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ABSTRAK 

 

 

Lina Dwi Astuti. 2022. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan 

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dibimbing oleh Masdar Masud dan 

Sylvia Sjarlis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja 

keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis dengan 

pendekatan pooled cross section time series. Penelitian dilakukan pada pemerintah 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilakukan pada 

tahun 2021. Populasi penelitian adalah semua pemerintah kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 24 pemerintah kabupaten/kota. Pemilihan 

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel jenuh yakni 

keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel penelitian sehingga diperoleh obyek 

penelitian sebanyak 24 pemerintah kabupaten/kota. Data yang digunakan adalah 24 

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode tahun 2018 

s.d. 2020 yang berjumlah 72 data. Metode analisis data pada penelitian ini 

menggunakan model regresi linier berganda dengan program SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) versi 26. Jenis data yang digunakan pada penelitian 

ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah 

audited BPK. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) Terdapat pengaruh positif tetapi 

tidak signifikan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai sig α sebesar 0,808 > 0,05 

dan nilai thitung 0,244 < ttabel 1,995, 2) Terdapat pengaruh negatif dan signifikan dana 

perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan nilai sig α sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung -5,738 > 

ttabel 1,995, 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah 

terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

dengan nilai sig α sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 15,775 > ttabel 1,995. 

 

 

Kata kunci : Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 
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ABSTRACT 

 

 

Lina Dwi Astuti. 2022. The Effect of capital expenditure, balancing funds, and 

local own-source revenue on the Financial Performance of local governments in 

regencies/cities, South Sulawesi Province, supervised by Masdar Masud and Sylvia 

Sjarlis. 

This study aims to determine and analyze: the effect of capital expenditure, 

balancing funds, and local own-source revenue on the Financial Performance of 

Local Governments in regencies/cities, South Sulawesi Province. 

This research approach uses hypothesis testing with a aapproach pooled 

cross-section time series. The research was conducted on local governments in 

regencies/cities, South Sulawesi Province. The research was conducted in 2021. 

The research population is all local governments in regencies/cities, South 

Sulawesi Province, totaling 24 local governments. The sample selection in this 

research was carried out using a saturated sample which is population was 

analyzed as the sample, so the research object was 24 regencies/cities. The data 

used are 24 regencies/cities for the period 2018 to 2020 which amounted to 72 data. 

Data analysis conduct used multiple linear regression models with SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) version 26. The data used in this research was 

secondary data sourced from the audited local government financial reports by the 

BPK. 

The results showed that: 1) There is a positive but not significant effect of 

capital expenditure on the financial performance of local governments in 

regencies/cities, South Sulawesi Province with a value of Sig. of 0,808 > 0,05 and 

the value of tarithmetic 0,244 < ttable 1,995. 2) There is a negative and significant effect 

of balancing funds on the financial performance of local governments in 

regencies/cities, South Sulawesi Province with a value of Sig. of 0,000 < 0,05 and 

the value of tarithmetic -5,738 > ttable 1,995. 3) There is a positive and significant effect 

of local own-source revenue on the financial performance of local governments in 

regencies/cities, South Sulawesi Province with a value of Sig. of 0,000 < 0.05 and 

the value of tarithmetic 15,775 > ttable 1,995. 

 

Keywords : Capital Expenditure, Balancing Funds, local own-source 

revenue, Financial Performance of Local Governments 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tuntutan implementasi otonomi daerah semakin tinggi sejak reformasi pada 

tahun 1998, meskipun pada dasarnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar RI Tahun 1945. Pelaksanaan otonomi daerah ini semakin tegas dengan 

adanya penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah. Pada tahun 2004, ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan peraturan sebelumnya ditambahkan 

dengan penetapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tahun 2014, ditetapkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang 

merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, yang menjelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi 

seluas-luasnya, yang mana memberikan kesempatan kepada daerah untuk 

mengelola daerahnya sendiri. Hal tersebut dapat memacu daerah untuk berupaya 

mencapai kemandirian dengan mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki dan 

mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.  

Implementasi otonomi daerah selama dua dekade ini, belum menunjukkan 

keberhasilannya. Salah satu masalah keuangan daerah yang dihadapi pemerintah 

daerah, menurut Kurniawati, Busaini, dan Pancawati (2017), adalah masih banyak 

daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat karena pemerintah daerah belum 



2 

 

berhasil menggali sumber-sumber pendapatan potensial. Adapun daerah yang telah 

berhasil menggali sumber pendapatan potensial daerah, belum sepenuhnya mampu 

memaksimalkan pengelolaan potensi daerah tersebut. Rata-rata pemerintah daerah 

masih menggantungkan pembiayaan daerahnya pada dana perimbangan karena 

pendapatan asli daerah yang diperoleh masih belum mampu memenuhi kebutuhan 

belanja daerah. Otonomi yang seharusnya memudahkan akses pelayanan publik 

bagi masyarakat namun masih ditemukan banyaknya kasus pungli dan korupsi yang 

sering muncul di pemberitaan media, baik elektronik maupun non elektronik. Hal 

ini menunjukkan bahwa otonomi daerah telah disalahgunakan oleh pemerintah 

daerah. Munculnya raja-raja kecil di daerah yang membuat masyarakat tidak 

merasakan manfaat otonomi daerah dengan semestinya. Hal ini didukung dengan 

pernyataan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pada 18 Maret 2021 kepada media 

detiknews, yang menyatakan bahwa sampai dengan saat ini telah terdapat 429 

kepala daerah hasil pilkada yang tertangkap melakukan korupsi. Kondisi tersebut 

seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Pelaksanaan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk terus 

meningkatkan upaya dalam pencapaian kinerja yang baik, terutama dalam 

memberikan pelayanan kepada publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Kinerja (performance) menurut kamus akuntansi manajemen merupakan aktivitas 

yang terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran 

atas keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai suatu 

sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan atau hasil yang dicapai 
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dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja 

sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam 

menghasilkan pelayanan publik yang semakin baik. Tujuan dilakukan pengukuran 

kinerja, menurut Mardiasmo (2018), di antaranya adalah, pertama, untuk 

membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dapat membantu 

pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program pada unit kerjanya. Kedua, 

untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, sebagai 

wujud pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja keuangan daerah merupakan program atau 

kegiatan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah sehubungan dengan 

penggunaan anggaran terhadap semua hak maupun kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah 

merupakan tingkat pencapaian suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang 

meliputi penerimaan maupun belanja daerah dengan menggunakan sistem 

keuangan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan atau ditetapkan sesuai 

ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas kinerja keuangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa pemerintah daerah wajib 

menyediakan informasi keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membantu 

kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah. Informasi 

keuangan tersebut berupa laporan pertanggungjawaban keuangan. Kinerja 
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pemerintah dapat diukur berdasarkan data keuangan maupun non keuangan, salah 

satunya dengan mengukur kemandirian keuangan pemerintah daerah.  

Berdasarkan data laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota pada 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018-2020, kinerja 

keuangan yang diperhitungkan berdasarkan rasio kemandirian keuangan adalah 

sebagaimana pada gambar 1.1 berikut. 

 

Gambar 1. 1 Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah  

Kabupaten/Kota pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 

 

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota pada Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan menunjukkan rasio kemandirian keuangan rata-rata berkisar di antara 5% - 

10%. Kota Makassar memiliki rasio kemandirian keuangan paling tinggi di antara 

kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu berada di atas 30%. 

Sementara itu, Kabupaten Toraja Utara memiliki rasio kemandirian keuangan 

paling kecil di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu berada 
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pada 3% - 5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pemerintah kabupaten/kota 

kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan pemerintah daerah 

masih sangat kecil sehingga pemerintah daerah masih perlu untuk terus menggali 

potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. 

Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan tentu 

tidak terlepas dengan sumber-sumber keuangan untuk membiayai pengeluarannya. 

Dalam pengelolaan keuangan, Mahmudi dalam Antari dan Sedana (2018) 

menjelaskan bahwa terdapat 2 jenis sumber keuangan daerah, yaitu sumber 

keuangan daerah dari penerimaan daerah yang telah ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan dan sumber keuangan daerah dari upaya-upaya tertentu 

pemerintah dimana hasilnya akan diperoleh beberapa tahun kemudian, di antaranya 

dapat berupa pembangunan infrastruktur yang salah satunya diperoleh melalui 

kegiatan belanja modal. 

Data realisasi belanja modal sesuai dengan laporan keuangan pemerintah 

daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 

2018-2020 menunjukkan bahwa pada Kabupaten Pangkajene Kepulauan, 

Sidenreng Rappang, Luwu Timur, dan Soppeng cenderung mengalami penurunan 

setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020, Kabupaten Sinjai mengalami lonjakan 

realisasi belanja modal, sementara Kota Makassar mengalami penurunan drastis 

sebagaimana disajikan pada gambar 1.2 berikut. 
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Gambar 1. 2 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 
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modal belum mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan 

daerah. Hal ini karena belanja modal dapat dikatakan sebagai suatu investasi 

pemerintah daerah untuk menghasilkan sumber-sumber keuangan dalam jangka 

panjang. Faktor lain yang dapat menyebabkan pengaruh belanja modal bersifat 

negatif terhadap kinerja keuangan karena tidak semua belanja modal mampu 

menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya. Hasil 

penelitian Antari dan Sedana (2018) sejalan dengan penelitian Ningrat dan Supadmi 

(2019) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar, Bali. Penelitian 

Anggreni dan Artini (2019) menyajikan hasil bahwa belanja modal berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Badung. Pada setiap kenaikan belanja modal menyebabkan kinerja keuangan 

pemerintah daerah mengalami penurunan.   

Sementara itu, penelitian Heryanti, Wahidahwati, dan Suryono (2019) 

menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Pada setiap kenaikan belanja modal, tidak serta merta secara langsung 

meningkatkan kinerja keuangan pemerintah dalam jangka waktu singkat. Hal 

tersebut bisa disebabkan belanja modal yang dikeluarkan tidak menyentuh langsung 

program-program yang meningkatkan kinerja keuangan daerah. Hasil tersebut 

sejalan dengan penelitian Prastiwi dan Aji (2020), menjelaskan bahwa belanja 

modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Belanja modal 

dalam bentuk asset tetap tidak serta merta menjadi cerminan kinerja keuangan yang 

baik, justru sebaliknya, bisa menjadi objek pemborosan hingga sumber praktik 



8 

 

korupsi. Belanja modal yang seharusnya bermanfaat bagi kemajuan dan 

pembangunan daerah justru tidak bermanfaat ketika pemerintah daerah salah 

sasaran dalam melaksanakan belanja modal yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

daerah sehingga tidak tercipta benefit dan impact kepada daerah dan tidak bisa 

menjadi cerminan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Malau (2019) 

menjelaskan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Pada penelitian ini, yang dialokasikan oleh pemerintah gagal 

memotivasi masyarakat untuk lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan 

daerah. Selain itu, pelaksanaan belanja modal cenderung melambat dalam 

pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang berarti belanja modal tidak 

berdampak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah dan belum dapat 

mencerminkan secara langsung pengaruhnya terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah.  

