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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2015-2017. Variabel penelitian yang digunakan adalah ukuran 

pemerintah daerah, kemakmuran, belanja daerah, intergovernmental revenue, 

temuan audit BPK, opini audit BPK, dan kinerja keuangan pemerintah daerah.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research, dan populasi 

dalam penelitian ini menggunakan 35 laporan keuangan pemerintah daerah 

(LKPD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Sampel dalam 

penelitian ini yaitu 18 kabupaten/kota selama 3 tahun yaitu tahun 2015-2017, dan 

pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Metode 

analisis data yang digunakan adalah dengan analisis regresi linear berganda.  

Hasil pengujian menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah, belanja 

daerah, dan intergovernmental revenue berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah 

tahun 2015-2017, sedangkan kemakmuran, temuan audit dan opini audit BPK 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017.  

 

Kata kunci: ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, belanja daerah, 

intergovernmental revenue, temuan audit BPK, opini audit BPK, dan kinerja 

keuangan pemerintah daerah.  
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ABSTRACT 

 

This research was conducted with the aim to find out the factors that can affect 

the financial performance of the district/city government of Central Java in the 

year 2015-2017. The research variables use are size, wealth region expenses, 

intergovernmental revenue, BPK audit findings, BPK audit opinion, and financial 

performance.  

The type of research used in this study is explanatory research, and the 

population in this study used 35 local government financial repost (LKPD) in the 

district/cities of Central Java 2015-2017. The sampel in this study was 18 

districts/cities for 3 years 2015-2017, sampling by purposive sampling technique. 

And the data analysis method used is multiple linear regression analysis.  

 The test result state that the size, region expenses, and intergovernmental 

revenue have a positive and significant effect on the financial performance of 

district/city government in Centaral Java 2015-2017. Whereas wealth, BPK audit 

findings, and BPK audit opinionhave no effect on the financial performance of 

district/city governments in Central Java 2015-2017. 

 

Keywords: size, wealth, region expenses, intergovernmental revenue, BPK 

audit findings, BPK audit opinion, financial performance. 
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INTISARI 

 Kajian dalam penelitian ini membahas tentang ukuran pemerintah daerah, 

kemakmuran, belanja daerah, intergovernmental revenue, temuan audit BPK, dan 

opini audit BPK dengan kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota 

Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan ukuran kinerja sangat penting dalam 

menilai akuntabilitas organisasi, dalam menghasilkan publik yang lebih baik. 

 Kajian pustaka dalam penelitian ini menghasilkan 6 (enam) hipotesis. 

Hipotesis pertama, ada pengaruh positif ukuran pemerintah daerah terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Hipotesis kedua, ada pengaruh positif 

kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hipotesis ketiga, ada 

pengaruh positif belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Hipotesis keempat, ada pengaruh negatif intergovernmental revenue terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Hipotesis kelima, ada penngaruh negatif 

temuan adudit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hipotesis 

keenam, ada pengaruh negatif opini audit BPK terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah.  

 Responden penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang 

ada di provinsi Jawa Tengah. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 

sebanyak 54, yang didapat dari 18 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 

dari tahun 2015 samapi dengan tahun 2017, metode pengambilan sampel adalah 

“purposive sampling”. Kemudian teknik analisis dengan menggunakan Analisis 

Regresi Linear Berganda dengan program SPSS. 



 
 

x 

 

 Berdasarkan pengujian hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis pertama, ketiga, dan keempat diterima. Hal ini menunjukan bahwa 

ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, dan intergovernmental revenue 

merupakan variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Jadi semakin besar nilai total asset yang digunakan 

untuk penyelenggaraan tugas pemerintah daerah maka kinerja keuangan 

pemerintah daerah semakin baik. Begitu pula dengan belanja daerah, semakin 

besar nilai anggaran belanja daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas 

pemerintah daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Serta 

semakin besar nilai intergovernmental revenue yang digunakan untuk 

penyelenggaran pemerintah daerah, maka semakin baik pula kinerja keuangan 

pemerintah daerah. 

 Selain itu hasil pengujian hipotesis kedua, kelima dan keenam tidak 

diterima. Hal ini menunjukan bahwa kemakmuran, temuan audit BPK, dan opini 

audit BPK berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. 
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