besar dari signifikansi 5% (0,8820 > 0,05) yang artinya terima Ho atau tidak ada 

autokorelasi.  

4.5  Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, hasil 

analisis dapat ditunjukan pada tabel sebelumnya. penelitian ini menggunakan model 

fixed effect sesuai dengan hasil uji chow yang telah dilakukan sebelumnya yaitu 

menerima Ho artinya di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model fixed 

effect. Selanjutnya hasil regresi data panel dengan metode fixed effect pada penelitian ini 

disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.8 

Hasil Regresi Metode Common Effect 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Olahan penulis) 

Berdasarkan tabel di atas maka bentuk persamaan regresi data panel yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

                                                    

                                                     

Adapun interpretasinya adalah sebagai berikut: 

a. Koefisien konstanta sebesar -24.60356 artinya jika variabel pajak daerah 

(LN_PJKD), retribusi daerah (LN_RTDR), Pengelolaan kekayaan daerah 

(LN_KAYA), pendapatan asli daerah lainnya yang sah menurut undang-undang 

(LN_PADL) serta Opini Audit (OP_AUD) bernilai konstan, maka rata-rata Kinerja 

keuangan pemerintah daerah yang mempunyai tingkat kapasitas fiskal sangat tinggi 

tahun 2010-2011 adalah sebesar –24.60356 satuan. 

b. Koefisien regresi untuk pajak daerah (LN_PJKD) sebesar LN-1.117516 maka 

variabel LN_PJKD berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan 

Dependent Variable: KIN_KEU?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 07/06/13   Time: 13:53   

Sample: 2010 2011   

Included observations: 2   

Cross-sections included: 29   

Total pool (balanced) observations: 58  

Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C -24.60356 38.16578 -0.644650 0.5220 

LN_PJKD? -1.117516 0.555195 -2.012834 0.0493 

LN_RTDR? 1.711593 1.755852 0.974794 0.3342 

LN_KAYA? -0.203787 0.313023 -0.651029 0.5179 

LN_PADL? 3.085158 2.192741 1.406987 0.1654 

OP_AUD? 24.38988 11.23857 2.170195 0.0346 
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pemerintah daerah kabupaten/kota berkapasitas fiskal sangat tinggi tahun 2010-2011. 

Apabila terdapat kenaikan pajak daerah sebesar 1% akan diikuti penurunan kinerja 

keuangan sebesar -1.117516 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. 

c. Koefisien regresi untuk retribusi daerah (LN_RTDR) sebesar LN1.711593, maka 

variabel LN_RTDR berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkapasitas fiskal sangat tinggi tahun 2010-

2011. Apabila terdapat kenaikan retribusi daerah sebesar 1% akan diikuti kenaikan 

kinerja keuangan sebesar 1.711593 satuan dengan asumsi variabel lain  

d. Koefisien regresi untuk hasil pengolahan kekayaan daerah (LN_KAYA) sebesar LN-

2.203787, berdasarkan nilai probability LN_RTDR adalah >0.05 maka variabel 

LN_RTDR berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkapasistas fiskal sangat tinggi tahun 

2010-2011. Apabila terdapat kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 1 

satuan akan diikuti kenaikan kinerja keuangan sebesar -0.203787 satuan dengan 

asumsi variabel tetap. 

e. Koefisien regresi untuk pendapatan asli daerah lainnya yang sah menurut ungang-

undang (LN_PADL) sebesar LN3.085158, berdasarkan nilai probability LN_RTDR 

adalah >0.05 maka variabel LN_RTDR berpengaruh secara tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkapasistas fiskal sangat 

tinggi tahun 2010-2011. Menunjukan bahwa setiap kenaikan pendapatan asli daerah 

lainnya yang sah menurut undang-undang sebesar 1% akan diikuti kenaikan kinerja 

keuangan sebesar 3.085158 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. 

f. Koefisien regresi untuk opini audit (OP_AUD) sebesar 24.38988, berdasarkan nilai 

probability OP_AUD adalah <0.05 maka variabel LN_RTDR berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang 
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berkapasistas fiskal sangat tinggi tahun 2010-2011. Menunjukkan bahwa hasil positif 

dalam variabel opini audit yang diberikan menunjukkan semakin baiknya kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis 

 Berikut adalah tabel  analisis pengujian hipotesis : 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 

