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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan 

Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota 

Di Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2016-2020”. Tujuan dari penelitian ini untuk 

menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja 

Daerah secara parsial maupun secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Menguji 

hipotesis parsial menggunakan uji t dan simultan melalui uji F. Data penelitian ini 

merupakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari laporan 

tahunan pada website resmi bps.go.id masing-masing Kabupaten/Kota. Hasil dari 

analisis penelitian berdasarkan regresi berganda yaitu secara parsial Pendapatan Asli 

Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah, dan Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil perhitungan secara simultan 

menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah 

secara simultan (bersama) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Di Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2016-2020 sebesar 96,9% dan sisanya 3,1% 

dipengaruhi faktor lain. 

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah 

 

PENDAHULUAN 

Pemerintah daerah dituntut sedemikian rupa untuk mengikuti perkembangan 

masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah harus menyediakan layanan jasa 

yang kompleks. Layanan jasa yang kompleks menjadi tuntutan dalam peningkatan 

kinerja serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah 

dengan masyarakat dapat disebut seperti hubungan antara stakeholder dan manajer. 

Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik pihak stakeholder memberikan 

wewenang kepada manajer. Dalam hal ini maka pemerintah harus pandai dalam 

menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang 

baik dan adanya evaluasi berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu 

tertentu. Tuntutan masyarakat atas laporan pertanggungjawaban yang transparan dan 

akuntabel serta kinerja keuangan yang baik, laporan keuangan pada lembaga 
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pemerintahan daerah dianggap masih memiliki banyak keterbatasan penyajian yang 

sifat dan cakupannya masyarakat dapat melihat dengan adanya pengukuran kinerja. 

Dasar penilaian kinerja keuangan merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam 

melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam menjalankan tugas 

pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Penilaian kinerja keuangan 

pemerintah daerah berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Keuangan 

pemerintah daerah berbasis anggaran dan tidak bertujuan untuk memaksimalkan 

keuntungan (profit). Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja, 

dalam anggaran (APBD) maupun laporan realisasi anggaran (LRA). Jika 

anggaran/realisasi pendapatan lebih besar daripada anggaran/realisasi belanja, maka 

terjadi surplus, dan sebaliknya maka terjadi defisit. Surplus/defisit tidak menjadi kunci 

utama dalam menilai baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sesuatu yang penting dilakukan 

dalam memberikan umpan balik sehingga dapat digunakan untuk perbaikan yang 

berkelanjutan mencapai tujuan di masa mendatang. Pengukuran kinerja sangat penting 

untuk menilai organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Dalam 

hal ini meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan 

secara efisien dan efektif. 

Pemerintah daerah merupakan pihak yang sangat berperan dalam mengelola 

keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada total 

penerimaan daerah dari tahun ke tahun yang terus berfluktuasi. Pengukuran kinerja 

keuangan pemerintah penting dilakukan mengingat pengaruhnya sangat besar terhadap 

sektor publik. Pengukuran kinerja keuangan juga dipergunakan sebagai cerminan dalam 

penilaian akuntabilitas serta kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi 

daerah. Dalam penelitian ini faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan 

pemerintah daerah yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain, pendapatan 

asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah.  

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah 

pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan 

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah. 

Penelitian terdahulu mengenai pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah oleh Sari (2016) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian Antari dan Sedana 

(2018) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Sari dan Mustanda (2019) 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Penelitian Saraswati dan Rioni (2019) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan 

Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan Dana Perimbangan 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu 

sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan 

efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Dana Perimbangan juga 

termasuk salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar 

terhadap APBD. 

Penelitian Rukmana (2013) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh 

negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan pada penelitian Sari (2016) 

dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Hasil penelitian Armaja, Ibrahim dan Aliamin (2017) dana perimbangan berpengaruh 

negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Belanja Daerah adalah semua 

kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih 

dalam periode tahun anggaran. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja 

modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. 

Penelitian yang dilakukan Armaja, Ibrahim dan Aliamin (2017) menunjukkan hasil 

bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Sedangkan hasil penelitian Antari dan Sedana (2018) belanja modal 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Sari dan 

Mustanda (2019) belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas adanya 

faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain pendapatan 

asli daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah.  