Selain mempertimbangkan sumber keuangan dari pembangunan 

infrastruktur, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan sumber penerimaan lain 

dalam menunjang kinerja keuangannya. Keberhasilan otonomi daerah, salah 

satunya dapat diukur dari realisasi pendapatan asli daerah yang mampu membiayai 

kebutuhan dasar keuangan pemerintah daerah. Namun, menurut Defitri, Fetrisia, 

dan Maison (2021), kenyataanya pemerintah daerah masih sangat bergantung pada 

dana bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan sehingga kinerja 

keuangan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Hal tersebut selaras 

dengan hasil penelitian Malau (2019) yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
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Pada setiap kenaikan dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah dari 

pemerintah pusat akan menyebabkan kenaikan kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Sejalan dengan penelitian tersebut, Muda (2017) menjelaskan bahwa dana 

perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

memberikan sumbangsih secara nyata bagi peningkatan kinerja keuangan 

pemerintah daerah.  

Berbeda halnya dengan penelitian Heryanti, Wahidahwati, dan Suryono 

(2019) yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur tahun 2015-2017. Pada setiap kenaikan dana perimbangan maka 

kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin menurun.  Penelitian Defitri, 

Fetrisia, dan Maison (2021) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan penelitian Putri dan Amanah (2020) yang menunjukkan bahwa dana 

perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah.  Artinya, semakin besar dana perimbangan yang diterima pemerintah 

daerah menunjukkan besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat dalam menjalankan otonomi daerah. Hal tersebut menandakan 

bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami penurunan. 

Penelitian Anggreni dan Artini (2019) menunjukkan bahwa dana 

perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Semakin tinggi alokasi dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah 
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menunjukkan seberapa kuat pemerintah daerah tersebut memiliki ketergantungan 

terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Hal tersebut 

tentunya dapat menyebabkan menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah.  

Keberhasilan implementasi otonomi daerah dapat terlihat dari kemandirian 

suatu daerah, yang salah satunya dapat diukur dari seberapa besar kontribusi 

pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah keseluruhan. Namun, pada 

kenyataannya, sampai dengan saat ini pemerintah daerah masih sangat tergantung 

pada pemerintah pusat. Ketergantungan ini dapat dilihat dari seberapa besar 

kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah dan 

perbandingannya dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah 

bentuk keleluasaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

dalam menggali sumber pendapatan yang optimal dalam pelaksanaan otonomi 

daerah sebagai perwujudan desentralisasi fiskal. Pendapatan Asli Daerah 

merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

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

yang sah. 

Antari dan Sedana (2018) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Provinsi Bali periode tahun 2011-2015. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Provinsi Bali pada periode Tahun 2011-2015 mampu 

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerahnya. Hasil 

tersebut sejalan dengan penelitian Sari dan Halmawati (2021) yang menunjukkan 
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bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Tingginya 

penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah dapat meningkatkan 

kemandirian pemerintah daerah yang berimplikasi pada adanya peningkatan kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Penelitian Prastiwi dan Aji (2020) menunjukkan 

bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 

2013-2018. Tingginya pendapatan asli daerah yang mampu dihasilkan daerah dapat 

meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendanaan yang 

bersumber dari pemerintah pusat.  

Namun, Putri dan Darmayanti (2019) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh 

negatif dan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Hal ini berarti perolehan kekayaaan berupa pendapatan asli 

daerah belum optimal sehingga tidak serta merta memengaruhi peningkatan kinerja 

keuangan pemerintah daerah tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian 

Mulyani dan Wibowo (2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil tersebut 

bermakna bahwa pendapatan asli daerah yang semakin besar akan berdampak pada 

rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah.  

Data realisasi penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Perimbangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota pada Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan kurun waktu tahun 2018 s.d. 2020 menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum berdampak terhadap ketergantungan 
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pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana 

Perimbangan. Kota Makassar dengan Pendapatan Asli Daerah paling besar di antara 

kabupaten/kota lainnya, pun memiliki alokasi Dana Perimbangan tertinggi. 

Kenaikan pendapatan asli daerah tidak memengaruhi secara signifikan terhadap 

alokasi bantuan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun data 

realisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat 

dilihat pada gambar 1.3 dan gambar 1.4 berikut. 

 

Gambar 1. 3 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 

 

 

Gambar 1. 4 Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 
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Berdasarkan uraian serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian untuk 

variabel yang sama. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai 

pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap 

kinerja keuangan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kembali variabel ini 

sebagai variabel penelitian. Selain itu, dengan memperhatikan data realiasi belanja 

modal, dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan rasio kemandirian keuangan 

sebagaimana telah diuraikan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan 

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan adanya kondisi sebagaimana diuraikan di atas, didukung dengan 

adanya inkonsistensi hasil penelitian atas pengaruh antara variabel belanja modal, 

dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan, 

mendorong peneliti untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 

keuangan, dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, di 

antaranya sebagai berikut: 

a. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan? 

b. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan? 
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c. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah: 

a. Menganalisis mengenai pengaruh antara Belanja Modal terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

b. Menganalisis mengenai pengaruh antara Dana Perimbangan terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

c. Menganalisis mengenai pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi terhadap 

pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, antara lain: 

a. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah daerah akan 

pentingnya kinerja keuangan, sebagai bahan dalam mengevaluasi kinerja 

keuangan, serta sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas kinerja keuangan 

pemerintah daerah yang semakin baik.  

b. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, wawasan, referensi 

tambahan dan sebagai literatur dalam penelitian sejenis.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan dasar dan berkaitan 

dalam melakukan penelitian ini di antaranya: 

Penelitian Berti Indah Sari dan Halmawati (2021) dengan judul Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah Terhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 

tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh pendapatan asli 

daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan belanja daerah terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat 

periode tahun 2015-2018. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif atas 

variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja daerah dan kinerja 

keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan, dana alokasi umum 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan belanja daerah berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan. Teori yang digunakan adalah teori keagenan 

yang menggambarkan suatu hubungan antara kedua belah pihak di mana salah 

satunya berperan sebagai pemberi wewenang sedangkan pihak lainnya berperan 

sebagai penerima yang bertugas untuk melaksanakan dan 

mempertanggungjawabkan kepentingan yang telah dilimpahkan.  
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Hasna Lathifa dan Haryanto (2019) melakukan penelitian yang berjudul 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017, 

tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh pendapatan asli 

daerah (PAD) dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2013-2017. 

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif atas variabel pendapatan asli 

daerah, belanja modal dan kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan, 

dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

Penelitian Iskandar Muda (2017) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah, dan 

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan dengan Belanja Modal sebagai 

Variabel Moderating, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDYS) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) 

secara simultan dan parsial terhadap Kinerja Keuangan pada 33 kabupaten/kota di 

Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, penelitian tersebut juga untuk mengetahui dan 

menganalisis apakah variabel Belanja Modal (BM) sebagai variabel pemoderasi 

dapat memperkuat dan memperlemah hubungan antara PAD, DP, LLPDYS dan 

Pertumbuhan Ekonomi dengan Kinerja Keuangan pada 33 kabupaten kota di 

Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 
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sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara periode tahun 

2011-2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis data 

menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara simultan baik PAD, DP, LLPDYS, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan secara parsial, PAD dan DP 

berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Kinerja Keuangan sedangkan 

LLPDYS dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan. Selain itu, variabel moderasi mampu untuk memoderasi PAD, 

DP, LLPDYS, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan. 

Siska Yulia Defitri, Sindy Fetrisia, dan Witra Maison (2021) melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan 

Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dengan tujuan penelitian 

adalah untuk menganalisis pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, dan 

pengeluaran daerah terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data melalui 

dokumentasi laporan keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan 

memiliki pengaruh negatif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, serta 

pengeluaran daerah tidak berpengaruh dan positif pada kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah 

daerah menggambarkan kualitas pekerjaan daerah dalam memajukan daerah yang 
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dapat diilustrasikan oleh kekayaan yang dimiliki daerah, menyeimbangkan dana 

yang dimiliki dan belanja di daerah. 

Penelitian Nuwun Priyono, Ari Nurul Fatimah, dan Yulida Army Nurcahya 

(2020) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan 

Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa 

Tengah, yang bertujuan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh pendapatan 

asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap 

kinerja keuangan daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat di 35 kabupaten/kota 

di Jawa Tengah baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dan teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, 

yang menghasilkan sampel sebanyak 31 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian menggunakan model regresi linear 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan dana 

alokasi khusus secara parsial berpengaruh pada kinerja keuangan daerah. 

Sedangkan secara simultan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi 

umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. 

Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa secara parsial hanya ada dua 

variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang berpengaruh pada 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, secara simultan variabel pendapatan 

asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus 

berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. 
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Sealys Harie Saputri dan Kurnia (2020) melakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah 

Terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dengan tujuan penelitian adalah untuk 

menguji pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. 

Penelitian ini dilakukan terhadap 114 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

dengan periode penelitian adalah tahun 2015-2017. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari 

Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur dengan metode analisis data 

berupa analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, 

variabel belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, dan 

variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

daerah. 

Penelitian Eve Ida Malau (2019) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dengan tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli 

daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, dan fiscal stress secara parsial 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera 

Utara. Penelitian ini dilakukan pada 33 kabupaten/kota dengan periode tahun 

pengamatan adalah tahun 2010-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan fiscal stress secara parsial 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di 

kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, sedangkan belanja modal tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota 

Provinsi Sumatera Utara.  

Nanda Dipa Prastiwi dan Andri Waskita Aji (2020) melakukan penelitian 

dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana 

Keistimewaan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018), dengan tujuan untuk menguji pengaruh 

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana keistimewaan, dan belanja modal 

terhadap kinerja keuangan di pemerintah daerah kabupaten dan kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta TA 2013-2018. Penelitian dilakukan pada 5 kabupaten/kota 

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan periode tahun pengamatan adalah 

tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, hanya 

pendapatan asli daerah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan, dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan, sedangkan dana keistimewaan dan belanja modal tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara simultan, baik pendapatan asli 

daerah, dana perimbangan, dana keistimewaan maupun belanja modal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Penelitian Ni Ketut Ayu Anggreni dan Luh Gede Sri Artini (2019) dengan 

judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal 

Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali, dengan 
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tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten 

Badung Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Badung Provinsi Bali 

dengan periode tahun pengamatan adalah tahun 2012-2017. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan, dana perimbangan berpengaruh negatif tapi tidak 

signifikan terhadap kinerja keuangan, dan belanja modal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan.  

Penelitian Ni Kadek Novia Indrawati Putri dan Ni Putu Ayu Darmayanti 

(2019) dengan judul Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali, dengan tujuan 

mengetahui pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan 

Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan pada 4 kabupaten 

dengan periode tahun pengamatan adalah tahun 2012-2016. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa PAD dan dana perimbangan secara parsial berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Sri Mulyani dan Hardiyanto Wibowo (2017) melakukan penelitian dengan 

judul Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental 

Revenue, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan 

(Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015), dengan tujuan untuk 

menguji pengaruh belanja modal, intergovernmental revenue, ukuran pemerintah 

daerah dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini 
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dilakukan dengan 105 data sampel amatan dengan periode tahun pengamatan 

adalah tahun 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan ukuran 

pemerintah daerah, intergovernmental revenue, dan pendapatan asli daerah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.  

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Stewardship Theory 

Teori Stewardship, menurut Davis et al. dalam Jefri (2018), merupakan 

alternatif dari teori keagenan, yang menolak asumsi dasar teori agensi. Teori 

agensi, menurut Harryanto et al. dalam Jefri (2018), adalah teori tentang hubungan 

prinsipal dan agen, yang tercipta dari beberapa teori dasar di antaranya teori 

organisasi, teori ekonomi, teori sosiologi, dan teori keputusan. Pada teori 

keagenan, dengan adanya pemisahan kewenangan dan peran antara pemilik dan 

pengelola dapat menimbulkan masalah keagenan. Hal ini, dijelaskan Jao et al. 

dalam Jefri (2018), akibat adanya ketidaksamaan kepentingan antara principal 

(pemagang saham) atau pemilik dengan manajer yang ditunjuk sebagai agen. 

