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PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, BELANJA MODAL, 

INTERGOVERNMENTAL REVENUE, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), 

DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH 

(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 

2017) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran pemerintah 

daerah, belanja modal, intergovernmental revenue, pendapatan asli daerah dan ukuran 

legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sampel dalam penelitian ini 

seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017. Teknik 

pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode sampling jenuh dan 

didapatkan 104 sampel penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel belanja modal dan intergovernmental revenue berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah, 

pendapatan asli daerah, dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

 

Kata Kunci: karakteristik pemerintah daerah, kinerja keuangan daerah. 

 

Abstract 

This study aims to examine and analyze the influence of local government size, capital 

expenditure, intergovernmental revenue, regional original income and legislative 

measures on the financial performance of local governments. The sample in this study 

was all districts and cities in East Java Province in 2015-2017. The research sampling 

technique was carried out with the saturated sampling method and 104 research samples 

were obtained. The data analysis method used in this research is multiple linear 

regression analysis. The results showed that the variables of capital expenditure and 

intergovernmental revenue affect the financial performance of local governments, while 

the variable size of local government, local original income, and legislative size do not 

affect the financial performance of local governments. 

 

Keywords: characteristics of local government, regional financial performance 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan pada 

pasal 1 angka 6 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian 

otonomi luas pada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. 
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Kewenangan otonomi menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan 

berkesinambungan. Otonomi daerah mengatur tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyebabkan perubahan mendasar 

mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu 

daerah untuk menjalankan wacana tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan 

terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah 

kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan 

efisien (Sumarjo, 2010). Dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi daerah tidak selancar 

yang diharapkan (Sari, 2016). 

Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah 

daerah adalah pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran 

yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan 

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan 

yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus 

dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. 

Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial seperti laporan keuangan, 

diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2009). 

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 aset besar memiliki 

tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan keuangannya. Dengan 

demikian, pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset yang besar akan dituntut untuk 

memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya 

(Maiyora, 2015). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 telah 

direvisi dua kali yaitu disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan 

yang terbaru adalah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Dari ketiga peraturan 

perundang-undangan tersebut dapat ditarik pengertian mengenai belanja daerah yaitu 

kewajiban pemerintah daerah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih. Dalam penggunaannya, belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan 



 

 

3 
 

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota yang 

terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 

perundangan. Apabila berbicara mengenai klasifikasi belanja daerah menurut kelompok 

belanja , maka Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 membaginya dalam kelompok 

Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja 

yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan SKPD 

seperti Belanja pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan 

sosial, Belanja bagi hasil, Bantuan keuangan, Belanja tak terduga. Sedangkan belanja 

langsung merupakan belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program 

dan kegiatan SKPD yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur 

seperti Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja modal. Armaja et al, (2015) 

menyebutkan bahwa belanja modal digunakan untuk melindungi dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, 

dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja daerah, pemerintah 

daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada 

masyarakatnya.    

Intergovernmental revenue, yakni sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja 

dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah (Nam, 2001 dalam 

Maiyora 2015). Intergovernmental revenue atau dana perimbangan merupakan salah 

satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur 

APBD. Apabila pengelolaan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu 

sendiri (Budianto dan Alexander, 2016). 

Kemakmuran pemerintah daerah ditentukan dengan besarnya nilai tambah berupa 

pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut. Pertumbuhan nilai yang positif akan 

mendorong adanya investasi dan secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong 

akan adanya perbaikan infrastrukur di suatu daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta 

investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), 

intergovernmental revenue, dan belanja modal juga mengurangi total utang kepada 

pihak luar (Simanullang, 2013). 



 

 

4 
 

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2014, Dewan perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.. 

Sebagai Badan Legislatif Daerah dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

DPRD tentunya dapat melakukan fungsi dan hak-haknya sesuai dengan yang tercantum 

dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014, serta menjadi wahana untuk 

melaksanakan demokrasi di daerahnya. Secara umum, peran DPRD diwujudkan dalam 

tiga fungsi, yaitu : 1. Legislasi yaitu membuat peraturan daerah bersama 

bupati/walikota; 2. Anggaran yaitu membahas dan memberikan persetujuan rancangan 

peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota 

yang diajukan oleh bupati/walikota; 3.  melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, 

Intergovernmental Revenue, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Ukuran Legislatif 

Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2015-2017.  