Pada kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah dan DIY pada periode 2016-2020 

terdapat fenomena kinerja keuangan pemerintah daerah yang tidak stabil. Oleh karena 

itu penelitian ini mengemukakan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2016-2020”. 

Perumusan Masalah 

Fenomena kinerja keuangan pemerintah daerah yang tidak stabil di Provinsi Jawa 

Tengah dan DIY. Adanya faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah 

daerah antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah. 

Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY periode 

2016-2020? 
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2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY periode 2016-2020? 

3. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY periode 2016-2020? 

4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY periode 2016-2020? 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pertanyaan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY periode 

2016-2020. 

2. Menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY periode 2016-2020. 

3. Menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY periode 2016-2020. 

4. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja 

Daerah, secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY periode 2016-2020. 

 

LANDASAN TEORI 

Kinerja Keuangan 

Republik Indonesia saat ini sedang memasuki masa pemulihan akibat krisis 

ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba 

mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha 

memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan 

kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah good governance. Upaya 

ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, 

DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh lembaga- lembaga swadaya 

masyarakat. Unsur-unsur pokok upaya perwujudan good governance ini adalah 

transparency, fairness, responsibility dan accountability. Hal ini muncul sebenarnya 

sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta 

kemajuan profesionalisme. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama 

pelaksanaan good governance ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang 

lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era 

reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai 

pengimbang kekuasaan pemerintah. Ada beberapa perbedaan pertanggungjawaban 

keuangan antara 33 pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.  
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Pada PSAP nomor 71 Tahun 2010 menyampaikan bahwa Lingkup pengaturan 

Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju 

Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal 

ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju 

Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk 

menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual ini 

dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. 

Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk 

sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas 

pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual. Laporan 

keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk 

memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna 

maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang 

dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain mengubah basis SAP 

dari kas menuju akrual menjadi akrual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan 

perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan 

terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan 

keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap 

harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa 

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari satu hasil kerja di 

bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan 

melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode 

anggaran.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Halim, 2012). 

Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi 

daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Darise (2008) Pendapatan Asli Daerah yang 

selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah. Halim dan Kusufi (2012) menjelaskan bahwa: 

“Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari 

sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 jenis 

pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan 

hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah”. 

Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah 

agar suatu daerah tersebut tidak ketergantungan pada bantuan pemerintah. Suatu 

daerah yang mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah yang baik berarti mampu untuk 

meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, seiring dengan 



Dyah Ayu Putri Ermawati 

Nur Widiastuti 

Zulkifli 

 

95 Seminar Nasional STIE Wiya Wiwaha 2021 

perekonomian tanpa mengurangi alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Dalam 

upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah 

daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah 

tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak 

dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan 

satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan 

daerah. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk 

meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya 

dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif 

khususnya Pendaptan Asli Daerah sendiri (UU No 23 tahun 2014). Dalam kaitannya 

terhadap belanja modal daerah, Pemerintah Daerah dalam mengaloksikan belanja 

modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan 

mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima daerah. Besar kecilnya 

belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya Pendaptan Asli Daerah. Sehingga 

jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat dengan jalan meningkatkan Belanja Modal, maka Pemerintah Daerah harus 

berusaha keras untuk menggali Pendaptan Asli Daerah yang sebesar-besarnya. 

Dana Perimbangan  

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah 

telah menerbitkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam 

rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar 

desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Berkaitan dengan perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi 

adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan 

demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat 

ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana 

ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sesuai 

dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Perimbangan 

merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi 

Khusus. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam 

mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber 

pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi 

kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana 

Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu 

kesatuan yang utuh. Dana perimbangan disebut juga dana transfer atau grant serta 

disebut juga dengan intergovernmental revenue. 

Belanja Daerah 

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

dilakukan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan 

yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja 



Dyah Ayu Putri Ermawati 

Nur Widiastuti 

Zulkifli 

 

96 Seminar Nasional STIE Wiya Wiwaha 2021 

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak 

serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja adalah semua pengeluran 

Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Menurut Halim & Kusufi (2012) 

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan 

manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal antara lain yaitu: 

a. Belanja tanah 

b. Belanja peralatan dan mesin 

c. Belanja modal gedung dan bangunan  

d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, 

e. Belanja aset tetap lainnya. 

Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta 

akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Bahwa belanja 

modal memiliki karakteristik spesifik menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam 

pengalokasiannya. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak 

terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini 

terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, 

bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja Langsung merupakan belanja 

yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiaatan. 

Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), 

belanja barang dan jasa, dan belanja modal (Nordiawan, 2009). 

Penelitian Terdahulu 

1. Pada penelitian Rukmana (2013) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau 

2. Pada penelitian Armaja, Ibrahim dan Aliamin (2017) dengan judul Pengaruh Ukuran 

Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif 

Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 

3. Pada penelitian Sari (2016) dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, 

PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah.  

4. Pada penelitian Antari dan Sedana (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.  

5. Pada penelitian Sari dan Mustanda (2019) dengan judul Pengaruh Ukuran 

Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah.  
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6. Pada penelitian Saraswati dan Rioni (2019) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah.  

Formulasi Hipotesis 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY  

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Halim, 2012). 

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari satu hasil kerja 

di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan 

melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode 

anggaran.  

Penelitian terdahulu mengenai pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah oleh Sari (2016) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian Antari dan Sedana 

(2018) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Sari dan Mustanda (2019) 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Penelitian Saraswati dan Rioni (2019) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan 

Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Menurut pernyataan tersebut diduga terdapat pengaruh positif antara Pendapatan 

Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ketika 

Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah juga ikut naik dan sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah turun Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah turun. 

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY periode 2016-2020. 

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY  

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 disebutkan bahwa Dana 

Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan selain dimaksudkan 

untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk 

mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah 

serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. 

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari satu hasil kerja 

di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan 
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melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode 

anggaran.  

Penelitian Rukmana (2013) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh 

negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan pada penelitian Sari (2016) 

dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Hasil penelitian Armaja, Ibrahim dan Aliamin (2017) dana perimbangan berpengaruh 

negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Menurut pernyataan tersebut diduga terdapat pengaruh positif antara dana 

perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ketika dana 

perimbangan mengalami peningkatan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga 

ikut naik dan sebaliknya jika dana perimbangan turun Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah turun. 

H2: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY periode 2016-2020. 

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY  

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

dilakukan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan 

yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja 

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak 

serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari satu hasil kerja 

di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan 

melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode 

anggaran.  

Penelitian yang dilakukan Armaja, Ibrahim dan Aliamin (2017) menunjukkan hasil 

bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Sedangkan hasil penelitian Antari dan Sedana (2018) belanja modal 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Sari dan 

Mustanda (2019) belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas adanya 

faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain pendapatan 

asli daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah.  

Menurut pernyataan tersebut diduga terdapat pengaruh positif antara Belanja 

Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ketika Belanja 

Daerah mengalami peningkatan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga ikut 

naik dan sebaliknya jika Belanja Daerah turun Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

turun. 

H3: Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY periode 2016-2020. 
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Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah secara 

bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY 

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Halim, 2012). 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 disebutkan bahwa Dana 

Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan selain dimaksudkan 

untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk 

mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah 

serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. 

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

dilakukan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan 

yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja 

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak 

serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari satu hasil kerja 

di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan 

melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode 

anggaran.  

Menurut pernyataan tersebut diduga terdapat pengaruh positif antara Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah. Ketika Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja 

Daerah mengalami peningkatan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga ikut 

naik dan sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja 

Daerah turun Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah turun. 

H4: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY periode 2016-2020. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan 

DIY melalui website resmi www.bps.go.id dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan 

http://www.bps.go.id/
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April 2021 untuk mengumpulkan data, kemudian pada bulan Mei 2021 dilakukan analisis 

data dan penyusunan laporan penelitian. 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2003). Dalam penelitian ini menggunakan dua 

variabel yaitu: 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 

Kinerja Keuangan yang diteliti adalah total penerimaan daerah pada laporan 

keuangan pemerintah daerah dan diambil datanya dari laporan keuangan masing-

masing kabupaten/kota pada periode 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. 