KIN_KEU= -24.60356 – 1.117516LN_PJKD+ 1.711593LN_RTDR – 

0.203787LN_KAYA + 0.085158LN_PADL + 24.38988OP_AUD 

Variabel Koefisien t-statistik Probability Kesimpulan Ho 

C -24.60356 -0.644650 0.5220 Ditolak 

LN_PJKD -1.117516 -2.012834 0.0493** Tidak dapat ditolak 

LN_RTDR 1.711593 0.974794 0.3342 ditolak 

LN_KAYA -0.203787 -0.651029 0.5179 ditolak 

LN_PADL 0.085158 1.406987 0.1654 ditolak 

OP_AUD 24.38988 2.170195 0.0346** Tidak dapat ditolak 

Adjusted R-squared         0.088049 

F-statistic                           2.100673          

LN_PJKD : Pajak Daerah 

LN_RTDR : Retribusi Daerah 

LN_KAYA : Hasil perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah 

LN_PADL : Pendapatan lainnya yang sah 

OP_AUD : Opini audit, Dummy 

**Signifikan pada  α= 5%  

      Sumber : Olahan Penulis dengan eviews7 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi 

variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu koefisien 

determinasi digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik garis 

regresi dari data yang diteliti. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua 

variabel independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai Adjusted   . Adjusted    

disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. 

Pengaruh Komponen..., Aditya Indra Prayitno, Ak.-Ibs, 2013



  
 

68 
 

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukan bahwa nilai 

Adjusted     sebesar 0.088049 atau 8,8049%. Nilai tersebut sangat rendah. Hal ini 

menunjukan Pajak Daerah (LN_PJKD), Retribusi Daerah (LN_RTDR), Hasil 

pengolahan kekayaan daerah (LN_KAYA), Pendapatan asli daerah lainnya yang sah 

menurut undang-undang (LN_PADL), Opini audit (OP_AUD) hanya dapat menjelaskan 

kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal 

sangat tinggi (KIN_KEU) sebesar 8,8049%.  Sisanya yaitu 0,91951 atau 91,951% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 

4.6.1.  Pengaruh Pajak Daerah (LN_PJKD) Terhadap Kinerja keuangan 

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 pajak daerah adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau kelompok tanpa imbalan langsung yang 

seimbang (kontraprestasi), yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 

Semakin besar pajak daerah yang berhasil direalisasikan oleh pemerintah 

daerah maka semakin baik pula rasio kinerja keuangan pemda. Keberhasilan pemerintah 

daerah dalam merealisasikan anggaran pajak daerah menunjukkan bahwa pemerintah 

daerah semakin efektif dalam memungut pajak daerah sebagai bagian utama pembentuk 

pendapatan asli daerah. Keefektifan dalam merealisasikan pajak ini adalah salah satu 

yang membuat pemerintah daerah akan dapat leluasa membiayai aktifitasnya tanpa 

ketergantungan dari pemerintah pusat.  

Keefektifan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran pajak daerah 

otomatis akan membuat pemerintah daerah harus mengelola pendapatannya secara 
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efisien sehingga desentralisasi fiskal suatu daerah akan semakin baik dengan kata lain 

pemerintah daerah akan mendapatkan hak regulasi terhadap anggaran. Hak regulasi 

inilah yang akan menunjukkan baik atau buruknya dalam pengukuran rasio kinerja 

keuangan. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial,variabel pajak daerah (LN_PJKD) 

memiliki probabilitasnya sebesar 0,0493 di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%, 

artinya Ho tidak didukung oleh data, dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel 

LN_PJKD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wenny 

(2011). Koefisien negatif yang terdapat dalan koefisien variabel pajak daerah terjadi 

pada pengujian lebih lanjut pada rasio kinerja keuangan pemerintah daerah, sebagaimana 

dalam kenyataannya pemerintah masih belum bisa merealisasikan secara maksimal pajak 

daerah karena masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah 

pusat dan dalam kenyataanya pemerintah daerah belum dapat menggali potensi-potensi 

sumber daya dan kekayaan dalam daerahnya sebagai upaya merealisasikan pajak 

daerahnya. 