 

2. METODE  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif yang bertujuan untuk manganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah 

daerah (X1), belanja modal (X2), intergovernmental revenue (X3), pendapatan asli 

daerah (PAD) (X4) dan ukuran legislatif (X5). Sedangkan variabel terikat adalah 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten (Y) di Provinsi Jawa Timur.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Propinsi Jawa 

Timur pada tahun 2015-2017. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan pada 

38 kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur, berupa Laporan Realisasi Anggaran dan 

Neraca pada tahun 2015-2017. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara sampling 

jenuh. Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono,  2011:68). Data yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah data mengenai karakteristik pemerintah daerah dan kinerja keuangan 



 

 

5 
 

pemerintah daerah. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

seseorang (Sugiyono, 2004). Dokumen - dokumen tersebut yang berupa Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya akan dianalisis mulai tahun  2015-2017.  

Ukuran (size) pemerintah daerah menurut Sumarjo (2010) menggunakan total aset 

pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan 

atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh (Syafitri, 2012). 

Menurut Andirfa et al (2016) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah 

daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik 

secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. 

Intergovermental Revenue biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjono et 

al., 2010). UU No 23 tahun 2013 menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang 

digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, 

yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. 

Pengukuran ini dipilih karena intergovernmental revenue (IGR) merupakan bagian dari 

pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal bukan pajak.  

Menurut Simanullang (2013) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber 

penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal 

dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk 

memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. 

Menurut Maiyora (2015) peran yang diharapkan pada anggota DPRD dalam 

kaitannya dengan kinerja yaitu dalam hal pengawasan pelaksanaan kinerja oleh 

pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam penelitian (Sari, 2016) variabel ukuran 

legislatif diukur dengan melihat jumlah anggota DPRD periode 2015-2017. 

Pengukuran kinerja dapat diukur dengan value for money yaitu ekonomi, efisiensi, 

dan efektivitas (Mardiasmo, 2009:4). Simanullang (2013) konsep pengelolaan 

organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, 

efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan, dalam pengukuran kinerja menggunakan ukuran 

efisiensi. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau 
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penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin besar output 

dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. 

Sebelum dilakukan uji hipotesis maka dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji 

normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinieritas. Selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis, yaitu, uji t, uji f dan uji koefisien determinasi (R
2
). Persamaan 

regresi analisis regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y  = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + ɛ                  (1) 

Y = Kinerja Pemda 

β   = Koefisien  

X1  = Ukuran Pemerintah Daerah 

X2  = Belanja Modal 

X3  = Intergovernmental Revenue 

X4 = Pendapatan Asli Daerah 

X5 = Ukuran Legislatif 

ε  = error 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi 

KKD 0,00 0,27 0,0493 0,05871 

UPD 27,83 31,35 28,7991 0,60537 

BM 74,29 2517,89 452,7335 333,95425 

IR 457,46 2308,27 1236,3420 423,91216 

PAD 104,23 5.161,84 440,5554 739,90991 

UL 25.00 50.00 43.7500 8.20697 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019.  

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah 

daerah di Provinsi Jawa Timur rata rata sebesar 0,0493, sedangkan nilai standar deviasi 

sebesar 0,05871. Nilai rata-rata sebesar 0,0493 menandakan bahwa rata-rata pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tergolong memiliki kinerja yang kurang 

efisien karena nilai rata rata lebih kecil dari standar deviasi. Nilai maksimum sebesar 

0,27 dalam penelitian ini diperoleh Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015. Nilai 

minimum sebesar 0,00 diperoleh  pemerintah daerah Kota Madiun tahun 2016.  
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Penelitian ini menggunakan Ln total aset dalam mengukur ukuran pemerintah 

daerah. Dilihat dari ukuran pemerintah daerah, pemerintah daerah di Jawa Timur 

memiliki Ln total aset rata-rata 28,7991, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 

0,60537. Nilai rata-rata sebesar 28,7991 menandakan bahwa bahwa rata-rata pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tergolong memiliki kinerja yang baik 

karena nilai rata rata lebih besar dari standar deviasi. Total aset tertinggi sebesar 31,35 

dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Surabaya tahun 2017, sementara total aset 

terendah dimiliki oleh Kota Batu tahun 2015 yaitu sebesar 27,83. 