2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen penelitian ini ada tiga yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan dan Belanja Daerah. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan 

DIY. Populasi penelitian ini berjumlah 33 kabupaten dan 7 kota. 

Dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini, menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu sampel yang diambil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sampel 

yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini berjumlah 31 kabupaten/kota dengan tahun 

pengamatan 5 tahun sehingga total sampel selama periode penelitian sebanyak 155 

sampel. 

Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda. 

Seluruh penyajian dan analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan program 

SPSS 25.00. Penelitian ini diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

1. Statistik Deskriptif  

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi 

untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi sebagaimana adanya 

2. Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

a. Validitas Instrumen  

Menurut Sugiyono (2015) hasil penelitian dikatakan valid apabila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya.  

b. Reliabilitas Instrumen  
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Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama 

(Sugiyono, 2015).  

3. Uji Asumsi Klasik  

Data diolah dengan program SPSS versi 25.00 dengan menggunakan metode 

regresi jika uji asumsi klasik terpenuhi. Jika asumsi klasik tidak terpenuhi maka 

menggunakan statistik non parametrik. Uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskendastisitas, dan uji autokorelasi. 

4. Pengujian Hipotesis 

Adapun pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan cara 

sebagai berikut yaitu Koefisien Determinasi, uji F dan uji t. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan dalam model regresi 

berganda untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2016-2020. 

Analisis Data 

Gambaran Objek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2016-2020. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari masing-masing 

kabupaten/kota yang terdaftar pada website www.bps.go.id. Dalam penelitian ini, 

metode pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah metode purposive 

sampling. Berdasarkan metode pengambilan sampel ini, maka diperoleh sebanyak 31 

sampel kabupaten/kota, sehingga dalam 5 tahun penelitian diperoleh 155 data 

pengamatan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Deskripsi Sampel 

No. Keterangan Kabupaten/Kota 

1. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY 40 

2. 

Kabupaten/Kota yang tidak mencantumkan data 

keuangan secara lengkap selama periode 2016-

2020 

(9) 

Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria sampling 31 

Tahun Pengamatan *5 

Total sampel selama periode penelitian 155 

Sumber : data sekunder yang diolah, 2021 

http://www.bps.go.id/


Dyah Ayu Putri Ermawati 

Nur Widiastuti 

Zulkifli 

 

102 Seminar Nasional STIE Wiya Wiwaha 2021 

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif yaitu menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel 

yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Hasil olah data Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan 

diinterpretasikan dalam nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi untuk 

masing-masing variabel. 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KINERJA_KEUANGAN_DAERAH 155 26,56 28,82 28,2502 ,39249 

PENDAPATAN_ASLI_DAERAH 155 23,19 27,60 26,5028 ,50392 

DANA_PERIMBANGAN 155 26,52 28,32 27,7937 ,37406 

BELANJA_DAERAH 155 26,60 29,14 28,2623 ,39338 

Valid N (listwise) 155     

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021. 

 

Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

Validitas Instrumen  

Menurut Sugiyono (2015) hasil penelitian dikatakan valid apabila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya. 

Penghitungan uji validitas pada penelitian ini menggunakan metode Korelasi 

Pearson dengan melihat nilai signifikansi yang tedapat pada tabel, apabila nilai 

signifikansi menunjukkan angka < 0,05 maka item instrumen tersebut dapat dikatakan 

valid, tetapi jika nilai signifikansi > 0,05 maka item pernyataan dinyatakan tidak valid. 

Tabel 4.3 

Uji Validitas 

Correlations 

 

KINERJA_ 

KEUANGAN_ 

DAERAH 

PENDAPATAN_ 

ASLI_ 

DAERAH 

DANA_ 

PERIMBANGAN 

BELANJA_ 

DAERAH 

KINERJA_ 

KEUANGAN_ 

DAERAH 

Pearson 

Correlation 

1 ,732** ,956** ,926** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 155 155 155 155 

PENDAPATAN_ 

ASLI_ 

DAERAH 

Pearson 

Correlation 

,732** 1 ,585** ,623** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 155 155 155 155 

DANA_ 

PERIMBANGAN 

Pearson 

Correlation 

,956** ,585** 1 ,899** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 155 155 155 155 

BELANJA_ 

DAERAH 

Pearson 

Correlation 

,926** ,623** ,899** 1 
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Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 155 155 155 155 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021. 