Menurut Davis et al. dalam Jefri (2018), perbedaan utama antara teori agensi dan 

teori stewardship terletak pada mekanisme pengelolaan risiko, yaitu pada teori 

keagenan menekankan pentingnya mekanisme kontrol yang mengakibatkan 

munculnya biaya baru pada perusahaan, sementara pada teori stewardship lebih 

menekankan pada pengembangan kepercayaan antara pemilik dan manajer.  
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Implementasi teori keagenan lebih tepat diterapkan pada pemerintahan 

dengan sistem sentralisasi dimana diperlukan pengawasan yang terus menerus 

dari principal, yaitu pemerintah pusat, atas kinerja agen, dalam hal ini pemerintah 

daerah. Dengan adanya pengawasan yang terus menerus dalam kaitannya 

pengendalian resiko akibat adanya asimetri informasi, tentunya akan menambah 

biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tentunya hal tersebut akan 

membebani pemerintah dengan adanya tambahan biaya yang tidak sedikit. 

Sementara itu, dengan adanya otonomi daerah, berlaku sistem desentralisasi, yaitu 

adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

Salah satunya implementasinya adalah masyarakat memilih sendiri pemimpin 

yang akan menjalankan roda pemerintahan di daerah. Dalam hal ini, masyarakat 

sebagai pemilik sumber daya atau stakeholders dan pemerintah daerah yang telah 

dipilih masyarakat merupakan steward. Teori stewardship, yang menitikberatkan 

pada kepercayaan antara principal dan steward, lebih tepat diimplementasikan 

pada pemerintahan dengan sifat desentralisasi. Dengan adanya pemilihan dan 

pengawasan langsung dari rakyat terhadap pemerintah daerah terpilih tentunya 

dapat menekan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 

Teori stewardship, menurut Angelina, Efni, dan Rasuli (2020), menjelaskan 

tentang hakekat manusia yang mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, 

berintegritas tinggi, memiliki kejujuran serta dapat dipercaya. Teori ini 

memandang manajemen sebagai pihak yang mampu menjalankan tindakan 

dengan baik dalam memenuhi kebutuhan stakeholders. Dalam teori ini, 

manajemen digambarkan tidak memiliki keinginan pribadi sebagai bentuk dan 
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upaya menghindari konflik kepentingan dengan stakeholders. Jefri (2018), 

menekankan teori stewardship berfungsi sebagai mekanisme 

pertanggungjawaban untuk memastikan pemantauan, audit, dan pelaporan yang 

baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi.  

Angelina, Efni, dan Rasuli (2020), menjelaskan bahwa dalam teori 

stewardship, model of man diasumsikan sebagai seseorang yang memiliki 

perilaku yang dapat dibentuk agar dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, 

memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada 

individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Implementasi teori ini, 

memberikan pilihan perilaku self-serving dan pro-organisational, dimana 

perilaku manajer tidak terpisah dari kepentingan organisasi dan perilaku eksekutif 

disejajarkan dengan kepentingan principal. Dalam hal ini, steward akan 

menggantikan atau mengalihkan self-serving untuk berperilaku kooperatif, 

sehingga meskipun terdapat perbedaan kepentingan antara steward dan principal, 

steward akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan, sebab steward 

berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif dan 

dianggap sebagai perilaku rasional yang dapat diterima. Sehingga asumsi penting 

dari teori stewardship adalah manajer menyelaraskan tujuan yang ingin dicapai 

dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik. Maharani dan Sari 

(2021) berpendapat bahwa dalam teori stewardship, kontrak hubungan antara 

principal dan stewards didasari dengan kepercayaan dan tanggung jawab kepada 

tujuan organisasi, sehingga cocok untuk diterapkan pada organisasi sektor publik.  
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Implementasi teori stewardship pada sektor publik, yaitu pemerintah 

bertindak sebagai steward dengan fungsi sebagai pengelola sumber daya dan 

rakyat bertindak sebagai principal, pemilik sumber daya. Organisasi sektor publik 

memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan 

mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada masyarakat. Pemerintah akan 

berusaha menjalankan tugas-tugas dalam pemerintahan dengan maksimal untuk 

mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, yang apabila tujuan tersebut tercapai, maka 

rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah selaku 

steward. Teori stewardship pada penelitian ini dapat menjelaskan peran 

pemerintah daerah sebagai pelaksana kinerja keuangan pemerintah daerah yang 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kepentingan publik 

sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.  

2.2.2 Signalling Theory 

Signalling Theory, menurut Richard D. Morris dalam Malau (2019), 

dikembangkan karena adanya permasalahan asimetri informasi di perusahaan, 

yaitu dengan cara meningkatkan pemberian sinyal informasi dari pihak yang 

memiliki informasi lebih (manajemen) kepada pihak yang kurang memiliki 

informasi, yaitu stakeholder. Menurut Spence dalam Andaresta, Aswar, dan 

Ermawati (2021), signalling theory memberikan sinyal dimana pihak pemilik 

informasi berusaha memberikan informasi yang relevan sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh penerima informasi, untuk kemudian penerima informasi dapat 

menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahaman atas sinyal tersebut. Salah 

satu informasi yang diberikan oleh perusahaan yang dapat digunakan sebagai 
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signal bagi pihak luar perusahaan, terutama bagi pihak investor, menurut Malau 

(2019) adalah laporan tahunan, baik yang menyajikan informasi akuntansi, yang 

berkaitan dengan laporan keuangan, maupun informasi non-akuntansi, yang tidak 

berkaitan dengan laporan keuangan. 

Pada sektor publik, teori signalling, menurut Anynda dan Hermanto (2020), 

menjelaskan tentang alasan mengapa pemerintah menunjukkan sinyal kepada 

masyarakat, salah satunya dalam bentuk informasi keuangan yang berkualitas dan 

dapat dipercaya, yang didukung dengan adanya pengungkapan penjelasan yang 

lebih detail dan memadai. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat memberikan 

dukungan kepada pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan lebih 

baik dan dapat mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Dalam 

konteks teori signalling, tujuan pemerintah memberikan sinyal yang baik kepada 

rakyat, menurut Verawaty (2017), agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah 

yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dalam 

hal ini, laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada 

rakyat. Malau (2019) menjelaskan bahwa kinerja pemerintahan perlu diketahui 

oleh masyarakat sebab hal tersebut dapat menjadi salah satu bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah dan promosi dengan tujuan politik. Pemerintah 

juga dapat mengemas informasi berupa prestasi dan kinerja keuangan yang lebih 

lengkap untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah telah 

menjalankan amanat yang diberikan oleh masyarakat dengan baik. 

Teori signalling pada penelitian ini dapat menjelaskan pemerintah daerah 

sebagai pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab, sebagaimana telah 
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dijelaskan pada teori stewardship, yaitu pemerintah bertindak sebagai steward,  

memberikan sinyal kepada masyarakat melalui pelaksanaan kinerja keuangan 

daerah yang maksimal dan berorientasi pada kepentingan publik, salah satunya 

adalah dengan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan kepada masyarakat. 

2.2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kinerja (performance) menurut kamus akuntansi manajemen merupakan 

aktivitas yang terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian 

dari ukuran atas keberhasilan pekerjaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja adalah 

keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan 

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Ningrat 

dan Supadmi (2019) mendefinisikan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai 

tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi 

peneriman dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang 

ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama 

satu periode anggaran. 

Antari dan Sedana (2018) menekankan pada pentingnya penilaian kinerja 

keuangan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan otonomi daerah, 

sebagai pendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola 

keuangan daerahnya agar proses pembangunan di daerah dapat diselesaikan lebih 

cepat tanpa menunggu bantuan pendanaan dari pemerintah pusat.  Sementara itu, 

Kamaroellah (2017) menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam 
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mengelola keuangan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 

kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. 

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan 

daerah secara efektif dan efisien. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah 

dilaksanakan berbasis kinerja agar capaiannya dapat lebih terukur.  

Tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, menurut 

Mardiasmo (2018), untuk memenuhi tujuan memperbaiki kinerja pemerintah 

daerah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta 

mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan. Namun, hal terpenting dalam pengukuran kinerja pada organisasi 

pemerintah, menurut Yuesti, Dewi, dan Pramesti (2020), adalah value for money, 

yang tidak hanya menilai output, namun juga mempertimbangkan input, output, 

dan outcome secara bersama-sama. 

Dalam organisasi pemerintah, menurut Badjra, Mustanda, dan Abudanti 

(2017), untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio 

kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio 

pertumbuhan.  
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Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks 

Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan kondisi keuangan daerah merupakan 

kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, 

mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangannya 

secara efektif dan efisien. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan 

kondisi keuangan pemerintah daerah adalah melalui indikator kemandirian 

keuangan, yaitu suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber 

pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam 

negeri maupun luar negeri. Indikator kemandirian dapat diukur dengan formula 

sebagai berikut. 

Rasio Kemandirian Keuangan = 
Total PAD 

Total Pendapatan 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

keuangan pemerintah daerah merupakan hasil dari pengukuran untuk melihat 

kondisi keseluruhan pencapaian dari kegiatan pengelolaan keuangan atau 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi pemerintah daerah. Salah satu informasi yang dapat digunakan sebagai 

tolok ukur dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 

informasi keuangan. Adapun salah satu rasio pengukuran kinerja keuangan 

berdasarkan informasi keuangan adalah dengan memperhitungkan rasio 

kemandirian keuangan pemerintah daerah. Perhitungan rasio ini dapat 

menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri 
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kegiatannya serta mengurangi ketergantungannya terhadap sumber pendapatan 

lain yang berada di luar kendalinya.  

2.2.4 Belanja Modal 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran 

untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) mendefinisikan belanja modal sebagai penambahan 

aset tetap dengan cara melakukan pembelanjaan/pengeluaran yang nantinya 

diharapkan dapat menimbulkan manfaat lebih dalam satu periode akuntansi 

termasuk biaya pemeliharaan yang dapat menambah masa manfaat, meningkatkan 

kapasitas, dan kualitas aset. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau 

pembangunan asset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan 

aset lainnya.  

Belanja modal, menurut Halim dalam Malau (2019), merupakan 

pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah asset 

tetap dan asset lainnya dengan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta 

melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya sesuai 
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ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu, menurut Muda (2017), 

belanja modal dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan 

pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.  

Afnisah (2020) menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki daerah sebagai 

akibat belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan yang 

lebih baik kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah menyusun anggaran belanja 

modal dalam APBD setiap tahunnya sesuai dengan prioritas anggaran dan 

pelayanan publik yang dapat memberikan dampak dalam jangka panjang secara 

finansial. Belanja modal tersebut dapat berupa pengadaan peralatan, infrastruktur, 

bangunan, dan aset tetap lainnya.  Besarnya alokasi belanja modal suatu 

pemerintah daerah, menurut Sukmaji dan Rohman (2019), dipengaruhi oleh 

pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta tingkat efektivitas keuangan 

daerah. Anggreni dan Artini (2019) menjelaskan bahwa alokasi belanja modal 

juga dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah, seperti derajat desentralisasi, 

kemandirian keuangan, efektivitas pendapatan asli daerah, serta derajat kontribusi 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).   

Salah satu kegiatan dalam belanja modal yang mampu menghasilkan 

sumber-sumber keuangan yaitu pembangunan infrastruktur berupa fasilitas 

umum, yang diharapkan mampu mendorong kegiatan investasi di daerah tersebut. 

