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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Desentralisasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 2001 

mengalihkan berbagai macam kewenangan dan tanggung jawab 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda). Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004 (UU No.32/2004) tentang Pemerintah Daerah 

menegaskan kewenangan Pemda untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Sebagai implikasinya, 

peran Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-

tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, 

dibutuhkan adanya sistem pemantauan, evaluasi dan pengukuran kinerja 

yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai Pemda. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 

memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan 

antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang 

dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang 

seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan 

kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem 

penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu pemerintah daerah 



2 

 

harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola 

pemerintahan daerah yang baik. Sistem evaluasi, monitoring, dan 

pengukuran kinerja yang sistematis guna mengukur kemajuan yang 

dicapai pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu juga perlu 

diterapkan. 

PP No. 6/2008 menyebutkan bahwa salah satu evaluasi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa evaluasi kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD). Setelah itu dilengkapi 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 (Permendagri 

No.73/2009) tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 74 Tahun 

2009 tentang pedoman pemberian penghargaan kepada penyelenggara 

pemerintahan daerah. Pasal 5 Permendagri No. 73/2009 ini disebutkan 

bahwa EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama. 

Metode EKPPD dilakukan dengan menilai total indeks komposit 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Total Indeks komposit 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjumlahan 

hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian 

materi. Indeks capaian kinerja diukur dengan menilai IKK pada aspek 

tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. 

Selain memberikan kewenangan otonomi kepada Pemda juga 

mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. 
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Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PP No. 3/2007) 

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat menyebutkan 

bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan 

desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan 

Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. 

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan 

hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan 

merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan 

dan potensi unggulan daerah. Dengan demikian, isi dari LPPD Pemda 

kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung 

jawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemda tersebut. 

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena 

akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan 

(Chow, Ganulin, Haddad, dan Wiliamson, 1998). Wood (1998) 

mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan 

mengenai (1) Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan; (2) Sarana 

perbandingan atas pelayanan yang diberikan; (3) Alat komunikasi dengan 

publik. Selain itu, tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah 

daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja 
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pemerintah daerah di Indonesia yang dapat terlihat dengan adanya 

pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Anwar 

Nasution (Antaranews.com, 2007), bahwa masih buruknya transparansi 

dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hal tersebut berdampak pada 

buruknya penilaian kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah adalah 

sesuatu yang penting untuk dilakukan. 

Penelitian mengenai karakteristik daerah telah dilakukan oleh 

Patrick (2007) yang diterapkan pada pemerintah daerah Pennsylvania. 

Penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menggunakan karakteristik 

pemerintah daerah sebagai variabel independen. Karakteristik tersebut 

terdiri dari (a) budaya organisasi; (b) struktur organisasi; dan (c) 

lingkungan ekternal. Penelitian yang telah dilakukan oleh Suhardjanto, 

Rusmin, Mandasari, dan Brown (2010) meneliti tentang pengaruh 

karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan wajib yang sesuai 

dengan SAP, dimana dalam menjelaskan karakteristik daerah 

menggunakan model yang sama dengan Patrick (2007). Penelitian yang 

dilakukan Suhardjanto et al. (2010) menggunakan struktur organisasi dan 

lingkungan eksternal dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah 

dimana struktur organisasi diproksikan dengan size daerah, wealth, 

functional differentiation, age, dan latar belakang pendidikan kepala 

daerah sedangkan lingkungan eksternal diproksikan dengan municipality 

debt financing dan intergovernmental revenue. 
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Penelitian tentang pengaruh karakteristik Pemda juga dilakukan 

oleh Zelda (2008) yang mengaitkannya dengan kepatuhan menyusun 

laporan keuangan sesuai standar, Liestiani (2008) mengaitkan dengan 

tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 

Rora (2010) mengaitkan dengan tingkat pengungkapan sukarela pada situs 

Pemda, Sumarjo (2010) mengaitkan dengan kinerja keuangan, sedangkan 

Purba (2006), Rustiono (2008) dan Ahmad (2011) mengaitkan 

karakteristik Pemda dengan kinerja ekonomi makro.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap 

Kinerja  Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Se-

Jawa Tengah”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ukuran pemerintah (size) daerah berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah daerah? 

2. Apakah kemakmuran (wealth) berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah daerah? 

3. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 

daerah? 

4. Apakah intergovermental revenue berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui seberapa besar ukuran pemerintah (size) daerah 

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 

2. Mengetahui seberapa besar kemakmuran (wealth) berpengaruh 

terhadap kinerja pemerintah daerah. 

3. Mengetahui seberapa besar ukuran legislatif berpengaruh terhadap 

kinerja pemerintah daerah. 

4. Mengetahui seberapa besar intergovermental revenue berpengaruh 

terhadap kinerja pemerintah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber refrensi bagi 

penelitian selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya 

penelitian di bidang sektor publik di Indonesia. 

2. Implikasi Praktis 

a. Pihak Pemerintah 

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai kinerja 

keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya.  

b. Pihak masyarakat 

Penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  informasi  bagi  

para  masyarakat maupun  para stakeholder untuk  mengetahui  
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tingkat  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  sehingga  dapat  

digunakan  sebagai  alat  pengawasan  mengenai  kinerja 

pemerintah daerah.  

E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat 

landasan teori, penelitian terdahulu, model penelitian dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat uraian tentang jenis penelitian; populasi, 

sampel, dan teknik sampling; data dan sumber data; teknik 

pengumpulan data; variabel penelitian dan pengukuran; dan 

metode analisis data.  

BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan pengolahan data dengan alat 

analisis yang diperlukan, pengujian hipotesis, dan pembahasan 

hasil analisis.  
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BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti 

dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian, saran-saran 

yang diberikan dari hasil penelitian. 