Hasil uji Validitas pada tabel 4.3 pada penelitian ini menujukkan nilai signifikansi < 

0,05 dan nilai r hitung > 0,1587 (r tabel), maka item instrumen tersebut dapat dikatakan 

valid. (H0 diterima). 

Reliabilitas Instrumen  

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 

2015). Untuk menguji reliabilitas maka dalam penilitian ini digunakan rumus Alpha 

Cronbach. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan pengujian dengan rumus Alpha 

Cronbach dengan syarat minimum bila reliabel >0,6. 

Tabel 4.4 

Uji Reabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,857 3 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021. 

Hasil uji Reabilitas pada tabel 4.4 pada penelitian ini menujukkan nilai Cronbach’s 

Alpha > 0,6 sehingga instrumen dapat dikatakan reliabel. 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak, dengan membuat 

hipotesis sebagai berikut:  

Ho : data residual terdistribusi normal, 

Ha : data residual terdistribusi tidak normal. 

Uji Kolmogorov-Smirnov (1 sample KS) dengan melihat data residualnya apakah 

berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data 

tersebut terdistribusi normal. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka distribusi 

data adalah tidak normal. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 155 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
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Std. Deviation ,06884425 

Most Extreme Differences Absolute ,049 

Positive ,040 

Negative -,049 

Test Statistic ,049 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021. 

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.5 pada penelitian ini menujukkan 

probabilitas = 0,200. Dengan demikian, data pada penelitian ini berdistribusi normal dan 

dapat digunakan untuk melakukan Uji-t dan Uji-F karena 0,200 > 0,05 (H0 diterima). 

Uji Mutikolinearitas 

Menurut (Husein Umar, 2008), uji multikolinearitas sangat berguna untuk 

mengetahui apakah model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar 

variabel independen. Jika terjadi korelasi yang kuat terdapat masalah multikolinearitas 

yang harus diatasi. Model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas jika : Besarnya 

VIF < 10 dan Nilai tolerance > 0,10. 

Adapun uji multikolinearitas data yang diolah menggunakan SPSS versi 25.00 

pada tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Uji Mutikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Toleran

ce VIF 

1 PENDAPATAN_ASLI_DAERAH ,609 1,643 

DANA_PERIMBANGAN ,191 5,233 

BELANJA_DAERAH ,178 5,629 

a. Dependent Variable: KINERJA_KEUANGAN_DAERAH 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021. 

Hasil uji melalui Variance Inflation Factor (VIF) pada hasil output SPSS 25.00 tabel 

coefficients, semua variabel memiliki VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,10. 

Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homoskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan 
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menggunakan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing variabel independen yang 

absolute residual sebagai variabel dependen. Uji Glejser digunakan untuk meregresi 

nilai absolute residual terhadap variabel-variabel independen. Pengujian 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser ialah sebagai berikut:  

1. Jika nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai 0,05 maka dikatakan 

bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 

2. Jika nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) lebih kecil dari nilai 0,05 maka dikatakan 

bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas. 

Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,020 ,264  ,074 ,941 

PENDAPATAN_ASLI_DAERAH -,017 ,009 -,201 -1,947 ,053 

DANA_PERIMBANGAN ,001 ,021 ,007 ,035 ,972 

BELANJA_DAERAH ,017 ,021 ,151 ,791 ,430 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021 

1. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai Signifikan sebesar 0,053. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak ada gejala 

heteroskedastisitas karena 0,053 > 0,05 (H0 diterima). 

2. Pada variabel Dana Perimbangan diperoleh nilai Signifikan sebesar 0,972. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan tidak ada gejala 

heteroskedastisitas karena 0,972 > 0,05 (H0 diterima). 

3. Pada variabel Belanja Daerah diperoleh nilai Signifikan sebesar 0,430. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah tidak ada gejala heteroskedastisitas 

karena 0,430 > 0,05 (H0 diterima). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas. (Ho diterima). 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui apakah sebuah model regresi linier 

terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada 

variabel-variabel penelitian (Husein Umar, 2008). Penelitian ini menggunakan uji Durbin 

Waston dengan membandingkan perhitungan Durbin Waston dengan menggunakan 

program SPSS versi 25.00.  