Iklim investasi pada daerah dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai 

akan cenderung meningkat dan tentunya akan berdampak terhadap pertumbuhan 

pendapatan daerah pada masa yang akan datang, perekonomian daerah yang 

semakin berkembang, dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi 
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masyarakat setempat. Namun, Malau (2019) berpendapat bahwa belanja modal 

tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur industri yang terkait 

dengan iklim investasi, tetapi juga berbagai infrastruktur jasa yang terkait 

langsung dengan pemberian layanan kepada publik.   

2.2.5 Dana Perimbangan 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan 

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi, yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kaitannya dengan pelaksanaan 

desentralisasi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah 

suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, 

transparan, dan efisien. Dana perimbangan diberikan dengan mempertimbangkan 

potensi, kondisi, kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan.  

Secara umum, menurut Malau (2019), tujuan pemerintah pusat melakukan 

transfer dana kepada pemerintah daerah adalah: 

a. Sebagai tindakan nyata untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.  

b. Sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan 

menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara 
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serta agar manfaat yang dihasilkan dapat lebih dinikmati oleh rakyat di daerah 

yang bersangkutan. Dana Transfer tersebut terdiri dari: (1) Dana Bagi Hasil 

(DBH); (2) Dana Alokasi Umum (DAU); dan (3) Dana Alokasi Khusus 

(DAK).  

Rendahnya Pendapatan Asli Daerah dan tingginya belanja daerah akan 

menyebabkan dana perimbangan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari 

dalam mengatasi defisit keuangan daerah. Malau (2019), berpendapat bahwa saat 

pemerintah daerah mampu mengurangi kontribusi dana perimbangan maka akan 

memberikan nilai positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana 

perimbangan yang meliputi DBH baik dana bagi hasil pajak maupun dana bagi 

hasil bukan pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan 

belanja daerah yang tidak dapat dibiayai dari sumber pendapatan daerah yang 

telah digali. Kondisi dimana realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan 

daerah akan menimbulkan defisit. Untuk itu, pemerintah pusat menyalurkan dana 

perimbangan kepada pemerintah daerah sebagai upaya mengatasi defisit tersebut. 

Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, 

menurut Malau (2019), akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah 

bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dan 

berdampak menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.  

2.2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, pendapatan 
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asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Halim dalam Malau (2019), PAD adalah penerimaaan daerah yang 

diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah daerahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah 

yang digali dari potensi wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli 

Daerah merupakan sumber utama pembiayaan daerah. Pemerintah daerah harus 

mampu mengenali potensi dan mengidentifikasikan sumber-sumber daya yang 

dimilikinya agar dapat menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah 

dalam melaksanakan kewenangan fiskal. Malau (2019) menjelaskan bahwa 

pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan 

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di 

daerahnya melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Intensitas kegiatan 

ekonomi yang tinggi dalam menghasilkan pendapatan asli daerah akan 

memberikan penilaian yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  

Saputri dan Kurnia (2020) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam mengelola dan 
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menghasilkan pendapatan asli daerah, akan seiring dengan tingginya tindakan dan 

keputusan dalam menggunakan pendapatan asli daerah sesuai dengan kebutuhan 

dan rencana pembangunan daerah. Peningkatan PAD akan mengakibatkan 

peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin 

tinggi PAD akan memengaruhi dalam peningkatan kinerja keuangan daerah. 

Sejalan dengan hal tersebut, Antari dan Sedana (2018) menyatakan bahwa PAD 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan 

asli daerah dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan pendapatan daerah 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai 

sendiri kegiatan daerahnya. Hasil tersebut didukung dengan Lathifa dan Haryanto 

(2019) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan. Hal tersebut menandakan bahwa pendapatan asli daerah dapat 

meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah yang tentunya akan berpengaruh 

terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dengan lebih 

baik.
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual, menurut Sugiyono (2018), merupakan sintesa tentang 

hubungan antar variabel yang disusun berdasarkan berbagai teori yang telah 

dideskripsikan. Afnisah (2020) menyatakan bahwa kerangka konseptual 

menjelaskan tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan 

variabel penelitian yang ingin diteliti dan merupakan tuntutan untuk memecahkan 

masalah penelitian serta merumuskan hipotesis. Berdasarkan uraian latar belakang, 

landasan teori, dan reviu penelitian terdahulu, peneliti mengidentifikasikan 3 (tiga) 

variabel independen (X) dan 1 (satu) variabel dependen (Y). Model penelitian 

tersebut dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, penulis bermaksud untuk 

meneliti pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Tanda panah pada 

kerangka konseptual di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel 

independen diduga berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Belanja Modal (X1) 

Dana Perimbangan 

(X2) 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

(Y) 

Pendapatan Asli 

Daerah (X3) 
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Ningrat dan Supadmi (2019) mendefinisikan kinerja keuangan pemerintah 

daerah sebagai tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan 

daerah yang meliputi peneriman dan belanja daerah dengan menggunakan sistem 

keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-

undangan selama satu periode anggaran.  

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah pusat tidak serta merta 

menyerahkan urusan tanpa terlibat dalam pembiayaan. Pemerintah pusat masih 

terlibat dengan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas otonomi daerah 

dengan memberikan pembiayaan melalui desentralisasi, yaitu melalui dana 

perimbangan. Hal ini disebabkan belum semua daerah sanggup membiayai 

seluruh belanja untuk membangun daerahnya. Dana perimbangan tersebut terdiri 

atas Dana Bagi Hasil (DBH), baik pajak maupun non pajak, Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU yang diperuntukkan untuk 

belanja modal dengan mengutamakan berdasarkan prioritasnya. Sedangkan, DAK 

diperuntukkan untuk membiayai belanja kebutuhan sarana dan prasarana 

pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau untuk mendorong 

percepatan perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Apabila suatu 

pemerintah daerah mengalami peningkatan dalam kinerja keuangan maka akan 

meningkatkan pengalokasian keuangan daerah dalam pembangunan daerah 

sehingga pemenuhan sarana dan prasarana daerah akan semakin cepat terlaksana. 

Belanja modal, menurut Halim dalam Malau (2019), merupakan 

pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah asset 

tetap dan asset lainnya dengan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta 
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melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya sesuai 

ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Pengalokasian belanja modal 

berdasarkan kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana untuk melaksanakan 

fungsi pelayanan publik bagi masyarakat. Salah satu kegiatan dalam belanja 

modal yang mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yaitu pembangunan 

infrastruktur berupa fasilitas umum. Pembangunan infrastruktur tersebut 

diharapkan mampu mendorong kegiatan investasi di daerah yang akan berdampak 

terhadap pertumbuhan pendapatan daerah pada masa yang akan datang, 

berkembangnya perekonomian daerah, dan dapat terciptanya lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat. Realisasi belanja modal yang mampu memberikan manfaat yang 

baik bagi masyarakat tentunya akan berdampak pada penilaian kinerja keuangan 

pemerintah daerah yang semakin baik pula. 

Pendapatan Asli Daerah, menurut Halim dalam Malau (2019), adalah 

penerimaaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah 

daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah diharapkan lebih 

mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui optimalisasi 

pendapatan asli daerah. Intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi dalam 

menghasilkan pendapatan asli daerah akan memberikan penilaian yang positif 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018), hipotesis dikembangkan dari telaah teoritis 

sebagai jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan penelitian yang 

memerlukan pengujian secara empiris. Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam 

penelitian ini berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka 

konseptual penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya adalah: 

a. Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kegiatan belanja modal merupakan kegiatan investasi yang dilakukan 

pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat. Lathifa dan Haryanti (2019) menjelaskan bahwa belanja modal 

mampu menghasilkan sumber keuangan selama pemerintah daerah mampu 

mengelola keuangan daerahnya dengan baik. Sejalan dengan penelitian Sari dan 

Halmawati (2021) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Angelina, Efni dan Rasuli (2020) 

menjelaskan bahwa belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam 

anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap yang 

pemanfaatannya ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik 

atau dipakai oleh masyarakat dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh 

publik, tetapi pada dasarnya sebagian besar belanja modal berhubungan dengan 

pelayanan publik. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian sebagai berikut. 

H1 : Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. 
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b. Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Dana perimbangan yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan atas 

kewenangan yang dilimpahkan dimana pemerintah daerah tidak memiliki 

kecukupan kemampuan dalam membiayai kegiatan tersebut. Dana perimbangan 

tentunya menjadi pemancing agar pemerintah daerah mampu memaksimalkan 

potensi daerah agar dapat membiayai pengeluarannya sendiri. Namun, 

perbedaan potensi dan kemampuan daerah dalam memaksimalkan upaya untuk 

membiayai kegiatannya sendiri berpengaruh besar terhadap ketercapaian target 

kegiatan tersebut dan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah 

kepada masyarakatnya. Apabila realisasi belanja suatu daerah lebih besar 

daripada pendapatan yang diperoleh, maka akan menimbulkan defisit dan tentu 

akan memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Untuk itu, pemerintah pusat mengalokasi dana untuk menutupi kekurangan 

belanja daerah tersebut. Semakin besar alokasi dana perimbangan yang 

diberikan menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung kepada 

pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Hal tersebut akan 

berdampak pada menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian 

Heryanti, Wahidahwati, dan Suryono (2019) menunjukkan bahwa dana 

perimbangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, 

sejalan dengan Defitri, Fetrisia, dan Maison (2021) dan penelitian Putri dan 

Amanah (2020). 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian sebagai berikut. 

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

daerah. 

c. Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan bentuk kebebasan yang diberikan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan 

daerah secara optimal. Antari dan Sedana (2018) menjelaskan bahwa pendapatan 

asli daerah yang dihasilkan pemerintah daerah mampu memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan pendapatan daerahnya. Sejalan dengan hal tersebut, Sari 

dan Halmawati (2021) menyebutkan bahwa tingginya penerimaan yang berasal 

dari pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah 

yang berimplikasi pada adanya peningkatan kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Seiring bertambahnya pendapatan asli daerah yang mampu dihasilkan 

daerah dapat meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat (Prastiwi dan Aji, 2020).  

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian sebagai berikut. 

H3 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja  

Keuangan daerah. 
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa “Variabel adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.” Menurut Sugiyono (2018), pada dasarnya variabel penelitian 

adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diperoleh 

informasi dari hal tersebut untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi 

operasional dan pengukuran variabel diperlukan dalam penelitian untuk 

mempermudah peneliti dalam mengukur dan memahami variabel-variabel 

penelitian.  

Pada penelitian ini, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian 

dapat disajikan sesuai tabel 3.1 berikut.  

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Pengukuran Variabel Skala 

Variabel Dependen 

Kinerja 
Keuangan (Y) 

Kinerja keuangan pemerintah daerah 
diukur dengan menggunakan rasio 
kemandirian keuangan, yaitu dengan 
membandingkan antara total 
pendapatan asli daerah (PAD) dengan 
total pendapatan daerah. 

Kinerja Keuangan 
= Total PAD    
   Total Pendapatan 
 
(Permendagri No. 19 tahun 2020) 

Rasio 

Variabel Independen  

Belanja 
Modal (X1) 

Belanja modal merupakan 
pengeluaran anggaran untuk 
perolehan asset tetap dan asset 
lainnya yang memberi manfaat lebih 
dari satu periode akuntansi (PP No. 
12 Tahun 2019) 

Realisasi Belanja Modal = belanja 
tanah + belanja peralatan dan 
mesin + belanja gedung dan 
bangunan + belanja jalan, irigasi, 
dan jaringan + belanja aset lainnya. 
 
