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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja merupakan keluaran/hasil 

dari kegiatan yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 

kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu 

kunci suksesnya suatu organisasi untuk pemuasan pelayanan publik dan pencapaian 

strategi organisasi yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah 

diharapkan dapat memaksimalkan kinerjanya termasuk kegiatan ekonomi daerah 

untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah 

merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-

sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung 

sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Sehingga mempunyai keleluasaan dalam 

menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-

batas yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan gaambaran mengenai tingkat 

pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program pemerintah daerah dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi daerah yang tertuang dalam dokumen 

perencanaan daerah. Pengukuran dalam kinerja dapat dilihat dari segi keuangan. 

Kinerja keuangan dinilai berdasarkan ukuran angka dalam satuan nilai uang. 

Pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk beberapa aspek yakni; aspek 

finansial, kepuasan pelanggan, operasi atau pasar internal, kepuasan pegawai, 

kepuasan komunitas atau stakeholders serta waktu (Bastian, 2006:331). Aspek 

keuangan merupakan salah satu pengukuran penting dalam menilai kinerja 

keuangan pemerintah daerah dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur suatu daerah 

untuk pembangunan, perencanaan, pelayanan bagi publik dan kegiatan daerah 

lainnya. Menurut Halim (2007:231) terdapat enam rasio yang dapat dijadikan tolok 

ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu rasio kemandirian, rasio ekonomi, 

rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Selain itu 
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pengukuran kinerja dapat diukur dengan value for money yaitu ekonomi, efisiensi, 

dan efektivitas (Mardiasmo, 2009:4).  

Disamping itu kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 

daerahnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap 

APBD. Melakukan analisis rasio keuangan pada APBD berarti membandingkan 

hasil yang telah dicapai pada satu periode dengan periode sebelumnya sehingga 

kecenderungan yang terjadi dapat diketahui. APBD harus disusun dan disajikan 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pengelolaan APBD yang baik  harus 

diperhatikan secara ekonomis, efektif, dan efisien guna kepentingan kesejahteraan 

masyarakat. 

Pemerintah daerah memiliki keleluasaan pengambilan keputusan serta 

mempunyai kewenangan dalam upaya mengembangkan seluruh potensi yang 

dimiliki dengan tujuan menyejahterakan masyarakat. Dalam rangka  

menyejahterahkan masyarakat, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan 

keuangan. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah 

diserahkan selama satu tahun anggaran yaitu Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional 

(LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan.  

Kemakmuran suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang 

tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda 

sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda. Kemakmuran merupakan 

kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. (Sumarjo 2010) menyatakan  bahwa 

kemakmuran pemerintah daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah 

dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi kepada masyarakat. 

Dengan demikian, ada suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan 

adanya kesesuaian antara jumlah PAD yang besar terhadap kinerja pemerintah 
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daerah dalam mengelola dan memanfaatkan kemakmuran daerah demi peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat.  

Intergovernmental Revenue biasa dikenal dengan dana perimbangan. Dana 

perimbangan merupakan dana dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah 

dalam bentuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan dari 

pemerintah pusat akan menjadi sumber pembiayaan untuk kelancaran kegiatan 

operasional. Besarnya dana yang diberikan pemerintah pusat semakin ketat 

pengawasannya, sehingga pemerintah daerah meningkatkan kinerjanya sebagai 

bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan. Maka semakin besar dana 

perimbangan akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. 

Audit terhadap laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal 

merupakan salah satu bentuk monitoring yang dilakukan prinsipal untuk 

memastikan agen agar dapat meningkatkan kekayaannya tanpa mengorbankan 

kepentingan prinsipal. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan 

BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu 

daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan ini dapat mengakibatkan kerugian daerah dan ketidak efisienan. Semakin 

banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin 

buruknya kinerja pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi 

angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I & II Tahun 2016 terdapat 

Pemeriksaan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran 

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja 

bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDTT bertujuan 

memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.  

 Laporan hasil pemeriksaan BPK memuat temuan pemeriksaan. Setiap 

temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan 

sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan kerugian negara, 
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potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, 

ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan.  

Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian 

negara dan kekurangan penerimaan merupakan permasalahan yang berdampak 

finansial berupa pengembalian kas/ aset negara, sedangkan penyimpangan 

administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan merupakan 

permasalahan yang tidak berdampak finansial sehingga tidak ada pengembalian 

kas/ aset negara 

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Pemerintah Daerah ya, BPK 

mengungkapkan secara umum:  

● Berdasarkan IHPS I terdapat 640 Laporan Keuangan, BPK memberikan 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 386 laporan keuangan. Sedangkan 

IHPS II terdapat 9 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), BPK memberikan 

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 1 LKPD, opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP) atas 7 LKPD dan opini Tidak Memberikan Pendapat atas 1 

LKPD. 

 ● Berdasarkan IHPS I terdapat 8 objek pemeriksaan kinerja yaitu 6 objek 

belum sepenuhnya/ kurang efektif, 1 objek cukup efektif, dan 1 objek cukup efisien. 

1 objek cukup efektif, dan 1 objek cukup efisien. Sedangkan berdasarkan IHPS II 

terdapat 316 objek pemeriksaan kinerja.  

 ● Berdasarkan IHPS I terdapat 48 objek PDTT, yaitu rancangan sistem 

pengendalian intern (SPI) atas 3 objek pemeriksaan cukup sesuai dan 45 objek 

pemeriksaan belum/ belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan IHPS II terdapat 279 objek PDTT, 

yaitu rancangan sistem pengendalian intern (SPI) atas 2 objek pemeriksaan sudah 

sesuai dan 3 objek pemeriksaan cukup sesuai, 230 objek pemeriksaan belum/ belum 

sepenuhnya sesuai, serta 44 objek pemeriksaan tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Secara terperinci IHPS I, BPK mengungkapkan 10.198 temuan yang memuat 

15.568 permasalahan, meliputi 7.661 kelemahan SPI dan 7.907 permasalahan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp44,68 

triliun.Sedangkan IHPS II, BPK mengungkapkan 5.810 temuan yang memuat 7.594 
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permasalahan, meliputi 1.393 kelemahan SPI dan 6.201 permasalahan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,48 

triliun. 

Dari permasalahan ketidakpatuhan pada IHPS I, sebanyak 4.762 merupakan 

permasalahan berdampak finansial senilai Rp30,62 triliun. Sedangkan IHPS II, 

sebanyak 1.968 merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp12,59. 

Perinciannya adalah sebagai berikut: 

●Berdasarkan IHPS I terdapat kerugian negara sebanyak 3.163 permasalahan 

senilai Rp1,92 triliun. Sedangkan Berdasarkan IHPS II terdapat kerugian negara 

sebanyak 1.205 permasalahan senilai Rp1,37 triliun 

●Berdasarkan IHPS I terdapat potensi kerugian negara sebanyak 421 

permasalahan senilai Rp1,67 triliun. Sedangkan berdasarkan IHPS II terdapat 

potensi kerugian negara sebanyak 329 permasalahan senilai Rp6,55 triliun. 

●Berdasarkan IHPS I terdapat kekurangan penerimaan sebanyak 1.178 

permasalahan senilai Rp27,03 triliun. Sedangkan Berdasarkan IHPS II terdapat 

kekurangan penerimaan sebanyak 434 permasalahan senilai Rp4,66 triliun.  

 Selain itu, pada IHPS I terdapat 3.145 permasalahan ketidakpatuhan yang 

tidak berdampak finansial, terdiri atas 2.985 penyimpangan administrasi dan 160 

ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp14,06 triliun. 

Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial, pada saat 

pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset 

atau menyetor ke kas negara senilai Rp442,24 miliar.  

Sedangkan pada IHPS II terdapat terdapat 4.233 permasalahan 

ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial, terdiri atas 617 penyimpangan 

administrasi dan 3.616 ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan 

senilai Rp6,88 triliun. Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial 

senilai Rp12,59 triliun, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah 

menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai 

Rp130,78 miliar. 