4.6.2.  Pengaruh Retribusi Daerah (LN_RTDR) terhadap kinerja keuangan 

Menurut Undang-undang no.28 tahun 2009 retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 

Menurut Halim (2007:121) retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan 

sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi 

yang diberikan oleh pemda tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan 

pemda didasarkan atas peraturan yang berlaku. 
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Adanya retribusi daerah yang juga mempunyai peranan yang cukup signifikan 

kontribusinya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah 

merupakan pungutan yang sensitif karena pungutan retribusi akan membebani 

masyarakat secara langsung. Semakin adanya ketersediaan masyarakat dalam membayar 

retribusi daerah maka masyarakat akan semakin menuntut pelayanan dan fasilitas yang 

baik dari pemerintah daerahnya.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel retribusi daerah 

(LN_RTDR) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3342 di atas tingkat signifikansi 

sebesar 5%, artinya menerima Ho maka variabel LN_RTDR tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang memiliki kapasitas 

fiskal sangat tinggi pada tahun 2010-2011. Retribusi Daerah dalam penelitian ini 

menunjukan variabel retribusi daerah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan masih adanya beberapa 

hambatan dalam pengelolaan retribusi daerah. Menurut hasil audit BPK-RI dalam 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemerintah daerah yang mempunyai tingkat kapasitas 

fiskal sangat tinggi, salah satu hal yang menyebabkan retribusi daerah tidak berpengaruh 

signifikan jika dikaitkan dengan kenyataan yang tejadi adalah masih kurangnya 

kesadaran wajib retribusi dan adanya penyimpangan dalam retribusi yang dipungut oleh 

petugas retribusi serta juga kondisi ekonomi masyarakat yang masih memberatkan 

sehingga masyarakat sulit untuk mencari pendapatan sehingga hal ini mempengaruhi 

kinerja keuangan daerah secara rata-rata keseluruhan.  
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4.6.3  Pengaruh Hasil Perusahaan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah 

(LN_KAYA) 

Menurut undang-undang No.34 Tahun 2000 hasil perusahaan milik daerah dan 

hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan atau bagian laba BUMD 

merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil peusahaan milik daerah dan 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Halim (2004:68) Hasil 

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 

merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah ini yang disebutkan 

dalam Pasal 5 (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2009 Undang-undang pelayanan publik 

ini meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu 

pendidikan, pengajaran, pekerjaan, usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, 

lingkungan hidup, kesehatan, jaminan social, energy, perbankan, perhubungan, sumber 

daya alam dan pariwisata. 

Berdasarkan hasil pengujian parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah memiliki nilai probabilitas 

sebesar 0.5179 yaitu jauh diatas tingkat signifikansi sebesar 5% artinya menerima Ho 

maka variabel LN_KAYA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi pada tahun 

2010-2011. Hasil koefisien Hasil Perusahaan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan (LN_KAYA) terdapat hasil yang negatif. Hasil penelitian pada variabel hasil 

perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (LN_KAYA) ini kembali 
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bertolak belakang dengan penelitian terdahulu Wenny (2012) yang menunjukkan hasil 

koefisen positif terhadap variabel tersebut.  

Hasil perhitungan variabel LN_KAYA yang menunjukkan hasil tidak 

berpengaruh secara signifikan yang artinya bahwa belum maksimalnya pemerintah 

daerah dalam mengelola perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerahnya sesuai 

target yang telah ditetapkan sehingga dapat menurunkan kinerja keuangan dari 

pemerintah daerah. Selain itu ditemukan juga masalah LN_KAYA pada rasio 

keefisienan, masih tidak efisiennya pemerintah daerah dalam mengelola perusahaan dan 

kekayaan daerahnya, rasio ini didapat dari pembagian belanja daerah dan pendapatan 

daerah yang mengiindikasikan bahwa pemerintah masih kurangnya dalam hal 

pengelolaan, pengawasan dan keefektifan atas pengelolaan perusaahaan dan kekayaan 

daerahnya sehingga membuat pemerintah tidak efisien dan dapat menurunkan kinerja 

keuangan pemrintah daerah.   

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah (LN_KAYA) memiliki probabilitas sebesar 0,5179 lebih besar dari  tingkat 

signifikansi 5% (0,5179 < 0,05) yang artinya tolak Ho, mengindikasikan bahwa hasil 

pengelolaan kekayaan daerah (LN_KAYA) secara parsial memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang 

mempunyai tingkat kapasitas fiskal sangat tinggi tahun 2010-2011 Hasil ini sejalan 

dengan penelitian terdahulu Wenny (2012) yang menunjukkan hasil yang tidak 

berpengaruh secara signifikan dalam hasil perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah 

yang sah menurut undang-undang. 
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4.6.4  Pengaruh Lain-lain pendapatan yang sah (LN_PADL) Terhadap Kinerja 

keuangan 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak 

termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-

lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah 

untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan 

tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan 

daerah disuatu bidang tertentu. 