Dilihat dari sisi belanja modal memiliki rata-rata 452,7335 (dalam milyar rupiah), 

disisi lain nilai standar deviasi sebesar 333,95425 (dalam milyar rupiah). Nilai rata-rata 

sebesar 452,7335 menandakan bahwa bahwa rata-rata pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tergolong memiliki kinerja yang baik karena 

nilai rata rata lebih besar dari standar deviasi. Belanja modal maksimum dimiliki oleh 

pemerintah daerah Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 2.517,89 (dalam milyar 

rupiah). Sedangkan belanja modal minimum dimiliki oleh pemerintah daerah  Kota 

Probolinggo pada tahun 2015 sebesar 74,29 (dalam milyar rupiah). 

Intergovernmental revenue diukur atas total dana perimbangan. Nilai rata-rata 

intergovermental revenue sebesar 1.236,3420 (dalam milyar rupiah), sedangkan nilai 

standar deviasi sebesar 423,91216 (dalam milyar rupiah). Nilai rata-rata sebesar 

1.236,3420 (dalam milyar rupiah) menandakan bahwa bahwa rata-rata pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tergolong memiliki kinerja yang baik 

karena nilai rata rata lebih besar dari standar deviasi.. Nilai maksimum sebesar  2.308,27 

(dalam  milyar rupiah) dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Malang tahun 2016, serta 

nilai minimum 457,46 (dalam milyar rupiah) dimiliki pemerintah daerah Kota 

Mojokerto tahun 2015. 

Pendapatan asli daerah (PAD) yang diukur dari total PAD memiliki rata rata 

sebesar 440,5554 (dalam milyar rupiah), serta nilai standar deviasi sebesar 739,90991 

(dalam milyar rupiah). Nilai rata-rata sebesar 440,5554 menandakan bahwa bahwa rata-

rata pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tergolong memiliki 

kinerja yang kurang baik karena nilai rata rata lebih kecil dari standar deviasi. PAD 

maksimum dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 
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5.161,84 (dalam milyar rupiah). Sedangkan PAD minimum dimiliki oleh pemerintah 

daerah Kota Batu pada tahun 2015 sebesar 104,23 (dalam milyar rupiah). 

Terakhir adalah jumlah legislatif memiliki rata rata 43,75 sedangkan nilai standar 

deviasi sebesar 8,20697. Nilai rata-rata sebesar 43,75 menandakan bahwa pemerintah 

daerah bahwa rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tergolong memiliki 

kinerja yang baik karena nilai rata rata lebih besar dari standar deviasi. Jumlah legislatif 

paling banyak dimiliki 18 pemerintah daerah yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten 

Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten 

Jombang, Kabupaten Kediri,  Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten 

Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten 

Sumenep, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Surabaya, dan Kabupaten 

Bangkalan masing-masing sebanyak 50 anggota legislatif. Sedangkan Ukuran legislatif 

paling sedikit dimiliki pemerintah daerah Kota Batu, Kota Blitar, dan Kota Mojokerto 

sebanyak 25 anggota legislatif. 

Uji normalitas bertujuan untuk  menguji apakah data terdistribusi normal atau 

tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji CLT (Central Limit 

Theorem) yaitu jika jumlah observasi cukup besar (n > 30), maka asumsi normalitas 

dapat diabaikan (Gujarati, 2003). Penelitian ini jumlah n sebesar 104 > 30. Hal ini 

menunjukkan bahwa dapat dikatakan berdistribusi normal dan dapat disebut sebagai 

sampel besar.  

Tabel 2. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Sig. Kesimpulan 

UPD  0,424 Tidak ada heteroskedastisitas 

BM 0,334 Tidak ada heteroskedastisitas 

IR 0,226 Tidak ada heteroskedastisitas 

PAD 0,083 Tidak ada heteroskedastisitas 

UL 0,170 Tidak ada heteroskedastisitas 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi.  
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Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Ketentuan Kesimpulan 

1,880 -2 < DW < 2 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019.  

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa hasil output uji autokorelasi diketahui 

nilai Durbin-Watson sebesar 1,880 yang berada diantara -2 dan 2, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi. 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

UPD 0,197 5,087 Tidak ada multikolineritas 

BM 0,134 7,489 Tidak ada multikolineritas 

IR 0,248 4,030 Tidak ada multikolineritas 

PAD 0,119 8,416 Tidak ada multikolineritas 

UL 0,312 3,202 Tidak ada multikolineritas 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.  