BPK menyimpulkan kinerja pada umumnya belum sepenuhnya efektif dan 

beberapa  objek pemeriksaan ada yang sudah sesuai, cukup sesuai dan belum 

sepenuhnya sesuai pada rancangan sistem pengendalian intern (SPI). Serta 
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beberapa objek pemeriksaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Hal ini membuktikan bahwa besarnya tinggi angka temuan audit pada 

masalah didominasi karena lemahnya SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-

undangan ( IHPS BPK RI, 2016).  

Penelitian lain mengenai kinerja pemerintah daerah telah banyak dilakukan 

oleh peneliti-peneliti lain dimana ditemukannya hasil yang berbeda dari tiap 

peneliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Handayani (2017) 

dan Andrei (2013) menyatakan bahwa kemakmuran secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan Masdianti & Erawati (2016) 

menyatakan bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Hal ini serupa dengan Suryaningsih & Sisdyani (2016) dan Kusumawardani (2012) 

menyatakan bahwa kemakmuran tidak memiliki pengaruh signifikan. 

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Simanullang (2013) dan 

Ilmiyah, dkk (2017) menyatakan bahwa Intergovernmental Revenue berpengaruh 

pada kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan Sesotyaningtyas (2012) dan 

Masdianti & Erawati (2016) menyatakan bahwa Intergovernmental Revenue tidak 

memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Mulyani & Wibowo (2017) 

dan Patrick (2007)  menyatakan bahwa Intergovernmental Revenue berpengaruh 

negatif pada kinerja pemerintah daerah. Hal ini tidak serupa dengan Aziz (2016) 

bahwa Intergovernmental Revenue secara simultan berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja pemerintah daerah  

Dan beberapa penelitian juga telah membuktikan oleh Ara,dkk (2016) 

menyatakan bahwa temuan audit bpk berpengaruh terhadap kinerja  pemerintah 

daerah. Menurut Renas & Muid (2014), Harumiati & Payamta (2014) dan 

Sudarsana & Rahardjo (2013)  menyatakan bahwa temuan audit bpk berpengaruh 

negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan Masdianti & Erawati 

(2016) dan dengan Noviyanti & Kiswanto (2016)  menyatakan bahwa temuan audit 

bpk tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.  

Berdasarkan dari latar belakang, perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan 

berbagai permasalahan yang terkait pengendalian intern dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mana telah disampaikan di atas, maka peneliti tertarik 
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untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Kemakmuran, Intergovernmental 

Revenue dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

 

I.2  Perumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah Kemakmuran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?  

b. Apakah Intergovernmental Revenue berpengaruh terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah? 

c. Apakah Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah? 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kemakmuran terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah. 

b. Untuk menguji secara empiris pengaruh Intergovermental Revenue 

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

c. Untuk menguji secara empiris pengaruh Temuan Audit BPK terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah.  

 

I.4  Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, 

diantaraya berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain: 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya 

serta menjadi bukti untuk dapat memperkuat penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. Sebagai bahan dasar wacana untuk 

mengembangkan dan menyelaraskan teori serta pengukuran yang telah ada 

dengan berlandaskan konsep ilmu akuntansi pemerintahan di Indonesia 
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khususnya pengaplikasian  kemakmuran, intergovernmental revenue dan 

temuan audit BPK 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi pihak umum 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengintegrasikan 

pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kemakmuran, 

intergovernmental revenue dan temuan audit BPK  terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

dengan sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi 

kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah 

Pusat. 

2) Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi agar mengetahui 

yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dan dapat menjadi tolok 

ukur serta bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait 

dengan kinerja Pemda, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Penelitian ini juga diharapkan membantu seperti mengoptimalkan dan 

menemukan temuan Audit BPK secara aktif dan akurat serta dalam 

melakukan peningkatan pengawasan secara tegas oleh pemerintah agar 

dapat memperbaiki kinerja tersebut. 

3) Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut kinerja 

keuangan pemerintah daerah khususnya tentang pengaruh 

kemakmuran, intergovernmental revenue dan temuan audit BPK 

terhadap kinerja pemerintah daerah 
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