Dalam Perda nomor 8 tahun 2009 menjelaskan lain-lain pendapatan yang sah 

tidak kalah penting dan potensialnya dengan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan tentunya memerlukan pengaturan 

dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Subyek 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh manfaat dari kegiatan pemerintah daerah yang berakibat pada adanya 

pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk lainnya kepada pemerintah daerah. 

Pengaturan dan penglolaan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yag sah dengan lebih 

berdayaguna dan berhasil guna dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pemerintah daerah menyediakan 

potensi manfaat bagi subyek lain-lain pendapatan asli daerah maka semakin tinggi 

kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial,dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

nilai variabel pendapatan lain-lain yang sah (LN_PADL) memiliki probabilitas sebesar 

0.1654 diatas tingkat signifikansi sebesar 5%, artinya menerima Ho maka variabel 

LN_PADL tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan 
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pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi pada tahun 2010-2011. 

Secara parsial hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu Wenny (2012) variabel 

retribusi daerah (LN_PADL) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh secara 

signifikan. 

4.6.5 Pengaruh Opini Audit (OP_AUD) Terhadap Kinerja keuangan 

Audit atau pemeriksaan adalah suatu kegiatan menyerap, mengolah, dan 

merespon data yang dilakukan oleh pihak yang dapat dipercaya dan disampaikan kepada 

pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti (Bastian, 2006). Terkait dengan praktik 

akuntansi sebuah entitas, auditing lebih dikenal sebagai suatu proses pengumpulan dan 

pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat 

kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Arens (2006) 

mendefinisikan auditing sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti dari informasi 

yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, untuk menentukan dan 

melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. 

Uji hipotesis dalam variabel opini audit yang diukur menggunakan variabel 

dummy menunjukkan nilai probability 0.0346 hasil ini lebih kecil dari tingkat 

signifikansi sebesar 5%, artinya variabel opini audit berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kapasitas 

fiskal sangat tinggi tahun 2010-2011.  Hasil ini diduga karena prosedur audit BPK yang 

mengacu pada UU No.15 tahun 2004 yang opini pemeriksaan BPK diberikan 

berdasarkan kriteria umum yaitu: standar SAP, kepatuhan perundang-undangan dan 

efektifitas sistem pengendalian internal, artinya secara langsung opini audit yang 
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diberikan BPK dapat menggambarkan kinerja keuangan suatu daerah. Semakin baik 

opini audit yang diberikan oleh BPK maka akan semakin baik pula kinerja keuangan  

pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Indrarti (2010) yang meneliti 

opini audit dengan korelasi terhadap kinerja keuangan dan memberikan hasil bahwa 

opini audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Opini audit (OP_AUD) 

memiliki probabilitas sebesar 0,0346 lebih kecil dari  tingkat signifikansi 5% (0,0346 < 

0,05) hal ini menunjukkan bahwa Ho dapat diterima, serta hasil ini mengindikasikan 

bahwa opini audit (OP_AUD) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota berkapasitas fiskal sangat tinggi 

tahun 2010-2011. 

Dari hasil uji t (parsial) di atas, dapat disimpulkan ternyata, dari lima variabel 

independen (LN_PJKD, LN_RTDR, LN_KAYA, LN_PADL dan OP_AUD) yang 

diduga mempengaruhi secara signifikan Kinerja keuangan (KIN_KEU) hanya terdapat 

dua variabel (LN_PJKD dan OP_AUD) yang secara statistik mempengaruhi kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas fiskal sangat 

tinggi tahun 2010-2011, sedangkan variabel LN_RTDR, LN_KAYA dan LN_PADL 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kabupaten/kota yang mempunyai 

kapasitas fiskal sangat tinggi. 

4.7 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Pajak Daerah 

(LN_PJKD), Retribusi Daerah (LN_RTDR), Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

(LN_KAYA), Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah menurut Undang-Undang 
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(LN_PADL) dan Opini Audit (OP_AUD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota yang berkapasitas fiskal sangat tinggi tahun 2010-2011, terdapat 

beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat 

pihak investor, pihak manajerial,dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui 

pengaruh dari komponen PAD dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota berkapasitas fiskal sangat tinggi tahun 2010-2011. 

Penelitian ini menggunakan sampel Kabupaten/Kota yang mempunyai tingkat 

kapasitas sangat tinggi sebagai objek penelitian ini, dan didapatkan 31 Kabupaten/Kota 

yang memenuhi kriteria dimana pemerintah daerah tersebut telah melaporkan laporan 

keuangannya dan telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) selama 

periode penelitian. Secara umum penelitian ini mengacu pada kondisi 2 tahun terakhir 

dengan melihat kondisi keuangan terutama kondisi PAD dan opini audit untuk 

mengetahui kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota yang mempunyai kapasitas fiskal 

sangat tinggi. 

