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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan 

memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam 

objek yang akan diteliti 

1. Suryono (2019) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda digunakan SPSS 16. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryono (2019) adalah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) berpengaruh siginifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah 

Daerah. Sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.  

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 
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a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dana perimbangan sebagai variabel independen dan kinerja 

keuangan pemerintah sebagai variabel dependen 

b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan sampel Kab/Kota 

di Provinsi Jawa Timur 

c. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan teknik analisis 

data regresi linier berganda 

Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Penelitian sekarang menambahkan variabel belanja modal dan ukuran 

pemerintah sebagai variabel independen 

b. Penelitian terdahulu dalam pengukuran variabel dependen menggunakan rasio 

desentralisasi fiscal. Sedangkan penelitian sekarang dalam pengukuran 

variabel dependen menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah  

2. Rioni (2019) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Ukuran Pemerintah Daerah (X2), 

Leverage (X3) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2017. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara. 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda digunakan SPSS 20. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Rioni (2019) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah sedangkan ukuran 

Pemerintah Daerah dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), ukuran Pemerintah Daerah sebagai variabel independen dan 

kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen 

b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan teknik analisis 

data regresi linier berganda 

c. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan pengukuran 

variabel dependen yaitu rasio kemandirian keuangan daerah 

Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Penelitian sekarang menambahkan variabel belanja modal dan dana 

perimbangan sebagai variabel independen 

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel Kab/Kota yang berada di Provinsi 

Sumatera Utara. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan Kab/Kota di 

Provinsi Jawa Timur 

3. Ayu (2018) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) dan Dana Perimbangan (X2) 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Kabupaten dan Kota se-
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Provinsi Jawa Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Barat. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2018) adalah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah 

Daerah 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dana perimbangan sebagai variabel independen dan kinerja 

keuangan sebagai variabel dependen 

b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan teknik analisis 

data regresi linier berganda 

Perbedaan antara penelitian sekarang dengn penelitian terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Penelitian sekarang menambahkan variabel belanja modal dan ukuran 

Pemerintah Daerah sebagai variabel independen 

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel Kabupaten dan Kota se-Provinsi 

Jawa Barat. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur 

c. Penelitian terdahulu dalam pengukuran variabel dependen menggunakan rasio 

efektifitas dan efisiensi. Sedangkan penelitian sekarang dalam pengukuran 

variabel dependen menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah 
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4. Ida Bagus Badjra (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) (X1) dan Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Modal 

(Y1) dan Kinerja Keuangan (Y2) Provinsi Bali. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian adalah Kota/Kabupaten di Bali. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Badjra (2017) adalah Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, 

dana perimbangan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. 

Sedangkan belanja modal dan dana perimbangan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan dana perimbangan sebagai variabel independen dan kinerja 

keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen 

b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan teknik analisis 

data regresi linier berganda 

Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Penelitian sekarang menambahkan variabel belanja modal dan ukuran 

Pemerintah Daerah sebagai variabel independen 
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b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel Kab/Kota di Bali. Sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 

c. Penelitian terdahulu dalam pengukuran variabel dependen menggunakan rasio 

efisiensi. Sedangkan penelitian sekarang dalam pengukuran variabel 

dependen menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. 

5. Wibowo (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Belanja Modal 

(X1), Intergovernmental Revenue (X2), Ukuran Pemerintah Daerah (X3) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X4) terhadap Kinerja Keuangan (Y). Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Wibowo (2017) adalah belanja modal berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan. Sedangkan ukuran Pemerintah Daerah, 

intergovernmental revenue serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh 

negatif terhadap kinerja keuangan 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan belanja modal, 

ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel 

independen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. 

b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan teknik analisis 

data regresi linier berganda 
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Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang 

terletak pada:  

a. Penelitian sekarang menambahkan variabel dana perimbangan sebagai 

variabel independen 

b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan Kab/Kota di Provinsi 

Jawa Timur. 

c. Penelitian terdahulu dalam pengukuran variabel dependen menggunakan rasio 

efisiensi. Sedangkan penelitian sekarang dalam pengukuran variabel 

dependen menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. 