(Permendagri No. 77 Tahun 2020) 
(Anggreni dan Artini, 2019) 

Rasio 
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Variabel Definisi Pengukuran Variabel Skala 

Dana 
Perimbangan 
(X2) 

Dana perimbangan adalah realisasi 
dana yang bersumber dari APBN yang 
digunakan untuk pembangunan 
daerah, baik yang dialokasikan pada 
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, 
maupun Dana Alokasi Khusus. 

Realisasi Dana Perimbangan = 
Dana Bagi Hasil Pajak + Dana Bagi 
Hasil Bukan Pajak + Dana Alokasi 
Umum + Dana Alokasi Khusus. 
 
 (UU No. 33 Tahun 2004) (Malau, 
2019) (Anggreni dan Artini, 2019) 
(Muda, 2017) 

Rasio 

Pendapatan 
Asli Daerah 
(X3) 

Pendapatan Asli Daerah adalah 
realisasi penerimaan yang berasal 
dari sumber-sumber di daerah yang 
dipungut sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

Realiasi Pendapatan Asli Daerah = 
Pajak Daerah + Retribusi Daerah + 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan + Lain-lain PAD 
yang Sah. 
 
(UU No. 33 Tahun 2004) (Anggreni 
dan Artini, 2019) (Halmawati dan 
Sari, 2021) (Muda, 2017) 

Rasio 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Pendekatan Penelitian yang Direncanakan 

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan sebab 

akibat (causal research). Pendekatan sebab akibat, menurut Sugiyono (2018), 

merupakan pendekatan untuk menguji hubungan sebab dan akibat antara variabel 

independen dan variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah 

memengaruhi kinerja keuangan. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang 

masalah yang penulis paparkan maka penelitian akan dilakukan pada pemerintah 

daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu pada 24 

kabupaten/kota. Waktu penelitian dimulai sejak proposal penelitian selesai 

diseminarkan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan penelitian ini selesai 

dilakukan. 

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian/Objek Penelitian/Unit Analisis 

Populasi, menurut Sugiyono (2018), merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 
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Sedangkan, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.  

Berdasarkan hal tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu 

terdiri dari 24 kabupaten/kota untuk periode tahun 2018 s.d. 2020. Pengambilan 

sampel dengan menggunakan sampel jenuh, menurut Ghozali (2018), artinya 

keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel penelitian, sehingga sampel pada 

penelitian ini adalah 24 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 

sebagaimana pada tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Populasi dan Sampel 

No.  Kabupaten/Kota No.  Kabupaten/Kota 

1 Makassar 13 Bone 

2 Gowa 14 Wajo 

3 Takalar 15 Luwu 

4 Jeneponto 16 Luwu Utara 

5 Bantaeng 17 Luwu Timur 

6 Bulukumba 18 Tana Toraja 

7 Kepulauan Selayar 19 Toraja Utara 

8 Maros 20 Enrekang 

9 Pangkajene Kepulauan 21 Sinjai 

10 Sidenreng Rappang 22 Pinrang 

11 Pare-Pare 23 Barru 

12 Soppeng 24 Palopo 
Sumber : LHP BPK RI 

 

4.4 Teknik Pengumpulan Data/Informasi 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

meliputi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 tahun 
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terakhir, sebanyak 72 data amatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan.  

4.5 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pooled cross section 

time series, yaitu gabungan data antara kabupaten dan kota/cross section dan antar 

waktu/time series. Data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data 

keuangan dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 

4.6 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menjelaskan pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen yang disajikan dalam hipotesis dan menganalisis data tersebut 

untuk mendapatkan informasi yang relevan. Metode analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi 

linear berganda melalui program SPSS versi 26. 

4.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif, menurut Ghozali (2018), memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, 

varians, nilai maksimum, dan nilai minimum, bertujuan untuk memberikan 

gambaran pada variabel-variabel yang diteliti.  
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4.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji 

kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. 

Pengujian ini untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan 

tidak terdapat multikolinearitas dan heterokedastisitas serta untuk memastikan 

bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Uji asumsi 

klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan 

uji autokorelasi. 

4.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai 

residual terdistribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov Test dan 

analisis grafik (Normal P-Plot).  

Dengan Kolmogorov-Smirnov Test, suatu data dikatakan berdistribusi 

secara normal apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari α 5%.  Salah 

satu kriteria dalam Uji Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan hasil ujinya 

dapat melihat nilai signifikan atas Monte Carlo (2-tailed). Apabila nilai Monte 

Carlo Sig(2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 artinya residual 

berdistribusi normal (sig > 0,05), sebaliknya jika nilai Monte Carlo Sig(2-

tailed) yang dihasilkan kurang dari 0,05 dapat dikatakan bahwa residual tidak 

berdistribusi normal (sig < 0,05).  
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Pengujian normalitas dengan program IBM SPSS versi 26 memiliki tiga 

persamaan, yaitu dapat menggunakan exract P-values, monte carlo P-values, 

dan asymptotic P-values (Mehta & Patel, 2013). Penelitian pada umumnya 

memakai persamaan asymptotic dalam menguji normalnya suatu data sebab 

secara default dalam program SPSS diarahkan untuk menggunakannya, tetapi 

persamaan tersebut memiliki beberapa kelemahan yang membuat hasil data 

menjadi tidak normal. Kelemahan tersebut dikemukakan oleh Mehta & Patel 

(2013) yaitu sebagai berikut: 

“This means that p values are estimated based on the assumption that 

the data, given a suffi- ciently large sample size, conform to a 

particular distribution. However, when the data set is small sparse, 

contains many ties, is unbalanced, or is poorly distributed, the asymp- 

totic method may fail to produce reliable results.” 

Kelemahan yang diakibatkan oleh asymptotic yaitu saat data kecil, dimana 

data tidak seimbang dan berdistribusi buruk akan menyebabkan hasil yang 

tidak akurat. Untuk itu, salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan 

persamaan monte carlo, yaitu metode pengambilan sampel berulang. Untuk 

menggunakan persamaan monte carlo, dalam uji kolmogorov-smirnov memilih 

opsi monte carlo pada pilihan exact dan dilengkapi dengan mengisi data 

confidence level dan number of sample yang dipakai. 

Pengujian normalitas dengan analisis grafik (Normal P-Plot), yaitu dengan 

memperhatikan tampilan grafik. Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika 
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titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya tidak melenceng 

jauh dari garis diagonal. (Ghozali, 2018).  

4.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas, menurut Ghozali (2018), bertujuan untuk 

mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antar variabel independen dalam 

model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel bebasnya. Untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas, 

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa dapat dilakukan dengan cara: 

a. Nilai R2 pada estimasi model regresi empiris sangat tinggi, 

b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, 

c. Menggunakan variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance. 

Multikolinieritas terjadi jika VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance lebih kecil 

dari 0,10. 

4.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2018), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, yaitu dimana 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Pengujian 

dilakukan, salah satunya dengan Uji Glejser yaitu uji hipotesis untuk 
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mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heterokedastisitas 

dengan cara meregresi absolud residual. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05 maka dapat dikatakan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Sedangkan, apabila signifikansinya kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa data terjadi heteroskedastisitas. 

Menurut Ghozali (2018), dasar analisis untuk menentukan ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot 

atau grafik plot yaitu: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola 

tertentu, yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), 

kondisi tersebut mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik–titik menyebar di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y, mengindikasikan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

4.6.2.4. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2018), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

priode t dengan kesalahan pengganggu pada priode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi, maka artinya model regresi tersebut memiliki problem 

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari problem 

autokorelasi. 
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Secara sederhana, analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk itu, dalam analisis ini 

tidak boleh terjadi korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. 

Namun, problem autokorelasi sering terjadi pada sampel yang menggunakan 

data time series. 

Uji statistik dalam uji autokorelasi di antaranya terdapat uji Durbin-

Watson dan uji dengan Run Test. Namun, pada kondisi dimana data observasi 

berjumlah di atas 100 observasi sebaiknya pengujian menggunakan uji multiple 

regresi. Dalam mengatasi permasalahan autokorelasi, terdapat beberapa cara di 

antaranya yaitu dengan mentransformasikan data, mengubah model regresi ke 

persamaan beda umum (generalized difference equation), atau dengan 

memasukkan variabel lagi dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel 

bebas, sehingga data observasi menjadi berkurang satu. Kriteria untuk 

penilaian terjadinya autokorelasi sesuai Uji Durbin – Watson dapat dilihat pada 

Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Kriteria Terjadinya Autokorelasi Durbin – Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < dw < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ dw ≤ du 

Tidak ada korelasi negative Tolak 4-dl < dw < 4 

Tidak ada korelasi negative No decision 4-du ≤ dw ≤ 4-dl 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Diterima du < dw < 4-du 
Sumber: Ghozali (2018) 

  

Keterangan: dw = durbin watson  

    dl = batas bawah  

    du = batas atas 
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4.6.4. Pengujian Hipotesis  

Penelitian ini menggunakan pendakatan regresi linear berganda (Multiple 

Regression Analysis) dengan pendekatan Moderated Regresseion Analysis 

sehingga menggunakan dua pengujian. Adapun pengujian hipotesis yang 

digunakan adalah pengujian hipotesis variabel independen dan variabel 

dependen. Pengujian hipotesis pertama dengan pendekatan regresi linear 

berganda bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh belanja modal, dana 

perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Dalam pengujian hipotesis ini, digunakan uji F digunakan untul menguji 

ketepatan model penelitian dan uji t untuk menguji pengaruh secara parsial atas 

variabel yang diteliti. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, maka model analisa 

regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e  

Keterangan: 

Y  = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

α  = Konstanta 

β1, β2, β3  = Koefisien Regresi 

X1  = Belanja Modal 

X2  = Dana Perimbangan 

X3  = Pendapatan Asli Daerah 

e  = Error 
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a. Uji Ketepatan Model (Uji F/ANOVA) 

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa uji statistik F (ANOVA) bertujuan 

untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen yang diuji. Pengambilan keputusan uji F menurut Ghozali 

(2018), dilakukan dengan melihat nilai signifikan, yaitu apabila nilai sig α 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian layak digunakan 

dan apabila nilai sig α > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model 

penelitian tidak layak digunakan. 

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Menurut Ghozali (2018), uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan 

seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat, menguji seberapa jauh pengaruh dari 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, atau untuk 

melihat variabel apa yang secara dominan berpengaruh di antara variabel-

variabel yang ada. Pengambilan keputusan dalam uji t, menurut Ghozali 

(2018), dilakukan dengan melihat nilai signifikan, yaitu apabila nilai sig α 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau dapat diartikan 

bahwa hipotesis diterima. Sebaliknya, Ghozali (2018) berpendapat bahwa 

apabila nilai sig α > 0,05 maka dapat disimpulkan variabel independen 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, 

sehingga dapat diartikan bahwa hipotesis ditolak. 
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c. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Pada model regresi berganda, Ghozali (2018) menerangkan bahwa 

koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan 

model dalam menerangkan variasi pada variabel dependen. Penelitian ini 

menggunakan Adjusted R2 karena lebih dapat menjelaskan kemampuan 

model dengan lebih baik. Ghozali (2018) menjelaskan bahwa R2 memiliki 

kelemahan mendasar yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan variabel independen, maka 

R2 pasti meningkat meskipun variabel tersebut tidak berpengaruh 

signifikan. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 

s.d. 2020 yang telah diaudit oleh BPK. Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh pemerintah kota/kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh, yaitu menjadikan 

keseluruhan populasi sebagai sampel dalam penelitian sebagaimana telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan metode sampel jenuh tersebut, 

maka sampel pada penelitian ini adalah 24 kabupaten/kota di wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan, sebagaimana pada tabel 5.1 berikut. 

