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PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN 

TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 

(Studi empiris di kab/kota se Pulau Jawa tahun anggaran 2015-2016) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Karakteristik Pemerintah 

Daerah yang di proyeksikan dengan ukuran daerah, kekayaan daerah, 

ketergantungan daerah, belanja modal  dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Pulau Jawa tahun Anggaran 

2015-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling.Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 206 Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota se Pulau Jawa tahun Anggaran 2015-2016. Analisis data 

menggunakan regresi linier berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis 

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Karakteristik Pemerintah Daerah yang 

di proyeksikan dengan ukuran daerah, kekayaan daerah, ketergantungan daerah, 

belanja modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/kota se Pulau Jawa, sedangkan variabel Temuan Audit BPK 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/kota se Pulau Jawa tahun Anggaran 2015-2016. 

Kata kunci :Ukuran Daerah, Kekayaan Daerah, Ketergantungan Daerah, 

                    Belanja Modal, Temuan Audit dan Kinerja Kuangan Pemerintah 

                    Daerah. 

 

Abstract 

This study aims to analyze the influence of the characteristics of local 

governments projected by regional size, regional wealth, regional dependence, 

capital expenditure and BPK Audit Findings on the Financial Performance of the 

Regency / City Regional Governments in Java in the 2015-2016 fiscal year. The 

sampling technique used purposive sampling method. The number of samples in 

this study were 206 District / City Regional Governments in Java Island in the 

2015-2016 Budget year. Data analysis using multiple linear regression to test and 

prove the research hypothesis. The results of the study show that the 

characteristics of regional governments are projected with regional size, regional 

wealth, regional dependency, capital expenditure does not affect the financial 

performance of regency / city governments in Java, while BPK Audit Findings 

variables have a significant negative effect on District / District Government 

Financial Performance cities in Java Island 2015-2016 Budget year. 

Keywords:Regional Size, Regional Wealth, Regional Dependency, 

                 Capital Expenditures, Audit Findings and Financial Performance of     

Local Governments. 
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1. PENDAHULUAN 

Desentralisasi di Indonesia dimulai pada tahun 2001 dengan mengalihkan 

kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat  kepada pemerintah daerah 

yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No. 32 tahun 

2004)  yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Dengan  adanya UU tersebut 

dapat memberikan kewenangan otonomi daerah yang luas, nyata dan 

bertanggungjawab, hal ini dapat diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, 

pemanfaatan, serta perimbangan keuangan pemerintah daerah dan keuangan 

pemerintah pusat yang demokratis, peran  serta masyarakat, pemerataan keadilan, 

serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Tujuan dengan adanya 

kewenangan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial. 

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan 

lagi dengan memperhatikan aspek–aspek hubungan antar susunan pemerintah 

pusat dan antar susunan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, 

peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan 

kepada daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena 

itu pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar 

tercipta tata kelola yang baik dengan adanya sistem pemantauan, evaluasi, dan 

pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan pemerintah daerah 

dalam waktu yang telah ditetapkan 

Menurut Soeprapto (2013) dalam Nanda (2017) terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan 

kapasitas dalam pemerintah daerah, namun secara khusus dapat disampaikan 

bahwa dalam konteks otonomi daerah faktor-faktor signifikan yang 

mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi hal pokok yaitu, komitmen 

bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan 

pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. 
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Berdasarkan latar belakang  tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH 

DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 

ANGGARAN 2015-2016”. 

2. METODE  

2.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang 

menekankan pada pengujian teori–teori yang melaui pengukuran variabel–

variabel penelitian dengan dengan angka dan melakukan analisis data dengan 

prosedur statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

2.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) 

Kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan skor penilaian kinerja 

pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdapat dalam keputusan menteri dalam 

negeri Nomor 120-10421 tahun 2016 (Kepmendagri No. 120-10421 tahun 2016) 

tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah 

daerah secara nasional tahun 2015 dan Kepmendagri No. 100-53 tahun 2018 

tentang peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara 

nasional dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(EKPPD).  