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis 

Keterangan  Coefficients T Sig. Kesimpulan 

(Constant) 0,22304 0,39157 0,69622 
 

UPD -0,00765 -0,37258 0,71027 H1 Ditolak 

BM -0,00010 -2,29158 0,02407 H2 Diterima 

IR 0,00007 2,80362 0,00609 H3 Diterima 

PAD 0,00002 1,10892 0,27018 H4 Ditolak 

UL -0,00017 -0,14386 0,88591 H5 Ditolak 

t tabel             1,98472      

R
2 

                      0,136 
  

 
 

Adjusted R
2
       0,092 

  
 

 
F hitung             3,086     

Sig.                    0,012 
  

 
 

F tabel                 2,31     

Sumber: Data sekunder diolah, 2019. 

KKD = 0,22304 – 0,00765 UPD – 0,00010 BM + 0,00007 IR + 0,00002 PAD – 0,00017 

UL + ε                                                                                                  (2) 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 5, maka dapat diinterprestasikan 

sebagai berikut: 
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a. Nilai konstanta sebesar 0,22304 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa 

jika variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, belanja modal, 

Intergovernmental Revenue, pendapatan asli daerah, dan ukuran legislatif 

diasumsikan konstan atau sama dengan 0 (Nol), maka kinerja keuangan pemerintah 

daerah masih akan sebesar 0,22304. 

b. Nilai koefisien pada variabel ukuran pemerintah daerah menunjukkan nilai negatif 

sebesar -0,00765 yang artinya apabila ukuran pemerintah daerah meningkat, maka 

kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun, dan sebaliknya apabila ukuran 

pemerintah daerah menurun maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan 

mengalami kenaikan.  

c. Nilai koefisien pada variabel belanja modal menunjukkan nilai negatif sebesar -

0,00010 yang artinya apabila belanja modal meningkat, maka kinerja keuangan 

pemerintah daerah akan menurun, dan sebaliknya apabila belanja modal menurun 

maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami kenaikan . 

d. Nilai koefisien pada variabel Intergovernmental Revenue menunjukkan nilai positif 

sebesar 0,00007 yang artinya apabila Intergovernmental Revenue meningkat, maka 

kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat, dan sebaliknya apabila 

Intergovernmental Revenue menurun maka kinerja keuangan pemerintah daerah 

akan mengalami penurunan.  

e. Nilai koefisien pada variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai positif 

sebesar 0,00002 yang artinya apabila pendapatan asli daerah meningkat, maka 

kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat, dan sebaliknya apabila 

pendapatan asli daerah menurun maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga 

akan mengalami penurunan.  

f. Nilai koefisien pada variabel ukuran legislatif menunjukkan nilai negatif sebesar –

0,00017 yang artinya apabila ukuran legislatif meningkat, maka kinerja keuangan 

pemerintah daerah akan menurun, dan sebaliknya apabila ukuran legislatif menurun 

maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami kenaikan. 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (ukuran 

pemerintah daerah, belanja modal, intergovernmental revenue, pendapatan asli daerah, 

dan ukuran legislatif) terhadap variabel dependen (kinerja keuangan pemerintah daerah) 

secara individu atau parsial dengan hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4, dan 



 

 

11 
 

hipotesis 5 yang telah dibentuk sebelumnya. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5 diatas 

dapat dijelaskan berdasarkan hipotesis yang terbentuk sebagai berikut : 

a. Pada variabel ukuran pemerintah daerah menunjukkan nilai sig sebesar (0,71027) 

lebih besar dari 0,05 dan/atau thitung (-0,37258) lebih kecil dari ttabel (1,98472) maka 

H1 ditolak, yang artinya variabel ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

b. Pada variabel belanja modal menunjukkan nilai sig sebesar (0,02407) lebih kecil 

dari 0,05 dan/atau thitung (-2,29158) lebih kecil dari ttabel (1,98472) maka H2 diterima, 

artinya variabel belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

c. Pada variabel Intergovernmental Revenue menunjukkan nilai sig sebesar (0,00609) 

lebih kecil dari 0,05 dan/atau thitung (2,80362) lebih besar dari ttabel (1,98472) maka 

H3 diterima, artinya variabel Intergovernmental Revenue berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah.   

d. Pada variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai sig sebesar (0,27018) lebih 

besar dari 0,05 dan/atau thitung (1,10892) lebih kecil dari ttabel (1,98472) maka H4 

ditolak, yang artinya variabel pendapatan asli daerah  tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah.  

e. Pada variabel ukuran legislatif menunjukkan nilai sig sebesar (0,88591) lebih besar 

dari 0,05 dan/atau thitung (-0,14386) lebih kecil dari ttabel (1,98472) maka H5 ditolak, 

artinya variabel ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah.   