6. Aziz (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Karakteristik 

Pemerintah Daerah (X) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 

dengan menggunakan proksi Ukuran (Size), Intergovernmental Revenue dan 

Belanja Daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2016) adalah ukuran (size), 

intergovernmental revenue dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan Pemerintah Daerah 

 Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelit terdahulu 

yang terletak pada: 
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a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama ukuran (size) sebagai variabel 

independen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen 

b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan teknik analisis 

data regresi linier berganda 

c. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Penelitian sekarang menambahkan variabel belanja modal, dana perimbangan 

sebagai variabel independen 

b. Penelitian terdahulu dalam pengukuran variabel dependen menggunakan rasio 

efisiensi. Sedangkan penelitian sekarang dalam pengukuran variabel 

dependen menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. 

7. Sari (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah 

(X1), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2), Leverage (X3), Dana Perimbangan 

(X4) dan Ukuran Legislatif (X5) terhadap Kinerja Keuangan (Y) Kabupaten/Kota 

di Pulau Sumatera. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) ukuran Pemerintah Daerah, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja 
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keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan leverage, ukuran legislatif tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah 

 Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan ukuran 

Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan 

sebagai variabel independen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen 

b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan teknik analisis 

data regresi linier berganda 

Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Penelitian sekarang menambahkan variabel belanja modal sebagai variabel 

independen 

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Pulau 

Sumatera. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan Kab/Kota di Provinsi 

Jawa Timur 

c. Penelitian terdahulu dalam pengukuran variabel dependen menggunakan rasio 

efisiensi. Sedangkan penelitian sekarang dalam pengukuran variabel 

dependen menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah 

8. Armaja (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Kekayaan 

Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Belanja Daerah (X3) terhadap Kinerja 

Keuangan (Y) Kabupaten di Aceh, Indonesia. Sampel yang digunakan dalam 
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penelitian adalah Kabupaten/Kota di Aceh. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Armaja (2015) adalah belanja daerah 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan kekayaan daerah, dana 

perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.  

 Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan dana 

perimbangan sebagai variabel independen dan kinerja keuangan sebagai 

variabel dependen. 

b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan teknik analisis 

data regresi linier berganda. 

Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Penelitian sekarang menambahkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

belanja modal, ukuran Pemerintah Daerah sebagai variabel independen. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Aceh. 

Sedangkan penelitian sekarang menggunakan Kab/Kota di Provinsi Jawa 

Timur. 

c. Penelitian terdahulu dalam pengukuran variabel dependen menggunakan rasio 

efisiensi. Sedangkan penelitian sekarang dalam pengukuran variabel 

dependen menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. 
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9. Gideon (2013) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh 

secara signifikan Belanja Modal (X1), Intergovernmental Revenue (X2) dan 

Pendapatan Asli Daerah (X3) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 

Kota dan Kabupaten periode tahun 2008 – 2012 di 7 wilayah Kota dan Kabupaten 

Provinsi Kepulauan Riau. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kota dan Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gideon Simanullang (2013) 

adalah belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keuangan 

daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan 

Intergovernmental Revenue dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara 

signifikan terhadap keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan 

Riau. 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan variabel 

independen belanja modal, intergovernmental revenue, pendapatan asli 

daerah. Sedangkan variabel dependen mennguanakn kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah 

b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan analisis regresi 

linier berganda 
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Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel Kota dan Kabupaten di Provinsi 

Kepulauan Riau. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel 

Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 

b. Penelitian terdahulu dalam pengukuran variabel dependen menggunakan rasio 

efisiensi. Sedangkan penelitian sekarang dalam pengukuran variabel 

dependen menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. 

10. Sesotyaningtyas (2012) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti secara empiris 

terkait pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan 

Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Uji Normalitas dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Mirna Sesotyaningtyas (2012) adalah leverage, ukuran legislatif, 

intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa. Sedangkan pendapatan pajak daerah 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

Jawa. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 
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a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan variabel 

intergovernmental revenue sebagai variabel independen dan kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. 

Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel Kab/Kota di Provinsi 

Jawa Timur. 

b. Penelitian sekarang menambahkan variabel pendapatan asli daerah, belanja 

modal dan ukuran Pemerintah Daerah sebagai variabel independen.  

c. Penelitian terdahulu dalam pengukuran variabel dependen menggunakan rasio 

efisiensi. Sedangkan penelitian sekarang dalam pengukuran variabel 

dependen menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. 
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Tabel 2.1 

Matriks Penelitian 

 

No Penelitian 

Variabel Independen 

Pendapatan 

Asli 

Daerah 

Belanja  

Modal 

Dana 

Perimbangan 

Ukuran 

Pemerintah 

Daerah 

1 Suryono (2019) B - B - 

2 Rioni (2019) B - - TB 

3 Ayu (2018) B - B - 

4 Ida Bagus Badjra (2017) TB B B - 

5 Wibowo (2017) B B B B 

6 Aziz (2016) - - B B 

7 Sari (2016) B - B B 

8 Armaja (2015) - - B - 

9 Gideon (2013) B TB B - 

10 Sesotyaningtyas (2012) - - TB - 

Sumber: Data yang diolah, 2019 

Keterangan :  B   = Berpengaruh 

  TB = Tidak Berpengaruh  

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Konsep teori keagenan adalah hubungan prinsipal dan agen, prinsipal 

memperkerjakan agen melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk 

pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen 

(Antony dan Govindarajan 2011:10). Teori ini menjelaskan bahwa ada pengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui hubungan prinsipal dan agen 

seperti membaiknya modal perusahan apabila modal tersebut dari saham. 

Perusahaan yang modalnya dari saham, pemegang saham sebagai prinsipal dan 

CEO sebagai agen. 

Masyarakat sebagai prinsipal mempunyai hak untuk menilai dan 

mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah agar mampu memberikan 
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pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Pemerintah Daerah yang 

telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat melalui 

pembayaran pajak dan retribusi daerah dituntut untuk dapat menjadi agen yang 

mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat.  

Dua sisi kepentingan yang berbeda tersebut seringkali menimbulkan 

konflik. Masyarakat merasa tidak puas dengan hasil kinerja yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah. Masyarakat seringkali kecewa dengan pelayanan publik yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah cenderung lebih 

mementingkan kesejahteraannya sendiri dan melalaikan kepentingan masyarakat 

umum. Hal ini dapat terlihat sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia 

memiliki belanja pegawai di atas 50% melebihi belanja untuk pelayanan publik. 

Oleh karena itu, pelaporan kinerja dari Pemerintah Daerah selaku agen menjadi 

sebuah hal yang penting. Agen harus mempertanggungjawabkan wewenang yang 

telah diberikan oleh masyarakat. Untuk dapat mengurangi dan mencegah konflik 

kepentingan ini maka diperlukan regulasi yang akan menentukan pengelolaan 

sumber daya yang dilakukan Pemerintah Daerah. Lembaga legislatif yang 

mempunyai fungsi pengawasan memegang peranan pengendalian terhadap kinerja 

keuangan. Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan 

kinerjanya melalui laporan keuangan setiap periodenya. 

 

2.2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kinerja mempunyai pengertian sebagai gambaran mengenai tingkat 

pencapaian suatu kegiatan,program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 
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tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertulis dalam rencana strategis suatu 

organisasi (Mahsun, 2016:25). Istilah kinerja sering digunakan untuk 

menyebutkan prestasi atau keberhasilan individu, kelompok, maupun organisasi. 

Kinerja dapat diukur apabila organisasi telah menetapkan kriteria keberhasilan. 

Tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi 

penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang 

ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan  perundang-undangan selama 

satu periode anggaran (Sari, 2016).   

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja 

masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan 

yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut dan 

penelitian ini menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio KKD). 

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai 

sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat 

yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 

diperlukan daerah (Halim, 2007). Rasio kemandirian keuangan daerah 

menggambarkan ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer. Semakin 

tinggi Rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah 

terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. 

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah. Pedoman untuk melihat pola hubungan dengan kemampuan 

daerah (dari sisi keuangan) sebagai berikut: 
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Tabel 2.2. 

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah 

 

Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif 

Rendah 25% - 50% Konsultatif 

Sedang 50% - 75% Partisipatif 

Tinggi 75% - 100% Delegatif 

Sumber: Halim (2007:169) 

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Setiap daerah pasti memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka 

pakai guna menghasilkan pendapatan (income) untuk menjalankan roda 

perekonomiannya. Income tersebut biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah 

atau PAD yang dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai Local Government 

Revenue. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 tertulis: 

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan”. 

Dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah 

untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai 

perwujudan desentralisasi, tidak mengherankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

ini berasal dari beberapa sumber. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mencerminkan tingkat kemandirian daerah. 

Dari pernyataan tersebut memperlihatkan apabila angka Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) suatu tempat akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu 
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melaksanakan desentralisasi fiskalnya. Serta, akan mengurangi ketergantungan 

terhadap Pemerintah Pusat, terutama dalam pengambilan keputusannya. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Permendagri Nomor 13 

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dikelompokkan sebagai 

berikut:  

1. Pajak Daerah  

Sumber pertama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang 

selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini akan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun 

jenis-jenis pajak daerah, sebagai berikut: 

1. Pajak Hotel 

Pajak hotel, yang biasanya dikenakan atas pelayanannya. Pelayanan yang 

dimaksud di sini, termasuk segala jenis jasa dan fasilitas di dalam harga atau 

rate hotel. 

2. Pajak Restaurant dan Rumah Makan 

Pajak dari restaurant dan rumah makan ini biasanya berasal dari 

pelayanannya. Sedangkan untuk pajak yang biasanya dikenakan ketika kita 

membeli makanan, dinamakan pajak pertambahan nilai atau dikenal dengan 

nama ppn. 
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3. Pajak Hiburan 

Pajak hiburan dan biasanya dikenakan untuk proses penyelenggaraannya. 

Hiburan di sini misalnya semua jenis pertunjukkan yang dapat ditonton 

4. Pajak Reklame 

Pajak yang dikenakan untuk penyelenggaraan reklame atau papan iklan. 

5. Pajak Penerangan Jalan 

Pajak tersebut dikenakan atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan 

penerangan jalan tersebut, dibiayai oleh Pemerintah Daerah. 

6. Pajak Bahan Galian Golongan C 

Bahan galian golongan c yang dimaksud dalam perundang-undangan 

misalnya adalah asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu 

apung, gips, pasir, fosfat, hingga tanah liat.  

7. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pemukiman 

Pajak untuk pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman. Pajak akan 

dikenakan kepada mereka yang mengambil dan memanfaatkan air bawah 

tanah maupun pemukiman, untuk keperluannya, di luar kepentingan rumah 

tangga dan pertanian rakyat. 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009). Terdapat beberapa kelompok retribusi yang bisa 
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dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah, sebagai 

berikut:  

1. Retribusi Jasa Umum 

Retribusi jasa umum ini dapat dinikmati oleh pribadi atau badan, berperan 

sebagai retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

2. Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut konsep komersial. Hal ini disebabkan sektor swasta pun bisa 

menyediakannya. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi yang dijelaskan sebagai pungutan daerah untuk pembayarann atas 

pemberian izin tertentu. Biasanya khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

3. Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara 

yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan 

Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini 

merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara 

non-publik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan 

bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut, yang antara lain:  

a. Bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah 

b. Bagian laba dari lembaga keuangan bank 

c. Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. 
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4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-

cara yang wajar. Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan antara 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, 

pengadaan barang dan jasa oleh daerah. 

 

2.2.4 Belanja Modal 

Belanja sering juga disebut dengan beban, dalam PP Nomor 71 Tahun 

2010 menggunakan istilah beban tetapi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 

Tahun 2006 menggunakan istilah belanja. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, 

beban negara adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih. Sementara itu, definisi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut: “Belanja adalah kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.” Menurut Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan 

dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau 

inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk 
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di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya 

mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas 

dan kualitas aset. 

Pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal terdiri dari 

beberapa jenis belanja modal 5 (lima) yang dikategori utama, sebagai berikut: 

1. Modal Tanah 

Pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, 

pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, 

pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan 

pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai 

tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, 

penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris 

kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai 

peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, 

penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan 

pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas 

sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

4. Belanja Modal Jalan, Irigasidan Jaringan 
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Pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, 

penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan 

termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan 

irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan 

jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

5. Belanja Modal Fisik Lainnya 

Pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, 

penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap 

fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan 

jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, 

pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk 

museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. 