Dalam menganalisa dan mengetahui kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan 

dengan melihat rasio keuangan pada Kabupaten/Kota tersebut. Menurut Halim (2007) 

rasio keuangan dikelompokan menjadi lima jenis berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu : 

rasio efektifitas yang menjelaskan tingkat keefektifan PAD dalam menggunakan PAD, 

Rasio efisiensi yang menunjukan tingkat efisien pemerintah daerah dalam pengalokasian 

keuangannya, Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan pemda untuk 

menggali dan mengelola pendapatan, rasio kemandirian yang menunjukan kemampuan 

pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan kepada masyarakat.  
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Hasil penelitian terdahulu menemukan hasil yang bervariasi, hal ini dikarenakan 

perbedaan rentang waktu dan objek penelitian. Perbedaan inilah yang akhirnya 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh komponen 

PAD dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kotayang 

mempunyai tingkat kapasitas fiskal sangat tinggi. Hal yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adalah dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu 

pemilihan kriteria sampel dengan Kabupaten/Kota yang mempunyai kapasitas sangat 

tinggi sehingga penulis juga mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan dua 

periode penelitian.   

Hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak semua komponen PAD 

berpengaruh secara signifikan (LN_PJKD, LN_RTDR, LN_KAYA, LN_PADL dan 

OP_AUD) yang diduga mempengaruhi secara signifikan Kinerja keuangan (KIN_KEU) 

hanya terdapat dua variabel (LN_PJKD dan OP_AUD) yang secara statistik 

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai 

kapasitas fiskal sangat tinggi tahun 2010-2011, sedangkan variabel LN_RTDR, 

LN_KAYA dan LN_PADL memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas fiskal sangat tinggi. Dalam hasil penelitian 

ditemukan variabel Pajak daerah (LN_PJKD) dan hasil kekayaan daerah (LN_KAYA) 

yang dipisahkan mempunyai hasil yang negatif, namun lebih lanjut ditemukan kaitan 

negatif antara varibel pajak daerah dengan rasio efektifas PAD dan efisiensi dalam 

penelitian ini serta temuan ini mengindikasikan masih kurang maksimalnya kinerja 

keuangan pemerintah daerah walaupun pemerintah daerah tersebut mempunyai tingkat 

kapasitas fiskal sangat tinggi yang artinya pemerintah daerah mempunyai kemampuan 

yang sangat tinggi untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.  
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Hal ini mengingat bahwa pajak merupakan pemasukan yang mempunyai potensi 

yang tinggi bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mampu memungut pajak 

daerahnya memiliki dampak terhadap kinerja keuangan daerah, karena semakin rendah 

kemampuan suatu daerah memungut pajak daerah maka semakin membuat pemerintah 

daerah tersebut mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah 

pusat. Dalam penelitian ini hasil koefisien menunjukkan hasil yang negatif hal ini 

mengindikasikan belum tentu daerah yang dapat memungut pajak yang tinggi akan 

membuat kinerja keuangan pemerintah daerah yang mempunyai kapasitas fiskal sangat 

tinggi juga semakin baik. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa perlunya 

pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali potensi-potensi pajak yang dapat 

memaksimalkan pendapatan pajak suatu daerahnya, serta melakukan pengawasan 

terhadap penggunaan dana pajak yang telah dipungut agar tepat sasaran, tepat guna dan 

tepat nilai. 

Pada bagian retribusi daerah mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan 

pemungutan retribusi daerah masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah 

daerah dalam melaksanakan retribusi daerah, sumber daya manusia dan sistem yang 

tidak terkoordinasi dengan baik sehingga penyerapan retribusi tidak sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah seharusnya lebih dapat menciptakan sistem 

yang baik yang efisien agar pemungutan retribusi ini dapat tergali dengan baik, selain itu 

pemerintah daerah dalam mengelola retribusi diharapkan untuk dapat memberikan 

manfaat sesungguhnya bagi masyarakat. 

Bagian hasil penelitian dari hasil perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan memperlihatkan adanya pengaruh secara tidak signifikan analisa pada 

hal ini adanya kurangnya kreasi pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan hasil-
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hasil kekayaan asli daerahnya untuk dapat menghasilkan pendapatan baik secara badan 

usaha maupun sumber daya yang ada pada daerahnya. Pemerintah daerah harusnya terus 

meningkatkan kualitas pemerintahan dengan tujuan utama untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya. 