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan hasil perhitungan dengan SPSS 23.0 diperoleh 

nilai Fhitung sebesar 3,086 dan Ftabel sebesar 2,31 apabila dibandingkan Fhitung (3,086) 

lebih besar dari Ftabel (2,31). Hasil pengujian dapat dilihat juga signifikasi sebesar 

(0,012) lebih kecil dari 0,05, maka model diatas sudah tepat (goodnesss of fit). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh ukuran pemerintah daerah, belanja modal, 

intergovernmental revenue, pendapatan asli daerah, dan ukuran legislatif secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel dependen dalam hal ini 

kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen (ukuran 

pemerintah daerah, belanja modal, intergovernmental revenue, pendapatan asli daerah, 
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dan ukuran legislatif) sebesar 9,2 %, nilai tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai 

adjusted r square 0,092. Sedangkan 90,8 % variabel dependen kinerja keuangan 

pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar dari penelitian ini.  

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini mencerminkan 

bahwa peran dari total aset belum dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Kebanyakan aset yang dimiliki pemerintah daerah 

adalah aset yang kurang produktif untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Semakin besar aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan mempersulit 

pemerintah untuk melakukan pengawasan secara langsung pada aset-aset tersebut serta 

dengan besarnya aset pemerintah daerah maka akan semakin besar pula tuntutan 

terhadap pemerintah dalam hal pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kurang optimalnya pemerintah dalam 

mengelola aset yang dimiliki, maka hal ini yang akan berdampak pada kinerja keuangan 

pemerintah daerah akan menurun dan akan memicu terjadi permasalahan dalam hal 

pelayanan publik kepada masyarakat.  

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kusumawardani (2012) dan Nugroho & Prasetyo (2018) yang menyatakan bahwa 

ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Maiyora, (2015), Aziz, (2016), dan Masdiantini & Erawati, (2016) yang menyatakan 

ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

3.2.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besarnya belanja modal yang dilakukan 

pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena 

belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan 

modal yang sifatnya menambah aset tetap atau  inventaris yang memberikan manfaat 

lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya yaitu pengeluaran untuk biaya 

pemeliharaan yang bersifat mempertahankan atau menambah masa manfaat serta 
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meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Semakin besar porsi belanja modal 

pemerintah daerah terhadap belanja daerah dalam waktu yang lama akan dapat 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan asli 

daerah yang akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah yang lebih baik, akan 

tetapi besarnya proporsi belanja modal tidak selalu menghasilkan sumber-sumber 

keuangan secara langsung bagi daerahnya, jika belanja modal yang sesunggguhnya 

bermanfaat bagi perkembangan di daerah tersebut maka akan menjadi kurang berguna 

dan efektif ketika pemerintah daerah salah dalam mengalokasikan belanja modal yang 

tidak sesuai dengan daerahnya, sehingga tidak akan berpengaruh kepada daerah tersebut 

dan masih terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan belanja modal untuk 

kepentingan pribadi dengan melakukan tindakan pidana korupsi, maka hal ini akan 

berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang akan menurun dan dapat merugikan 

pemerintah yang akan berpengaruh kepada menurunnya kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mayora, (2015), Andirfa et.al, 

(2016), Budianto, (2016) dan Mulyani, (2017) yang menyatakan bahwa belanja modal 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian yang dihasilkan oleh Simanullang, (2013), dan Mulyani 

dan Wibowo, (2017) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.   

3.2.3 Pengaruh Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besarnya intergovernmental revenue 

pemerintah daerah meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi 

Khusus yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 

dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja 

daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah, maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu, 

untuk menutup kekurangan belanja daerah maka Pemerintah Pusat mentransfer dana 

dalam bentuk dana perimbangan atau intergovernmental revenue kepada Pemerintah 

Daerah. Besarnya intergovernmental revenue menunjukkan bahwa tersedianya dana 

dapat digunakan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Disamping itu 
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intergovernmental revenue dapat menjadikan terlaksananya pemerataan pembangunan 

di daerah-daerah yang tertinggal akibat belum dapat sepenuhnya mandiri. Hal ini terjadi 

karena kesenjangan yang terjadi antara daerah yang secara ekonomi, sumber daya 

manusia dan potensi SDA memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 

mengoptimalkannya. Semakin besar transfer dana yang diberikan pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga 

pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik.    

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aziz, 2016, Andirfa et.al, (2016), 

dan Mulyani, (2017) yang menyatakan bahwa intergovernmental revenue berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Sesotyaningtyas, (2012) dan Masdiantini dan 

Erawati, (2016) yang menyatakan bahwa intergovernmental revenue tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.    