 

2.2.5 Dana Perimbangan 

Menurut UU Nomor 25 tahun 1999 yang dimaksud dengan dana 

perimbangan adalah “Dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk 

membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Dua 

prinsip yang mendasari desentralisasi fiskal sejalan dengan fungsi dan 

kewenangan daerah yang harus dijalankannya adalah otonomi dan penerimaan 

yang memadai (revenue adequacy). Pemerintah Daerah pada prinsipnya harus 

memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritasnya, 
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serta didukung oleh penerimaan daerah yang memadai. Sumber-sumber 

penerimaan daerah tidak hanya berasal dari daerah itu sendiri, tetapi juga 

termasuk bagi hasil (revenue shaing) dan transfer yang berasal dari pusat. 

Upaya peningkatan penerimaan daerah menjadi salah satu hal yang paling 

mendasar dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka peningkatan penerimaan daerah dapat 

dilakukan melalui peningkatan dana perimbangan yang diterima daerah. 

Peningkatan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan didapat dari dana 

bagian daerah (revenue sharing) atau yang lebih dikenal dengan Dana Bagi Hasil 

yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA, DAU dan DAK. Tentu saja 

peningkatan dana perimbangan daerah yang berasal dari dana perimbangan ini 

hanya dimungkinkan, jika dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dapat dipenuhi serta pengeluaran-pengeluaran yang selama ini 

masih dilakukan secara signifikan oleh instansi pusat juga didesentralisasikan. 

Dana Perimbangan dan transfer lainnya dipisahkan menjadi empat jenis yaitu: 

1. Dana Bagi Hasil (DBH) 

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki 

keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi 

daerah penghasil. Menurut www.djpk.kemenkeu.go.id Dana Bagi Hasil (DBH) 

terbagi menjadi dua, yaitu  

a. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak terdiri atas: 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 

b. Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak yang bersumber dari sumber daya alam 

berasal dari: 

1. Kehutanan 

2. Pertambangan Umum 

3. Perikanan 

4. Pertambangan Minyak Bumi 

5. Pertambangan Gas Bumi 

6. Pertambangan Panas Bumi 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Umum (DAU) atau disebur juga Generaal Allocation Grant 

adalah dana perimbangan yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya 

dalam rangka pelaksana desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 

29 Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antar Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara Provinsi 

dan Kabupaten/Kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 

26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Proporsi 

DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara 
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bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota.  

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah pasal 39 menyebutkan bahwa 

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi 

yang ditetapkan dalam APBN. Kewenangan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak 

diserahkan kepada daerah tetapi berada di Pemerintah Pusat. Implikasi Dana 

Alokasi Khusus (DAK) adalah lebih kepada pelayanan dasar untuk masyarakat 

yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana Alokasi Khusus (DAK) ini 

memiliki kriteria, yaitu 

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang 

tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD 

2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah 

3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat 

menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis 

pelaksanaan kegiatan DAK di daerah 

4. Transfer Lainnya (Dana Perimbangan dari Provinsi) 

UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa 

tidak ada pasal secara tegas menetapkan aturan dana perimbangan dari Pemerintah 

Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal yang mendasari adalah 
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Pemerintah Daerah (Perda) yang dibenarkan dalam ke Undang-Undang tersebut 

untuk mengatur adanaya dana perimbangan, hibah, dana darurat, bagi hasil pajak 

dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi 

khusus serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana ini secara khusus untuk 

tujuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu dana 

penyesuaian ditunjukkan untuk tunjangan pendidikan, infrastruktur dan sarana, 

dan cukai. Peran Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah yang terkecil terhadap dana 

perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) perannya 

menonjol dalam dana perimbangan, sedangkan dana penyesuaian perannya 

mendukung program atau kebijakan tertentu pemerintah yang kegiatannya untuk 

kepatuhan akuntansi (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). 