2) Ukuran daerah 

Mustikarini dan Fitriasari (2012) ukuran daerah dapat dilihat dari jumlah total aset 

yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan Logaritma Natural (LN) dari jumlah 

total aset sebagai variabel ukuran daerah.  

3) Kekayaan daerah 

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan 

daerah pasal 1 angka 18 bahwa “ PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”. Dalam penelitian ini tingkat kekayaaan daerah diukur dengan total 

PAD dibagi dengan total pendapatan daerah. 
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4) Ketergantungan daerah 

Mengacu pada penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012)  tingkat 

ketergantungan dengan pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum 

(DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. Maka dalam penelitian ini variabel 

tingkat ketergantungan daerah diukur dengan total DAU dibagi dengan total 

pendapatan Daerah. 

5) Belanja modal 

Menurut PP No. 58 tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan 

lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Dalam penelitian ini belanja modal 

diukur dengan dibagi dengan total relalisasi belanja. 

6) Temuan Audit BPK 

Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan 

keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah 

terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. penelitian ini menggunakan jumlah temuan audit 

pemeriksaan BPK atas ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai proksi dalam mengukur temuan audit. 

 

2.3 Populasi, Sampel dan Teknik Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota se 

Pulau Jawa tahun anggaran 2015-2016. Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode  purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan 

ketentuan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih memiliki semua data 

yang lengkap meliputi: neraca untuk mendapatkan total aset, Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, DAU, belanja modal dan total 

realisasi anggaran pendapatan, serta memerlukan laporan hasil pemeriksaan Audit 

BPK untuk mendapatkan Jumlah temuan audit. 
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2.4 Metode Analisis data 

Penelitian ini menggunakan  uji hipotesis yang meliputi analisis regresi linier 

berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien seterminasi (R2). Sebelum melakukan uji 

hipotesis dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Bentuk persamaan 

dalam penelitian ini adalah: 

KKPD = α + β1UD + β2 KYD + β3 KTD + β4 BM + β5 TA + e 

Dimana : 

KKPD  : kinerja keuangan pemerintah daerah 

Α         : konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5, β6 : koefisien variabel independen 

UD     : ukuran daerah 

KYD  : kekayaan daerah 

KTD   : ketergantungan daerah 

BM     : belanja daerah 

TA      : temuan audit BPK 

e : error term 

 

3. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di 

pulau Jawa tahun 2015-2016. Sampel ditentukan dengan teknik purposive 

sampling. 

3.2 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi secara normal atau tidak dengan tes one sampel 

Kolmogorov-Smirnov. 

 

 

 



 

 

6 

 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Variabel 
Kolmogorov-

Smirnov 

Asymp.Sig

.(2-tailed 
p-value Keterangan 

Undstandardized 

Residual 
0,049 0,200 p>0,05 

Data berdistribusi 

normal 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 

Pada tabel tersebut menunjukan hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov 

adalah 0,049 dengan tingkat signifikansi 0,200 sehingga semua variabel lebih 

besar nilainya dari 0,05. maka dapat dinyatakan bahwa data residual berdistribusi 

normal.  

3.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi linier 

memiliki korelasi antar pengganggu pada periode sebelumnya atau tidak. Dalam 

penelitian ini menggunakan uji run test untuk mengetahui apakah terjadi 

autokorelasi pada model regresi. 

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi 

Variabel Run Test 
Asymp.Sig.(2

-tailed 
p-value Keterangan 

Undstandardized 

Residual 
0,140 0,889 p>0,05 

Tidak terjadi 

Autokorelasi 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa run test sebesar 0,140 

dengan probabilitas 0,889 yang menunjukan bahwa H0 diterima karena 

probabilitas lebih dari tingkat signifikansi pada p>0.05, sehingga tidak terjadi 

autokorelasi antar nilai residual.  