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut: 

1. angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif,  
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2. angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi,  

3. angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

Tabel 4.8 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,984a ,969 ,969 ,06952 1,281 

a. Predictors: (Constant), BELANJA_DAERAH, PENDAPATAN_ASLI_DAERAH, 

DANA_PERIMBANGAN 

b. Dependent Variable: KINERJA_KEUANGAN_DAERAH 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021. 

Tabel 4.8 memperlihatkan nilai statistik D-W sebesar 1,281 Angka ini terletak 

diantara -2 dan +2, dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif dalam penelitian ini. 

 

Hasil Uji Hipotesis 

Uji F Statistik 

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama 

variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Uji ini dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

H0 diterima jika F hitung < F tabel untuk α = 5 %  

H1 diterima jika F hitung > F tabel untuk α = 5 % 

Berdasarkan tabel 4.9 dibawah ini terlihat uji F bahwa : 

Tabel 4.9 

Uji F Statistik 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22,994 3 7,665 1585,662 ,000b 

Residual ,730 151 ,005   

Total 23,724 154    

a. Dependent Variable: KINERJA_KEUANGAN_DAERAH 

b. Predictors: (Constant), BELANJA_DAERAH, PENDAPATAN_ASLI_DAERAH, 

DANA_PERIMBANGAN 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021. 

Pada tabel Anova dapat diketahui nilai probabilitas value dalam penelitian ini 

adalah 0,000 yang berarti angka ini berada bawah 0,05. Dan diperoleh F hitung sebesar 
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1585,662. Jika dibandingkan dengan F tabel maka 1585,662 > 2,66 yang berarti bahwa 

F hitung lebih besar dari F tabel. 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, dan Belanja Daerah secara simultan (bersama) berpengaruh terhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (H4 diterima). 

Koefisien Determinasi (Adjusted R) 

Dalam hal ini adjusted R2 Tabel 4.10 digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengukuran koefisien 

determinasi dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut. 

Tabel 4.10 

Koefisien Determinasi (Adjusted R) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,984a ,969 ,969 ,06952 

a. Predictors: (Constant), BELANJA_DAERAH, 

PENDAPATAN_ASLI_DAERAH, DANA_PERIMBANGAN 

b. Dependent Variable: KINERJA_KEUANGAN_DAERAH 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021. 

Besarnya Adjusted R2 berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS 

25.00 diperoleh sebesar 0,969. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan 

oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah dan DIY tahun 2016-2021 adalah sebesar 96,9%. Sedangkan sisanya sebesar 

3,1% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Uji t Statistik 

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat yaitu antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini dilakukan pengujian 

terhadap koefisien regresi yaitu dengan uji t. Berdasarkan perhitungan SPSS versi 25.00 

yang dapat dilihat pada tabel 4.11, dapat diketahui nilai probabilitas value masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut: 

H0 diterima jika t hitung < t tabel untuk α = 5 % 

H1 diterima jika t hitung > t tabel untuk α = 5 % 

Berdasarkan tabel 4.11 dibawah ini terlihat uji t bahwa: 

Tabel 4.11 

Uji t Statistik 

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,915 ,424  -2,159 ,032 

PENDAPATAN_ASLI_DAERAH ,178 ,014 ,228 12,461 ,000 

DANA_PERIMBANGAN ,643 ,034 ,613 18,772 ,000 

BELANJA_DAERAH ,233 ,034 ,233 6,893 ,000 

a. Dependent Variable: KINERJA_KEUANGAN_DAERAH 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021. 

 

Analisis Regresi 

Dari tabel 4.11 diatas dapat diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: 

𝑌 = (−0,915) + 0,178X1 + 0,643X2 + 0,233X3 + 𝑒 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan uji t, diperoleh hasil Variabel Pendapatan Asli Daerah pada tabel 

Coefficients dapat diketahui nilai koefisien sebesar 0,178 dengan t hitung sebesar 

12,461. Jika t hitung di bandingkan dengan t tabel maka 12,461 > 1,65501 yang berarti 

bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, dan nilai (Sig) 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan. (H1 diterima). 

Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah adalah 0,178 artinya setiap kenaikan 

Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan nilai Kinerja Keuangan sebesar 0,178. 

Menurut pernyataan tersebut diduga terdapat pengaruh positif antara Pendapatan 

Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ketika 

Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah juga ikut naik dan sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah turun Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah turun. 

Penelitian ini sejalan dengan Penelitian mengenai pendapatan asli daerah 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah oleh Sari (2016) menunjukkan bahwa 

PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam 

penelitian Antari dan Sedana (2018) menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Sari 

dan Mustanda (2019) pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Penelitian Saraswati dan Rioni (2019) menunjukkan hasil 

bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. 
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Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan uji t, diperoleh hasil Variabel Dana Perimbangan pada tabel 

Coefficients dapat diketahui nilai koefisien sebesar 0,643 dengan t hitung sebesar 

18,772. Jika t hitung di bandingkan dengan t tabel maka 18,772 > 1,65501 yang berarti 

bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, dan nilai (Sig) 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan. (H2 diterima). 

Nilai koefisien Dana Perimbangan adalah 0,643 artinya setiap kenaikan Dana 

Perimbangan akan meningkatkan nilai Kinerja Keuangan sebesar 0,643. 

Menurut pernyataan tersebut diduga terdapat pengaruh positif antara dana 

perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ketika dana 

perimbangan mengalami peningkatan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga 

ikut naik dan sebaliknya jika dana perimbangan turun Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah turun. 

Hasil ini tidak konsisten dengan Penelitian Rukmana (2013) menyatakan bahwa 

dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dan 

penelitian Armaja, Ibrahim dan Aliamin (2017) dana perimbangan berpengaruh negatif 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pada penelitian Sari (2016) 

dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan uji t, diperoleh hasil Variabel Belanja Daerah pada tabel Coefficients 

dapat diketahui nilai koefisien sebesar 0,233 dengan t hitung sebesar 6,893. Jika t hitung 

di bandingkan dengan t tabel maka 6,893 > 1,65501 yang berarti bahwa t hitung lebih 

besar dari t tabel, dan nilai (Sig) 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. (H3 

diterima). 

Nilai koefisien Belanja Daerah adalah 0,233 artinya setiap kenaikan Belanja 

Daerah akan meningkatkan nilai Kinerja Keuangan sebesar 0,233. 

Menurut pernyataan tersebut diduga terdapat pengaruh positif antara Belanja 

Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ketika Belanja 

Daerah mengalami peningkatan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga ikut 

naik dan sebaliknya jika Belanja Daerah turun Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

turun. 

Hasil penelitian sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Armaja, Ibrahim dan 

Aliamin (2017) menunjukkan hasil bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan Penelitian Sari dan Mustanda (2019) belanja 

modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan 

hasil penelitian Antari dan Sedana (2018) belanja modal berpengaruh negatif terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. 
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Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan pada uji F dilihat dari tabel Anova dapat diketahui nilai probabilitas 

value dalam penelitian ini adalah 0,000 yang berarti angka ini berada bawah 0,05. Dan 

diperoleh F hitung sebesar 1585,662. Jika dibandingkan dengan F tabel maka 1585,662 

> 2,66 yang berarti bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. 

Nilai konstanta adalah -0,915 artinya apabila variabel Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah bernilai nol (tidak ada) maka Kinerja Keuangan 

akan bernilai sebesar -0,915. 

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, dan Belanja Daerah secara simultan (bersama) berpengaruh terhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (H4 diterima). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Hasil perhitungan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

sebagai berikut : 

a. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

dan DIY tahun 2016-2020, sehingga H1 diterima. 

b. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

dan DIY tahun 2016-2020, sehingga H2 diterima. 

c. Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY 

tahun 2016-2020, sehingga H3 diterima. 

2. Hasil perhitungan secara simultan menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah secara simultan (bersama) 

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Tengah dan DIY tahun 2016-2020, sehingga H4 diterima. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang diberikan sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor internal lainnya yang 

kemungkinan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah selain 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah. 
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2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan periode penelitian selama 10 tahun 

terakhir, misalnya 2012-2021 sehingga dapat mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya. 
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