 

2.2.6 Ukuran Pemerintah Daerah 

Ukuran daerah adalah salah satu elemen dari struktur organisasi dan 

prediktor signifikan sebagai tolok ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa 

besar cakupan suatu objek tertentu (Aulia Rizka Kusuma, 2017). Suatu 

Pemerintah Daerah yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan 

yang besar, sehingga Pemerintah Daerah akan mendapatkan pengawasan yang 

lebih besar (Susilawati, 2016). Pemerintah Daerah yang besar juga lebih kompleks 

dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan 

yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. 

Ukuran (size) pada instansi pemerintah dapat dilihat dari total aset, luas 

wilayah atau jumlah penduduk, tetapi pada umumnya peneliti menggunakan total 
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aset (Maiyora, 2015). Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan 

kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam 

memberi pelayanan masyarakat memadai. Selain itu, kemudahan di bidang 

operasional juga akan member kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja 

(Kusumawardani, 2012). Size yang besar dapat membantu operasional Pemerintah 

Daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah. 

Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran asset 

besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan 

keuangan.  

 

2.3 Hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan komponen pendapatan daerah yang harus terus dipacu 

pertumbuhannya. Pemerintah Daerah dengan pendapatan yang besar diharapkan 

mampu memberikan kinerja yang baik. Jika Pemerintah Daerah dengan aset dan 

kekayaan yang besar namun kinerja efisiensinya dinilai masih buruk maka 

Pemerintah Daerah tersebut harus instropeksi dan melakukan perbaikan ke 

depannya. Pemerintah Daerah dengan aset dan kekayaan yang besar pasti 
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memiliki tekanan yang lebih besar pula dari masyarakat untuk lebih baik dalam 

mengelola dan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya itu guna 

kemajuan daerah (Marfiana, 2013). Ayu (2018) dalam penelitiannya Kabupaten 

dan Kota se-Jawa Barat menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan penelitian serupa yang 

dilakukan oleh Rioni (2019) dalam penelitiannya Kabupaten/Kota di Sumatera 

Utara menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah 

2.3.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah  

Belanja modal merupakan keseluruhan pengeluaran Pemerintah Daerah 

yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang masa manfaatnya lebih dari 

satu periode atau satu tahun. Besarnya belanja modal menggambarkan besarnya 

pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunkan untuk membangun infrastruktur 

dan sarana bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap 

masyarakat yang akan berujung pada peningkatan kinerja keuangan Pemerintah 

Daerah (Sudarsana, 2013). Wibowo (2017) dalam penelitiannya Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan penelitian serupa yang 

dilakukan oleh Ida Bagus Badjra (2017) dalam penelitiannya Kota/Kab di Bali 
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menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

2.3.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Apabila 

realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan 

terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka 

Pemerintah Pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada 

Pemerintah Daerah. Dana perimbangan akan masuk ke akun pendapatan daerah 

sehingga meningkatkan total penerimaan daerah sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja keuangan daerah. Sari (2016) dalam penelitiannya 

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera menyatakan bahwa dana perimbangan 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Ayu 

(2018) dalam penelitiannya Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat menyatakan 

bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah 

Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 
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H3 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

2.3.4 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah  

Size yang besar dapat membantu kegiatan operasional Pemerintah Daerah 

yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hal 

tersebut disebabkan karena Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran asset besar 

dengan tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan 

keuangannya. Aziz (2016) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dari suatu 

entitas maka tekanan yang dimiliki akan semakin besar. Ukuran yang besar dalam 

pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian 

akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat memadai. Aziz (2016) 

penelitiannya yang dilakukan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 

menyatakan bahwa ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Sari (2016) penelitiannya yang 

dilakukan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera menyatakan bahwa ukuran 

Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  Sumber: data yang diolah, 2019 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan hubungan antara variabel 

independen yang terdiri dari PendapatanAsli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dana 

Perimbangan dan Ukuran Pemerintah Daerah dengan variabel dependen yang 

ditunjukkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan, penelitian terdahulu, landasan teori, dan 

kerangka pemikiran didapatkan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:  

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah pada Kab/Kota di Provinsi di Jawa Timur 

BELANJA MODAL 

(X2) 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) (X1) 

UKURAN PEMERINTAH 

DAERAH (X4) 

DANA PERIMBANGAN 

(X3) 

KINERJA KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH 

(Y) 
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H2 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 

H3 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 

H4 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 
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