3.4 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi antar variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari 

nilai tolerance dan  nilai VIF. 
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Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

UD 0,430 2,327 Tidak terjadi Multikolinieritas 

KYD 0,327 3,057 Tidak terjadi Multikolinieritas 

KTD 0,268 3,725 Tidak terjadi Multikolinieritas 

BM 0,797 1,254 Tidak terjadi Multikolinieritas 

TA 0,934 1,070 Tidak terjadi Multikolinieritas 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018 

Dari hasil uji multikolinieritas Menunjukan bahwa semua variabel 

independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 (10%) dan  nilai VIF kurang 

dari 10 (VIF<10), artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas dalam model 

regresi. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada gejala multikolinieritas.  

3.5 Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan uji Spearman’s rho untuk 

menganalisis uji heterokedastisitas. 

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Sig (2-tailed) Kriteria Keterangan 

UD 0,707 p>0,05 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

KYD 0,163 p>0,05 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

KTD 0,175 p>0,05 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

BM 0,807 p>0,05 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

TA 0,806 p>0,05 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018 

Dari hasil perhitungan tersebut semua variabel independen memiliki nilai 

probabilitas lebih dari 0,05 (p>0,05) yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas 

dalam regresi ini.  

3.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis data yang digunakan yaitu analisis regrsi linier berganda dengan metode 

Ordinary Least Square (OLS). OLS merupakan metode regresi yang 

meminimalkan kesalahan (error) kuadrat. Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk mengetahui keakuratan hubungan antara kineja keuangan 

pemerintah daerah sebagai variabel dependen dengan karakteristik pemerintah 

daerah yang diproyeksikan dengan ukuran daerah, kekayaaan daerah, 
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ketergantungan daerah, belanja modal, dan temuan Audit BPK sebagai variabel 

Independen. 

Tabel 5. Hasil Uji  Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien thitung Sig 

(Constant) 2,372 2,972 0,003 

UD 0,044 1,715 0,088 

KYD -0,256 -1,456 0,147 

KTD -0,445 -1874 0,062 

BM -0,355 -1,724 0,086 

TA -0,013 -3,138 0,002 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh persamaan regresi sebgai berikut:  

KKPD = 2,372 + 0,044 UD – 0,256 KYD – 0,445 KTD – 0,355 BM – 0,013TA + 

е 

Dari persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa:  

1) Nilai Konstanta (α) = 2,372 

Nilai konstanta sebesar 2,372 dengan nilai positif, hal ini  berarti variabel 

karakteristik pemerintah daerah dan temuan Audit BPK diasumsikan konstan atau 

sama dengan nol maka kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki tingkat 

kinerja sebesar 2,372.  

2) Nilai koefisien Ukuran Daerah = 0,044 

Besarnya koefisien ukuran daerah sebesar 0,044 dengan nilai positif. Hal ini 

berarti setiap peningkatan ukuran daerah sebesar 1 kali maka kinerja keuangan 

pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,044 dengan asumsi variabel yang 

lain konstan.  

3) Nilai koefisien kekayaan daerah = -0,256 

Nilai koefisien kekayaan daerah dengan nilai negatif. Hal ini berarti setiap 

peningkatan kekayaan daerah sebesar 1 kali maka kinerja keuangan pemerintah 

daerah akan menurun sebesar 0,256 dengan asumsi variabel yang lain konstan. 

4) Nilai koefisien ketergantungan daerah = -0,445 

Nilai koefisien ketergantungan daerah sebesar -0,445 dengan nilai negatif. Hal ini 

berarti bahwa setiap peningkatan ketergantungan daerah sebesar 1 kali maka 
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kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar 0,445 dengan asumsi 

variabel yang lain konstan.  

5) Nilai koefisien belanja modal = -0,355 

Nilai koefisien belanja modal sebesar -0,355 dengan nilai negatif. Hal ini berarti 

bahwa setiap peningkatan ketergantungan daerah sebesar 1 kali maka kinerja 

keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar 0,355 dengan asumsi variabel 

yang lain konstan.  

6) Nilai Koefisien temuan Audit BPK = -0,013 

Nilai koefisien temuan audit sebesar -0,013 dengan nilai negatif. Hal ini berarti 

bahwa setiap peningkatan ketergantungan daerah sebesar 1 kali maka kinerja 

keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar 0,013 dengan asumsi variabel 

yang lain konstan.  