3.2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa total pendapatan asli daerah yang diperoleh 

oleh pemerintah daerah tidak berpegaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, 

hasil ini menunjukan bahwa peran pendapatan asli daerah (PAD) dalam meningkatkan 

kinerja keuangan pemerintah daerah belum berjalan baik karena pemerintah daerah 

masih belum bisa memanfaatkan sumber-sumber kekayaan daerahnya sendiri serta 

pemerintah daerah masih bergantung pada sumber dana yang diberikan pemerintah 

pusat. Pemerintah daerah yang masih bergantung pada dana yang diberikan pemerintah 

pusat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mandiri dan masih bergantung 

pada pemerintah pusat. 

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Masdiantini (2016) dan Andirfa, 

et.al (2016) yang menyatakan bahwa ukuran pendapatan asli daerah tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Rofika (2016), Mulyani, (2017), dan 

Novianti, (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah.   

3.2.5 Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa apabila besar atau tidaknya ukuran legislatif 
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tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini 

mengindikasikan bahwa banyaknya jumlah anggota DPRD belum tentu dapat 

meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kurangnya peran anggota DPRD 

dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dapat kita lihat dengan maraknya 

berita buruk seperti banyaknya anggota DPRD kabupaten maupun kota yang terbukti 

melakukan tindak pidana korupsi dan juga banyaknya anggota DPRD yang tidak 

menghadari rapat. Peran yang diharapkan pada anggota DPRD dalam kaitannya dengan 

kinerja yaitu dalam hal pengawasan pelaksanaan kinerja oleh pemerintah daerah kepada 

masyarakat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sesotyaningtyas, (2012), Maiyora, 

(2015), dan Sari, (2016) yang menyatakan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianti, (2017) yang menyatakan bahwa ukuran 

legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil simpulan sebagai 

berikut: 

a. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah, Dari hasil perhitungan thitung dari variabel ukuran pemerintah 

daerah diperoleh thitung sebesar -0,373. Ternyata -thitung lebih kecil dari -ttabel  (-0,373 

< 1,184) dan nilai signifikansi sebesar 0,710 yang artinya lebih besar dari 0,05 

(0,710 > 0,05), maka H1 ditolak. 

b. Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hasil 

perhitungan thitung variabel belanja modal diperoleh thitung sebesar -2,292. Ternyata 

thitung lebih kecil dari ttabel  (-2,292 < 1,184) dan nilai signifikansi sebesar 0,024 yang 

artinya lebih kecil dari 0,05 (0,024 > 0,05), maka H2 diterima. 

c. Intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah, hasil perhitungan thitung variabel intergovernmental revenue diperoleh thitung 

sebesar 2,804. Ternyata thitung lebih besar dari ttabel  (2,804 > 1,184) dan nilai 

signifikansi sebesar 0,006 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (0,006 < 0,05), maka 

H3 diterima. 
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d. Pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah, dari hasil perhitungan thitung variabel pendapatan asli daerah 

(PAD) diperoleh thitung sebesar 1,109. Ternyata thitung lebih kecil dari ttabel  (1,109 < 

1,184) dan nilai signifikansi sebesar 0,270 yang artinya lebih besar dari 0,05 (0,270 

> 0,05), maka hal ini berarti H4 ditolak.  

e. Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, 

dari hasil perhitungan thitung variabel ukuran legslatif diperoleh thitung sebesar -0,144. 

Ternyata thitung lebih kecil dari ttabel  (-0,144 < 1,184) dan nilai signifikansi sebesar 

0,886 yang artinya lebih besar dari 0,05 (0,886 > 0,05), maka H5 ditolak. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan saran yang dapat diberikan peneliti untuk 

penelitian selanjutnya, disarankan peneliti untuk melibatkan lebih banyak sampel 

pemerintah daerah dengan tahun yang lebih panjang sehingga hasil penelitian dapat 

menunjukkan data yang lebih signifikan, bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak 

hanya menggunakan data sekunder saja, hendaknya melakukan wawancara atau 

konfirmasi secara langsung pada daerah yang menjadi objek penelitian dan dalam 

penelitian ini, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya bisa 

menjelaskan 9,2% variabel dependen. Dengan demikian 90,8% sisanya diterangkan oleh 

variable lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Sehingga dengan 

menambah variabel lain, diharapkan dapat menjelaskan kinerja Pemda kabupaten/kota 

lebih baik. 
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