Tabel 5.1 Populasi dan Sampel 

No.  Kabupaten/Kota No.  Kabupaten/Kota 

1 Makassar 13 Bone 

2 Gowa 14 Wajo 

3 Takalar 15 Luwu 

4 Jeneponto 16 Luwu Utara 

5 Bantaeng 17 Luwu Timur 

6 Bulukumba 18 Tana Toraja 

7 Kepulauan Selayar 19 Toraja Utara 

8 Maros 20 Enrekang 

9 Pangkajene Kepulauan 21 Sinjai 

10 Sidenreng Rappang 22 Pinrang 

11 Pare-Pare 23 Barru 

12 Soppeng 24 Palopo 

Sumber : LHP BPK RI 
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5.1.2 Karakteristik Variabel Penelitian 

Karakteristik variabel penelitian pada pemerintah daerah antara lain 

kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal, dana perimbangan, dan 

pendapatan asli daerah yang digambarkan melalui uji statistik deskriptif. Uji 

statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai 

karakteristik variabel penelitian meliputi nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi 

(maximum), nilai terendah (minimum) serta nilai standar deviasi yang 

menggambarkan penyebaran data. Deskripsi dari data penelitian disajikan dalam 

tabel 5.2 berikut. 

Tabel 5.2 Hasil Uji Statistik Deskriftif 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1_Belanja 
Modal 

72     
83.753.718.991,95  

     
884.202.784.682,80  

  
266.962.458.307,96  

   
120.370.012.439,10  

X2_Dana 
Perimbangan 

72   
555.219.606.795,00  

  
1.824.567.795.448,00  

  
930.454.916.462,75  

   
263.763.565.516,63  

X3_PAD 72     
41.975.878.781,30  

  
1.303.316.337.553,94  

  
184.931.005.150,70  

   
219.994.606.180,27  

Y_Kinerja 
Keuangan 

72                            
3,96  

                            
35,55  

                         
11,94  

                            
5,91  

Valid N 
(listwise) 

72         

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa: 

a. Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai minimum 

sebesar 3,96 persen, yaitu pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 

2018 dan nilai maksimum sebesar 35,55 persen, yaitu pada Pemerintah Kota 

Makassar Tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 11,94 persen dan standar 

deviasi sebesar 5,91. Berdasarkan nilai rata-rata kinerja keuangan 

pemerintah daerah, terdapat 49 sampel yang memiliki kinerja keuangan 
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pemerintah daerah di bawah rata-rata, sedangkan sisanya sebanyak 23 

sampel memiliki kinerja keuangan pemerintah daerah di atas rata-rata.  

b. Variabel belanja modal memiliki nilai minimum sebesar 

Rp83.753.718.991,95, yaitu pada Pemerintah Kabupaten Takalar pada 

Tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar Rp884.202.784.682,80, yaitu pada 

Pemerintah Kota Makassar Tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 

Rp266.962.458.307,96 dan standar deviasi sebesar Rp120.370.012.439,10.  

c. Variabel dana perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 

Rp555.219.606.795,00, yaitu pada Pemerintah Kabupaten Pare-Pare Tahun 

2020 dan nilai maksimum sebesar Rp1.824.567.795.448,00, yaitu pada 

Pemerintah Kota Makassar Tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 

Rp930.454.916.462,75 dan standar deviasi sebesar Rp263.763.565.516,63. 

d. Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 

Rp41.975.878.781,30, yaitu pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 

2018 dan nilai maksimum sebesar Rp1.303.316.337.553,94, yaitu pada 

Pemerintah Kota Makassar Tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 

Rp184.931.005.150,70 dan standar deviasi sebesar Rp219.994.606.180,27. 

5.1.3 Uji Asumsi Klasik 

Pada penelitan ini, uji asumsi klasik yang dilakukan sebelum menguji 

hipotesis antara lain sebagai berikut. 
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5.1.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai 

residual terdistribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov Test dan 

analisis grafik (Normal P-Plot). Analisis grafik (Normal P-Plot) dijelaskan 

bahwa suatu data dikatakan berdistribusi normal jika titik menyebar di sekitar 

garis diagonal, serta penyebarannya tidak melenceng jauh dari garis diagonal. 

Hasil uji normalitas berdasarkan analisis grafik (Normal P-Plot) sesuai 

Gambar 5.1 terlihat bahwa titik menyebar di sekitar garis diagonal serta 

penyebarannya tidak melenceng jauh dari garis diagonal sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal. 

 

Gambar 5.1 Grafik Normal P-Plot 
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Hasil uji normalitas dengan pendekatan Kolmogorov-Smirnov Test 

sebagaimana pada Tabel 5.3 menunjukkan bahwa data penelitian terdistribusi 

normal yang dibuktikan dengan nilai asymp. sig. sebesar 0,200 bernilai lebih 

besar dari tingkat signifikansi penelitian sebesar 0,05 (5%). Oleh karena data 

penelitian ini terdistribusi normal, maka data tersebut dapat digunakan untuk 

melakukan pengujian dengan model regresi berganda. 

Tabel 5.3 Hasil Uji Normalitas 

 

 

5.1.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas, menurut Ghozali (2018), bertujuan untuk 

mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antar variabel independen dalam 

model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel bebasnya. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini 

menggunakan nilai tolerance value dan variance inflation factor (VIF). 

Berdasarkan Tabel 5.4 diketahui bahwa nilai tolerance untuk belanja modal, 

dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah secara berturut-turut adalah 

0,368, 0,395, dan 0,352 yang menunjukkan lebih besar dari 0,1. Selain itu, nilai 
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variance inflation factor (VIF) untuk masing-masing variabel belanja modal, 

dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah secara berturut-turut adalah 

2,714, 2,531, dan 2,841 yang mana lebih kecil dari 10. Dengan demikian,  

perhitungan tersebut memberikan indikasi bahwa model regresi dalam 

penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

Tabel 5.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

5.1.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2018), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan Uji 

Glejser dan grafik scatterplot. Uji Glejser yaitu uji hipotesis untuk mengetahui 

apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heterokedastisitas dengan cara 

meregresi absolud residual. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan, 
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apabila signifikansinya kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data 

terjadi heteroskedastisitas.  

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan Scatterplot 

sebagaimana pada Gambar 5.2 menunjukkan bahwa data tersebar di atas dan 

di bawah titik 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

Gambar 5.2 Uji Heteroskedastisitas - Scatterplot 

Berdasarkan Tabel 5.5 berikut, hasil uji heterokedastisitas menggunakan 

Uji Glejser menunjukkan bahwa variabel belanja modal, dana perimbangan, 

dan pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikansi berturut-turut, yaitu 

0,169, 0,006, dan 0,105 yang lebih besar dari nilai taraf probabilitas (sig) 5%. 

Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. 
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Tabel 5.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser 

 

5.1.3.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2018), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada priode t dengan kesalahan pengganggu pada priode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi, maka artinya model regresi tersebut memiliki problem 

autokorelasi sedangkan model regresi yang baik adalah model regresi yang 

bebas dari problem autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini 

menggunakan uji Durbin-Watson. Berdasarkan Tabel 5.6 diketahui bahwa nilai 

dw adalah 1,837. Jumlah data penelitian ini adalah sebanyak 72, jumlah 

variabel bebas (k) sebanyak 3 variabel dengan level signifikansi yang 

digunakan adalah sebesar 5% (0,05) sehingga diperoleh nilai du adalah sebesar 

1,705. Dengan demikian dw 1,837 > du 1,705 dan dw < 4 – du, yaitu 1,837 < 

2,294 yang berarti bahwa data penelitian ini tidak terdapat masalah 

autokorelasi. 

Tabel 5.6 Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .931a .867 .861 2.20219 1.837 

a. Predictors: (Constant), X3_PAD, X2_Dana Perimbangan, X1_Belanja Modal 

b. Dependent Variable: Y_Kinerja Keuangan 
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5.1.4 Analisis Regresi Berganda 

Pada penelitian ini, analisis regresi berganda dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun 

pengukuran pengaruh tersebut dilakukan dengan mengetahui nilai koefisien 

determinasi (R2), nilai statistik F, dan nilai statistik t sebagai berikut. 

5.1.4.1 Uji Ketepatan Model (Uji F/ANOVA) 

Uji F menurut Ghozali (2018) dilakukan dengan melihat nilai 

signifikan, yaitu apabila nilai sig α < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

model penelitian layak digunakan dan apabila nilai sig α > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa model penelitian tidak layak digunakan.  

Tabel 5.7 Hasil Uji ANOVA (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2153.667 3 717.889 148.030 .000b 

Residual 329.775 68 4.850   

Total 2483.442 71    

a. Dependent Variable: Y_Kinerja Keuangan 

b. Predictors: (Constant), X3_PAD, X2_Dana Perimbangan, X1_Belanja Modal 

 

Berdasarkan Tabel 5.7 menunjukkan bahwa nilai sig α < 0,05, yaitu 

0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini layak digunakan sebagai model regresi untuk pengujian 

hipotesis.  

5.1.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Menurut Ghozali (2018), uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan 

seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam 
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menerangkan variasi variabel terikat, menguji seberapa jauh pengaruh dari 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, atau untuk 

melihat variabel apa yang secara dominan berpengaruh di antara variabel-

variabel yang ada. Kriteria pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian ini 

adalah nilai signifikansi t yang dihasilkan. Apabila nilai signifikansi t 

sebuah variabel independen lebih kecil dari 5% maka dapat dinyatakan 

bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau 

didukung oleh data penelitian.  

Tabel 5.8 Hasil Uji T 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 14.282 1.196  11.941 .000 

X1_Belanja Modal 8.715E-13 .000 .018 .244 .808 

X2_Dana Perimbangan -9.045E-12 .000 -.403 -5.738 .000 

X3_PAD 3.159E-11 .000 1.175 15.775 .000 

a. Dependent Variable: Y_Kinerja Keuangan 

 

Hasil uji t sebagaimana pada Tabel 5.8 menunjukkan bahwa: 

a. Belanja modal memiliki nilai sig α > 0,05, yaitu sebesar 0,808 dengan 

nilai koefisien (B) bertanda positif yang menunjukkan bahwa belanja 

modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah.  

b. Dana perimbangan memiliki sig α < 0,05, yaitu 0,000 dengan nilai 

koefisien (B) bertanda negatif yang menunjukkan bahwa dana 
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perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah.  

c. Pendapatan asli daerah memiliki nilai sig α < 0,05, yaitu sebesar 0,000 

dengan nilai koefisien (B) bertanda positif yang menunjukkan bahwa 

pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah.   

5.1.4.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi (R2), menurut Ghozali (2018) digunakan untuk 

mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi pada 

variabel dependen. Penelitian ini menggunakan Adjusted R2 agar dapat 

dapat menjelaskan lebih baik mengenai kemampuan model. Untuk model 

regresi dengan satu variabel independen koefisien determinasi ditunjukkan 

oleh nilai R2 sedangkan model regresi dengan menggunakan dua atau lebih 

variabel independen maka koefisien determinasi menggunakan nilai 

adjusted R2. 

Tabel 5.9 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .931a .867 .861 2.20219 

a. Predictors: (Constant), X3_PAD, X2_Dana Perimbangan, X1_Belanja 

Modal 

b. Dependent Variable: Y_Kinerja Keuangan 

 

Pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R2 sebesar 0,861 

atau 86,1%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa variabel independen 

dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen 
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kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 86,1%, dan sisanya sebesar 

13,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. 