 

3.7 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji statistik digunakan  untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi dependen. 

Variabel dependen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen secara 

parsial apabila nilai signifikansi <0,05 dimana HA diterima. 

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Variabel Kriteria t-hitung Sig Keterangan 

UD P<0,05 1,715 0,088 H1 ditolak 

KYD P<0,05 -1,456 0,147 H2 ditolak 

KTD P<0,05 -1,874 0,062 H3 ditolak 

BM P<0,05 -1,724 0,086 H4 di tolak 

TA P<0,05 -3,138 0,002 H5 diterima 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018 

Hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti menunjukan bahwa ukuran 

daerah berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil 

pengujian hipotesis 1 menunjukan nilai t-signifikansi sebesar 0,088 lebih dari 0,05 

(p<0,05).  Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Dimana Ukuran 

daerah tidak berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota. Dengan demikian H1 ditolak. 
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Hipotesis kedua yang diajukan oleh peneliti menunjukan bahwa kekayaan 

daerah berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil 

pengujian hipotesis 2 menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,147 lebih dari 0,05 

(p<0,05) oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Dimana kekayaan 

daerah tidak berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota. Dengan demikian H2 ditolak.  

Hipotesis ketiga yang diajukan oleh peneliti menunjukan bahwa 

ketergantungan daerah berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah 

daerah. hasil pengujian hipotesis 3 menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,062 

lebih dari 0,05 (P<0,05). Hal ini berarti bahwa H3 ditolak. Dimana ketergantungan 

daerah tidak berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota. Dengan demikian Hipotesis 3 ditolak.  

Hipotesis keempat yang diajukan oleh peneliti menunjukan bahwa belanja 

modal berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah. hasil 

pengujian hipotesisi 4 menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,086 lebih dari 0,05 

(P>0,05). Hal ini berarti bahwa H4 di tolak, dimana belanja modal tidak 

berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Dengan demikinan Hipotesisi 4 ditolak.  

Hipotesis kelima yang diajukan oleh peneliti menunjukan bahwa temuan 

audit berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah. hasil 

pengujian hipotesis 5 menunjukan nilai signifikansi 0,002 kurang dari 0,05 

(P<0,05). Hal ini berarti bahwa H5 diterima, dimana Temuan Audit BPK 

berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Dengan demikian Hipotesisi 5 diterima.   

3.8 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji signifikansi pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen 

yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen.variabel dependen dikatakan berpengaruh terhadap 

variabel dependen secara simultan apabila Fhitung >Ftabel dengan nilai signifikansi 

<0,05 dimana Hipotesis diterima. 
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Tabel 7. Hasil Signifikansi Simultan (Uji F) 

Variabel Kriteria Sig Kesimpulan 

UD, KYD, KTD,BM,TA P<0,05 0,000 Berpengaruh Signifikan 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016 

Berdasarkan tabel menunjukan jika hasil uji F memiliki tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti karakteristik pemerintah daerah 

(ukuran daerah, kekayaan daerah, ketergantungan daerah, belanja modal) dan 

temuan Audit BPK secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

daerah.  

3.9 Uji Koefisien Deteterminasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dapat menjelaskan variabel terikat. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari 

nilai Adjusted R2. 

Tabel 8. Hasil Uji Adjusted R2 

Model R R Square Adjusted R Square Std.Error of the Estimate 

1 0,335 0,112 0,090 0,1487365 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018 

Berdasarkan nilai Adjusted R2 seebsar 0,090 (9%). Hal ini berarti bahwa 

variabel kinerja keuangan dijelaskan oleh karakteristik pemerintah daerah (ukuran 

daerah, kekayaan daerah, ketergantungan daerah, belanja modal ) dan temuan 

Audit BPK sebesar 9%, sedangkan sisanya 91% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model regresi.  

 

3.10   Pembahasan 

1) Hubungan Ukuran Daerah terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota. 