Komponen pendapatan asli daerah yang terakhir adalah pendapatan asli daerah 

lainnya yang sah menurut undang undang memperlihatkan tidak terdapat pengaruh 

secara signifikan terhadapa kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini 

mengindikasikan masih kecilnya pendapatan yang dihasilkan pemerintah daerah melalui 

pos pendapatan ini. Selain itu, masih minimnya sumber daya manusia yang kompeten 

yang direkrut oleh pemerintah daerah untuk dapat mengelola maupun mengembangkan 

PAD melalui pos pendapatan ini. Pendapatan lain-lain yang sah merupakan potensi 

pendapatan yang harus di perhatikan oleh pemerintah sesuai undang-undang pengawasan 

dan pengontrolan yang baik pendapatan lain-lain yang sah akan meningkatkan 

kemampuan daerah dalam memaksimalkan pendapatan lain-lainnya yang sah menurut 

undang-undang daerahnya. 

Variabel opini audit BPK-RI memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini audit merupakan alat mediasi antara 

masyarakat, investor dan para pihak-pihak yang berkepentingan, karena didalam opini 

audit pemeriksaan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah telah dibahas 

secara detail sehingga menjadi cerminan atas kinerja pemerintah daerah secara 

keseluruhan. Selain itu, opini yang diberikan oleh BPK-RI adalah mencerminkan 

kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah tersebut. Dengan adanya opini 

yang diberikan ini maka pemerintah daerah harus dapat mengelola keuangan dengan 

transparan, efektif dan efisien. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa komponen Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan opini audit memiliki pengaruh terhadap pengelolaan kinerja 

keuangan pemerintah daerah  melalui laporan keuangan pemerintah daerah yang telah di 

audit oleh BPK-RI. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial hanya pajak 

daerah dan opini audit yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

sedangkan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah  (BUMD),  pendapatan lain-lain yang 

sah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

 Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi kepada Pemda kabupaten/kota 

bahwa : 

1. Pemerintah yang dapat merealisasikan pendapatan asli daerahnya seharusnya dapat 

meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa : 

a. Dalam penelitian secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah,  

b. Dalam penelitian ini variabel retribusi daerah tidak memiliki pengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  

c. Dalam penelitian ini variabel kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah  

d. Dalam penelitian ini variabel pendapatan asli daerah lainnya tidak memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
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2. Dalam penelitian ini variabel opini audit memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut 

ini adalah saran yang dapat diajukan peneliti : 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis lebih mendalam 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah, dengan menambah 

faktor-faktor lain seperti seperti DSCR dan rasio keserasian, serta faktor-faktor 

lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah 

tahun penelitian. 

2. Bagi masyarakat, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memonitor, 

mengawasi dan melaporkan jika menemukan masalah-masalah atau 

kejanggalan pada operasional kinerja keuangan maupun non-keuangan 

pemerintah daerah. Sehingga komunikasi yang baik akan mempengaruhi 

kualitas kinerja pemerintah daerah. 

3. Bagi pemerintah daerah yang memiliki tingkat kapasitas fiskal belum tentu 

pengukuran kinerja keuangan juga baik. Hal ini ditunjukan oleh hasil penelitian 

ini bagaimana pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang sangat 

tinggi belum tentu efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangannya. 

Pemerintah daerah masih harus banyak membenahi kinerja keuangannya 

terutama dalam hal efektif dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. 

4. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) hendaknya dapat memberikan 

penyuluhan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah tentang bagaimana 

pengelolaan keuangan yang baik, sehingga pemerintah mengetahui dan 
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mendapat menjalankan sebagaimana mestinya bukan hanya berlandaskan 

peraturan atau instruksi semata. Mengingat mayoritas opini audit BPK terhadap 

pemerintah daerah belum mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian maka 

BPK disarankan dapat membimbing pemerintah daerah menuju pengelolaan 

keuangan yang berkualitas.  

5. Bagi investor, diharapkan dapat mempertimbangkan ketepatan pelaporan 

keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai acuan pengambilan 

keputusan dalam penanaman modal karena pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah mengindikasikan buruknya birokrasi pemerintah daerah tersebut 

sebaliknya kualitas pengelolaan keuangan yang baik mengindikasikan atmosfer 

investasi yang baik pula. 
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