5.1.5 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh belanja 

modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi yang masih bisa 

ditoleransi ditetapkan sebesar 0,05 (a = 5%). Hasil pengujian hipotesis yang 

dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 5.8 di atas. 

Hasil pengujian hipotesis diketahui sebagai berikut: 

a. Terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan belanja modal terhadap 

kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

dengan nilai sig α sebesar 0,808 > 0,05 dan nilai thitung 0,244 < ttabel 1,995 

sehingga Hipotesis 1 (H1) ditolak. 

b. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan dana perimbangan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 

nilai sig α sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung -5,738 > ttabel 1,995 sehingga 

Hipotesis 2 (H2) diterima. 

c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap 

kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

dengan nilai sig α sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 15,775 > ttabel 1,995 

sehingga Hipotesis 3 (H3) diterima. 
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5.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

5.2.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Sebagai salah satu implementasi teori Signalling, pemerintah daerah 

memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat dengan merealisasikan belanja 

modal. Malau (2019) menyatakan bahwa dengan merealisasikan belanja modal, 

pemerintah berusaha untuk meyakinkan masyarakat agar selalu mendukung 

pemerintah daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan 

dengan lebih baik. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang 

memadai diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk lebih banyak 

berkontribusi dalam pembangunan daerah, misalnya dengan tumbuhnya 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan/atau retribusi tepat waktu atau 

meningkatkan investasi yang mendorong terbukanya lapangan pekerjaan 

sehingga dapat berdampak terhadap peningkatan penerimaan daerah. Dengan 

adanya peningkatan penerimaan daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu 

membiayai sendiri segala kebutuhannya.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal memiliki 

nilai probabilitas 0,808 yang lebih besar dari tingkat kesalahan 5% serta nilai 

koefisien sebesar 8,715E-13 . Hal ini berarti bahwa belanja modal berpengaruh 

positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2020 sehingga 

hipotesis pertama ditolak. 
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Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak semua belanja modal yang 

direalisasikan oleh pemerintah daerah dapat secara langsung memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah untuk membiayai sendiri 

segala kebutuhannya. Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu contoh 

realisasi belanja modal pemerintah, tidak serta merta dapat memberikan dampak 

terhadap kepuasaan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh 

pemerintah daerah ataupun menarik investor untuk berinvestasi. Selain itu, 

perencanaan belanja modal yang tidak dilakukan dengan matang dan terintegrasi 

dengan belanja lain yang mendukung sehingga realisasi belanja modal tidak 

memberikan manfaat secara optimal. Sebagai contoh, pengadaan peralatan 

khusus yang tidak didukung dengan penyiapan operator yang dapat 

mengoperasikan alat tersebut. Sehingga meskipun peralatan tersebut telah 

dimiliki, namun belum dapat dimanfaatkan karena belum adanya dukungan 

operator yang memenuhi persyaratan untuk mengoperasikan peralatan tersebut. 

Dengan demikian pelaksanaan belanja modal beresiko tidak segera 

dimanfaatkan dan mengalami kerusakan sebelum dapat dirasakan manfaatnya. 

Kondisi tersebut menyebabkan pengeluaran belanja modal tidak serta merta 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eve 

Ida Malau (2019) yang menjelaskan bahwa belanja modal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah disebabkan belanja 

modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah belum mampu memotivasi 
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publik untuk berkontribusi dalam pembangunan. Selain itu, lambatnya 

pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik pada beberapa daerah 

menyebabkan realisasi belanja modal belum mampu memberikan dampak 

signifikan dalam peningkatan penerimaan daerah.  

Penelitian Chrisna Dwi Heryanti, Wahidahwati, dan Bambang Suryono 

(2019) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan yang artinya pada setiap kenaikan belanja modal, 

tidak serta merta secara langsung meningkatkan kinerja keuangan pemerintah 

dalam jangka waktu singkat. Hal tersebut bisa disebabkan belanja modal yang 

dikeluarkan tidak menyentuh langsung program-program yang meningkatkan 

kinerja keuangan daerah.  

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Nanda Dipa Prastiwi dan Andri 

Waskita Aji (2020) menjelaskan bahwa belanja modal tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja keuangan, yaitu bahwa dengan tingginya realisasi 

belanja modal pemerintah daerah tidak serta merta menunjukkan kinerja 

keuangan yang semakin baik. Lebih lanjut, Nanda Dipa Prastiwi dan Andri 

Waskita Aji (2020) menjelaskan bahwa belanja modal dalam bentuk aset tetap 

tidak serta merta menjadi cerminan kinerja keuangan yang baik, justru 

sebaliknya, bisa menjadi objek pemborosan hingga sumber praktik korupsi. 

Belanja modal yang seharusnya bermanfaat bagi kemajuan dan pembangunan 

daerah justru tidak bermanfaat ketika pemerintah daerah salah sasaran dalam 

melaksanakan belanja modal yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah 
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sehingga tidak tercipta benefit dan impact kepada daerah dan tidak bisa menjadi 

cerminan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. 

Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

dibuktikan dengan hasil perbandingan nilai minimum dan maksimum pada 

variabel belanja modal tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Gowa dan 

Pemerintah Kabupaten Takalar sebagaimana pada Tabel 5.10 berikut. 

Tabel 5.10 Perbandingan Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar TA 2020 

No. 

Nama 

Pemerintah 

Daerah  

Belanja Modal 

(Rp) 

Kinerja 

Keuangan 

(%) 

1 Gowa 

  

370.451.454.170,66        12,82  

2 Takalar 

   

83.753.718.991,95        11,96  

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang 

merealisasikan belanja modal paling besar dengan pemerintah daerah yang 

merealisasikan belanja modal paling kecil tidak memiliki perbedaan kinerja 

keuangan yang signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa realisasi belanja 

modal tidak berdampak secara langsung terhadap pencapaian kinerja keuangan 

pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Namun, hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Hasna Lathifa dan 

Haryanto (2019) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2017. Demikian halnya dengan Ni Ketut 

Ayu Anggreni dan Luh Gede Sri Artini (2019) yang dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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kinerja keuangan pada Kabupaten Badung Provinsi Bali pada periode 2012-

2017. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa semakin banyak pembangunan 

infrastruktur serta sarana menunjukkan semakin banyaknya sumber pendapatan 

untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pada pemerintah daerah 

tersebut. 

5.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Dana 

Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi, yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alokasi dana perimbangan 

mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah, serta besaran 

pendanaan penyelenggaraan. Sebagai penyeimbang antara belanja daerah 

dengan pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, dana perimbangan 

dapat menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah. Pada 

pemerintah daerah dengan kebutuhan yang sama namun memiliki kemampuan 

pendapatan daerah yang berbeda maka alokasi dana perimbangan yang diberikan 

dapat berbeda tergantung dengan selisih kekurangan dana pada pemerintah 

daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan 

memiliki nilai probabilitas 0,000 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 5% dan 
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nilai koefisien sebesar -9,045E-12 mengindikasikan bahwa dana perimbangan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2020 

sehingga hipotesis kedua diterima. 

Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa semakin rendah dana 

perimbangan yang diterima oleh suatu pemerintah daerah maka kinerja 

keuangan pemerintah daerah akan semakin baik. Hal tersebut terjadi karena pada 

dasarnya, dana perimbangan bertujuan untuk menutupi defisit pemerintah 

daerah akibat besarnya pengeluaran pemerintah daerah yang melebihi 

kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. 

Sehingga semakin tinggi besaran dana perimbangan yang diterima oleh 

pemerintah daerah menunjukkan seberapa kuat pemerintah daerah memiliki 

ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan menyebabkan kinerja keuangan 

pemerintah daerah tersebut menurun.  

Penelitian Sealys Harie Saputri dan Kurnia (2020) juga menemukan 

bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah 

yang artinya pada setiap kenaikan dana perimbangan yang diterima pemerintah 

daerah akan memengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah 

tersebut. Ni Kadek Novia Indrawati Putri dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2019) 

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut mengakibatkan semakin 

besar dana perimbangan dari pemerintah pusat akan membuat motivasi 

pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pendapatan di wilayahnya 
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semakin menurun. Kondisi ini akan semakin menguatkan ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam mencukupi kebutuhannya.  

Sejalan dengan penelitian Chrisna Dwi Heryanti, Wahidahwati, dan 

Bambang Suryono (2019) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota 

di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017, yang artinya pada setiap kenaikan 

dana perimbangan maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin 

menurun. Rizki Artya Rahma Putri dan Lailatul Amanah (2020) serta Ni Ketut 

Ayu Anggreni dan Luh Gede Sri Artini (2019) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa semakin 

besar dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah menunjukkan 

besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam 

menjalankan otonomi daerah yang dapat menyebabkan kinerja keuangan 

pemerintah daerah mengalami penurunan. 

Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah dibuktikan dengan hasil perbandingan realisasi dana perimbangan pada 

daerah yang mampu mengoptimalkan potensi daerahnya yang diukur dari 

pencapaian pendapatan asli daerah yang cukup tinggi dibandingkan dengan 

realisasi dana perimbangan pada daerah yang belum mampu mengoptimalkan 

potensi daerahnya yang diukur dari pencapaian pendapatan asli daerah yang 

masih rendah tahun 2020 pada Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah 

Kabupaten Bone sebagaimana pada Tabel 5.11 berikut. 
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Tabel 5.11 Perbandingan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah 

dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar dan Kabupaten 

Bone TA 2020 

No. 

Nama 

Pemerintah 

Daerah  

Dana Perimbangan 

(Rp) 

Pendapatan Asli 

Daerah (Rp) 

Kinerja 

Keuangan 

(%) 

1 Makassar 1.676.121.523.287,00  1.078.328.561.269,15  32,44 

2 Bone 1.445.278.185.340,00     271.455.489.753,41  11,47 

Berdasarkan Tabel 5.11 di atas diketahui bahwa pemerintah daerah yang 

mampu menggali potensi daerahnya dan meningkatkan pendapatan asli 

daerahnya dapat mencapai kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan 

pemerintah daerah yang belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli 

daerahnya meskipun sama-sama memiliki alokasi dana perimbangan yang besar. 

Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Eve Ida 

Malau (2019) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota 

Provinsi Sumatera Utara. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa meningkatkan 

penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan diikuti dengan 

pengelolaan yang baik untuk pembangunan di daerah dapat menyebabkan 

adanya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.  

5.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan 

sumber keuangan daerah yang digali dari potensi wilayah daerah yang 

bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 
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pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama pembiayaan 

daerah sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengenali potensi 

dan mengidentifikasikan sumber-sumber daya yang dimilikinya agar dapat 

menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan 

kewenangan fiskal.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah 

memiliki nilai probabilitas 0,000 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 5% dan 

nilai koefisien sebesar 3,159E-11 yang berarti bahwa pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2020 sehingga 

hipotesis ketiga diterima. 

Hasil tersebut memberikan indikasi bahwa pendapatan asli daerah 

mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah untuk memenuhi 

kebutuhan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi 

realisasi pendapatan asli daerah dapat meminimalkan ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap alokasi bantuan dana dari pemerintah pusat. 

Semakin minimal ketergantungan suatu pemerintah daerah terhadap pemerintah 

pusat menandakan bahwa kemandirian daerah tersebut semakin kuat. Hal 

tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah yang semakin baik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Berti 

Indah Sari dan Halmawati (2021) serta Ni Putu Gina Sukma Antarai dan Ida 
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Bagus Panji Sedana (2018) yang menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, 

setiap kenaikan atau penurunan pendapatan asli daerah memiliki kontribusi 

terhadap pertumbuhan pendapatan daerah dan meningkatnya kemandirian 

pemerintah daerah yang tentunya dapat berpengaruh penting dalam pencapaian 

kinerja keuangan pemerintah daerah.  