Ukuran daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus logaritma 

natural (Ln) dari total aset. Hasil uji regresi menunjukan bahwa hipotesis pertama 

ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah 

daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti besar kecilnya ukuran daerah tidak 

mempengaruhi skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se pulau 

Jawa tahun anggaran 2015-2016. 
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Novyandra (2016) dan Sudarsana (2013) yang menghasilkan bahwa ukuran 

daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota.  Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian Mustikarini dan 

Fitriasari (2012) yang menghasilkan bahwa ukuran daerah berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.  

2) Hubungan kekayaan daerah terhadap skor kinerja keuangan pemerintah 

daerah kabupaten/kota. 

Kekayaan daerah dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan antara total 

PAD dengan total pendapatan daerah. hasil uji regresi menunjukan bahwa 

hipotesis kedua, kekayaan daerah tidak berpengaruh  terhadap skor kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti besar kecilnya 

kekayaan daerah tidak mempengaruhi skor kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota se pulau Jawa tahun anggaran 2015-2016. 

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Novyandra (2016)  yang menghasilkan  bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Tetapi tidak mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Nanda Veriza (2017), Susilawati (2016)  yang 

menghasilkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 

daerah kabupaten/kota.                                                                                    

3) Hubungan ketergantungan daerah skor terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Ketergantungan daerah diukur dengan membandingkan antara DAU dengan total 

pendapatan. Hasil uji regresi untuk uji ketiga menunjukan bahwa ketergantungan 

daerah tidak berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota. Hal ini berarti berarti besar kecilnya ketergantungan daerah tidak 

mempengaruhi skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se pulau 

Jawa tahun anggaran 2015-2016. 

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nanda 

Veriza ( 2017), Sudarsana (2013) yang menghasilkan bahwa ketergantungan 

daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. 
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Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Susilawati 

(2016) yang menghasilkan tingkat ketergantungan daerah berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  

4) Hubungan belanja  modal terhadap skor kinerja keuangan pemerintah 

daerah kabupaten/kota 

Belanja modal dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan realisasi 

belanjan modal dengan total realsiasi belanja. Hasil uji regresi menunjukan bahwa 

hipotesis keempat, belanja modal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti besar kecilnya 

belanja modal tidak mempengaruhi skor kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota se pulau Jawa tahun anggaran 2015-2016. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Novyandra (2016), Nanda Veriza (2017) yang menghasilkan bahwa belanja modal 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota.  Tetapi penelitian  mendukung penelitian Susilawati (2016) yang 

menghasilkan menghasilkan belanja daerah tidak berpengaruh  signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  

5) Hubungan temuan audit terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota. 

Variabel temuan Audit BPK dalam penelitian ini menggunakan jumlah temuan 

audit pemeriksaan BPK atas ketidakpatuhan pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Hasil uji regresi  menunjukan bahwa hipotesis kelima, temuan audit berpengaruh 

dengan arah negatif  signifikan terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota. Hal ini berarti semakin kecil jumlah temuan audit BPK pada 

kabupaten/kota maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Purbasari dan Bawono (2017), 

Saputra dan Bawono (2018) yang menghasilkan bahwa Sistem Pengendalian 

Intenal berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Akuntabilitas Laporan 

Keuangan dengan Kinerja Pemerintah Daerah sebagai variabel intervening.  

Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nanda 
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Veriza (2017), Widiarti dan Bawono (2018) yang menghasilkan Temuan Audit 

BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Karakteristik 

Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap skor Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2015-2016, 

berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan 

regresi berganda menunjukan hasil atas data penelitian yang telah dilaksanakan, 

maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel temuan Audit BPK dengan 

menggunakan batas signifikansi 5% berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan 

pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan variabel Karakteristik Pemerintah 

daerah dilihat dari hasil penelitian tidak berpengaruh terhadap skor kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Jawa tahun anggaran 2015-

2016.  

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah yang di jelaskan dengan variabel 

ukuran daerah, kekayaan daerah, ketergantungan daerah, belanja modal  dilihat 

dari nilai adjusted R square sebesar 9 % berarti 91 % masih dipengaruhi oleh 

variabel lain dan  objek penelitian hanya pemerintah daerah kabupaten/kota di 

Pulau Jawa, sehingga belum bisa menyimpulkan kinerja keuangan pemerintah 

daerah se indonesia.  

4.3 Saran 

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas cakupan penelitiannya, 

dimana menggunakan variabel-variabel lain selain ukuran daerah, kekeyaan 

daerah, ketergantungan daerah, belannja modal dan temuan audit BPK terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota serta memperluas objek 

penelitian seluruh pemerintah kabupaten/kota se Indonesia dan menambah 

variabel lain.  

 



 

 

15 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Badan Pemeriksaan Keuangan.2015. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah se-Pulau Jawa 

 

Badan Pemeriksaan Keuangan, 2016. Laporan hasil Pemeriksaan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah se-Pulau Jawa. 

 

Ghozali, Imam 2011. AplikasiAnalisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 

20, Edisi 6. Semarang: Badan penerbit Iniversitas Diponegoro 

  

Gujarati dan Dawn C. P. 2010. Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi 5. Jakarta: 

Salemba Empat. 

 

Hamdani, 2017. Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemakmuran Pemerintah, 

Ukuran  Legislatif, Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Temuan Audit 

BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Indonesia. 

 

https://www.kemendagri.go.id/ 

 

http://www.kemenkeu.go.id 

 

Mahsun. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik.  Edisi Pertama. 

Yogyakarta:BPFE. 

 

Wathani, Imtihan. Dkk. 2017. The Effect of Local Goverment Leader 

Characteristics and Audit Opinion on Local Goverment Performance 

and its Implications on Human Depelopment index in West Nusa 

Tenggara.  

 

Masdiantini, Erawati. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, kemakmuran, 

Intergovermental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja 

Keuangan. ISSN 2302-8556 

Mustikarini, dan  Fitriasari. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah 

dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi 

kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 

200. 

 

Nanda F, 2017. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit 

BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (studi kasus 

di kabupaten/kota se-Sumatera tahun anggaran 2013-2014). 

 

Novyandra, 2016. Pengaruh Belanja Modal, Intergovermental Revenue, 

Leverage, Size, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja Keuangan 

Pemerintah daerah Kota dan Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2014. 

 



 

 

16 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2007 Tentang Laporan 

Penyelenggaraan PemerintahDaerah kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara. 

 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

 

 

Purbasari, Bawono, 2017. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendakkian 

Intern, dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan 

Keuangan 

 

Saputra, Bawono, 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, terhadap 

Akuntabilitas Laporan Keuangan dengan Kinerja Pemerintah Daerah 

sebagai variabel Intervening (studi Empiris pada pemerintah daerah se-

Jawa periode 2015) 

 

Setyaningrum, Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh karakteristi Pemerintah Daerah 

terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.Jurnal Akuntansi 

dan keuangan Indonesia, Desember 2012, Vol 9, No 2, hal 154-170 

 

Subagyo, Djarwanto. 2005: Statistika Induktif, Edisi 5. Yogyakarta: BPFE-

Yogyakarta 

 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

 

Sudarsana, 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit 

BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi kasus pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Indonesia. 

 

 



 

 

17 

 

Susilawati. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit 

BPKI terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. 

 

Undang–undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah 

 

Undang–undang Republik Indonesi Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. 

 

Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

 

Undang-undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun tentang Keuangan Negara. 

 

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  

  

Widiarti, Bawono, 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit 

dan Temuan BPK terhadap Kinerja Pemerintah daerah (Studi Empiris 

pada PemerintahDaerah Kabupaten/kota se Pulau Jawa tahun 2015-

2016. 

 

 

 

 

 

 

 


	1. cover.pdf (p.1)
	2. persetujuan naspub.pdf (p.2)
	3. pengesahan naspub.pdf (p.3)
	4. pernyatan.pdf (p.4)
	5. NASPUB PEDOMAN.pdf (p.5-21)