Hasil penelitian Iskandar Muda (2017) dan Eve Ida Malau (2019) 

menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Iskandar Muda 

(2017) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah yang besar dapat memberikan 

peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. 

Dukungan infrastruktur yang memadai akan memberikan dampak yang baik 

terhadap peningkatan kemajuan daerah dan kinerja keuangan daerah. Eve Ida 

Malau (2019) menambahkan bahwa dengan tercapainya pendapatan asli daerah 

yang semakin tinggi dapat menunjukkan kemandirian daerah dalam 

pembangunan dan tercapainya tujuan otonomi daerah.  

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Nanda Dipa Prastiwi dan 

Andri Waskita Aji (2020) serta Ni Ketut Ayu Anggreni dan Luh Gede Sri Artini 

(2019) yang menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut 

mengimplikasikan bahwa tingginya pendapatan asli daerah yang mampu 

dihasilkan daerah dapat meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah 

terhadap pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat. Semakin minimal 
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ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan 

meningkatkan kemandirian pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.  

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah dibuktikan dengan hasil perbandingan nilai minimum dan maksimum 

pada variabel pendapatan asli daerah tahun 2020 pada Pemerintah Kota 

Makassar dan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana pada Tabel 5.12 

berikut. 

Tabel 5.12 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja 

Keuangan Pemerintah Kota Makassar dan Kabupaten Toraja Utara TA 

2020 

No. 

Nama 

Pemerintah 

Daerah  

Pendapatan Asli Daerah 

(Rp) 

Kinerja 

Keuangan (%) 

1 Makassar      1.078.328.561.269,15  32,44 

2 Toraja Utara           55.672.229.593,93  5,36 

Dengan demikian, semakin tinggi realisasi pendapatan asli daerah maka 

pencapaian kinerja keuangan juga akan semakin baik. Hal tersebut karena 

peningkatan pendapatan asli daerah menandakan bahwa pemerintah daerah telah 

berupaya untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya dalam 

memenuhi kebutuhannya sehingga mengurangi ketergantungan terhadap 

bantuan dari pemerintah pusat.  

Namun, hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian Ni Kadek 

Novia Indrawati Putri dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2019) yang menjelaskan 

bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan. Demikian halnya dengan penelitian Sri Mulyani dan 

Hardiyanto Wibowo (2017) yang menyatakan bahwa pada setiap kenaikan 
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pendapatan asli daerah akan menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah 

semakin menurun.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis  pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Semakin besar realisasi belanja modal tidak 

serta merta dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan pendapatan 

daerah sebab terdapat realisasi belanja modal yang baru dapat dimanfaatkan 

dengan maksimal apabila terdapat dukungan dari belanja lainnya. 

b. Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengimplikasikan bahwa semakin 

rendah dana perimbangan yang diterima oleh suatu pemerintah daerah maka 

kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin baik. Demikian juga 

sebaliknya, semakin tinggi nilai dana perimbangan yang diterima 

pemerintah daerah menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap 

pemerintah pusat yang semakin kuat dan menyebabkan kinerja keuangan 

pemerintah daerah tersebut menurun. 

c. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

pendapatan asli daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan 
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daerah untuk memenuhi kebutuhan yang telah direncanakan oleh 

pemerintah daerah. Semakin tinggi realisasi pendapatan asli daerah dapat 

meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi bantuan 

dana dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan semakin kuat tingkat 

kemandirian pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kinerja keuangan 

pemerintah daerah.  

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitia ini maka peneliti menyarankan sebagai berikut: 

a. Bagi Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

diharapkan agar: 

1) Tetap merealisasikan belanja modal untuk masyarakat, tentunya dengan 

memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat serta sinkronisasi 

dengan belanja lain yang dapat mekasimalkan manfaat belanja modal 

sehingga mampu mendorong masyarakat untuk lebih berkontribusi 

dalam pembangunan daerah. 

2) Lebih mengoptimalkan penggunaan dana perimbangan untuk 

pembangunan daerah sesuai dengan prioritasnya.  

3) Lebih memaksimalkan upaya optimalisasi potensi dan identifikasi 

sumber daya yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pencapaian 

pendapatan asli daerah. 
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b. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar: 

1) Menguji variabel bebas lainnya yang relevan dengan kinerja keuangan 

pemerintah daerah sehingga mampu menjelaskan variabilitas variabel 

dependen kinerja keuangan pemerintah daerah dengan lebih baik. 

2) Memperluas periode pengamatan sehingga hasil penelitian dapat lebih 

representatif.  

3) Melakukan penelitian pada daerah yang belum pernah menjadi objek 

penelitian. 
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Lampiran 1 Surat Izin Penelitian  

 



 

 



Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian 

No. Tahun Kab/Kota X1_Belanja Modal X2_Dana Perimbangan X3_PAD 
Y_Kinerja 
Keuangan 

1 2018 Makassar    746.832.060.455,09     1.808.260.589.494,00  

   

1.185.453.010.989,65  34,58 

2 2018 Gowa    453.678.049.493,00     1.237.082.857.147,00  

      

217.112.642.503,37  12,19 

3 2018 Takalar    177.813.211.088,00        868.940.508.894,00  
      

125.186.750.078,44  10,85 

4 2018 Jeneponto    185.649.056.633,00        941.044.363.442,00  
        

91.994.774.094,75  7,59 

5 2018 Bantaeng    207.062.877.106,00        724.895.651.869,00  

        

94.630.714.707,18  10,15 

6 2018 Bulukumba    305.330.125.770,00     1.041.482.831.591,00  
      

137.711.717.885,07  9,65 

7 2018 
Kepulauan 
Selayar    262.281.755.384,00        828.217.727.831,00  

        
63.941.473.428,57  6,12 

8 2018 Maros    411.812.694.455,00        988.704.968.934,00  
      

219.813.979.862,41  15,47 

9 2018 

Pangkajene 

Kepulauan    322.738.156.149,23     1.032.137.488.223,00  

      

174.288.744.559,94  12,72 

10 2018 
Sidenreng 
Rappang    317.750.314.929,00        910.640.882.073,00  

      
115.904.953.769,23  9,72 

11 2018 Pare-Pare    129.178.327.966,00        599.611.905.270,00  
      

134.343.383.709,76  16,31 

12 2018 Soppeng    270.264.500.428,00        887.177.620.412,00  
      

131.607.491.253,80  11,38 

13 2018 Bone    267.523.362.781,00     1.548.309.677.324,00  

      

214.246.216.580,41  9,52 

14 2018 Wajo    213.370.399.448,22     1.047.331.470.105,00  
      

134.000.960.863,33  9,52 

15 2018 Luwu    199.814.400.867,00        922.578.716.117,00  
      

106.865.737.219,45  8,08 

16 2018 Luwu Utara    260.147.531.750,00        927.741.270.152,00  
      

113.283.072.477,81  8,83 

17 2018 Luwu Timur    424.442.870.689,57        873.706.953.349,00  

      

264.769.982.685,12  18,06 

18 2018 Tana Toraja    249.599.106.961,82        694.143.547.384,00  
      

106.108.442.618,94  9,91 

19 2018 Toraja Utara    216.243.328.945,00        796.124.552.613,00  
        

41.975.878.781,30  3,96 

20 2018 Enrekang    160.111.439.072,00        778.355.773.232,00  
        

66.043.333.304,23  6,51 

21 2018 Sinjai    244.406.179.420,95        864.678.302.484,00  

        

95.221.950.003,82  8,38 

22 2018 Pinrang    225.073.910.031,00        960.455.678.350,00  
      

130.651.477.245,38  10,19 

23 2018 Barru    260.726.828.092,55        733.938.276.787,00  
      

104.627.706.924,57  10,86 

24 2018 Palopo    238.791.610.667,00        747.082.593.924,00  
      

139.282.846.484,07  14,44 

25 2019 Makassar    884.202.784.682,80     1.824.567.795.448,00  

   

1.303.316.337.553,94  35,55 

26 2019 Gowa    428.521.081.588,97     1.258.904.850.116,00  
      

238.239.570.974,67  12,74 

27 2019 Takalar    197.015.569.050,00        850.383.599.618,00  
      

104.825.639.110,40  9,22 

28 2019 Jeneponto    289.879.924.968,47     1.024.516.003.786,00  
      

101.085.507.695,40  7,46 

29 2019 Bantaeng    234.491.063.279,00        777.067.004.019,00  

      

107.143.247.098,99  10,31 

30 2019 Bulukumba    280.623.569.403,90     1.023.703.426.308,00  
      

173.001.144.148,90  11,63 

31 2019 
Kepulauan 
Selayar    178.990.804.901,00        784.863.362.311,00  

        
73.170.334.484,84  7,31 



No. Tahun Kab/Kota X1_Belanja Modal X2_Dana Perimbangan X3_PAD 
Y_Kinerja 
Keuangan 

32 2019 Maros    365.673.135.125,00        979.207.172.107,00  

      

248.747.244.303,67  17,00 

33 2019 

Pangkajene 

Kepulauan    235.115.448.224,00     1.011.383.049.413,00  

      

185.062.241.724,02  13,17 

34 2019 
Sidenreng 
Rappang    262.446.108.782,86        938.071.387.429,00  

      
125.734.083.925,72  10,17 

35 2019 Pare-Pare    243.482.043.500,30        645.718.136.327,00  
      

137.892.127.358,78  14,27 

36 2019 Soppeng    263.156.554.493,65        899.763.975.382,00  

      

138.447.182.181,68  11,39 

37 2019 Bone    332.702.621.877,05     1.603.392.651.884,00  

      

230.462.002.384,48  9,43 

38 2019 Wajo    385.032.158.912,69     1.075.874.461.764,00  
      

142.164.594.329,05  9,02 

39 2019 Luwu    299.939.445.953,00     1.043.484.276.331,00  
      

113.768.440.255,63  7,72 

40 2019 Luwu Utara    261.836.303.132,00        923.587.942.381,00  

      

128.591.057.371,35  9,29 

41 2019 Luwu Timur    337.387.395.159,43        764.181.609.644,00  
      

313.564.038.877,42  20,71 

42 2019 Tana Toraja    221.999.197.447,63        711.612.943.872,00  
      

119.464.168.341,55  10,03 

43 2019 Toraja Utara    242.326.354.964,00        763.972.242.419,00  
        

51.882.966.518,99  4,64 

44 2019 Enrekang    163.396.969.835,00        780.914.439.408,00  

        

73.239.444.538,35  6,88 

45 2019 Sinjai    173.223.512.253,56        867.367.968.940,00  
      

102.318.761.029,69  9,00 

46 2019 Pinrang    155.704.603.975,00        972.000.085.303,00  
      

133.363.942.030,14  10,25 

47 2019 Barru    218.826.518.188,12        703.290.448.389,00  
      

103.887.386.166,26  11,04 

48 2019 Palopo    198.613.005.502,41        726.842.067.622,00  

      

165.664.354.780,08  16,83 

49 2020 Makassar    291.202.740.534,87     1.676.121.523.287,00  
   

1.078.328.561.269,15  32,44 

50 2020 Gowa    370.451.454.170,66     1.217.293.801.285,00  
      

241.469.600.865,34  12,82 

51 2020 Takalar      83.753.718.991,95        768.228.942.693,00  
      

126.864.460.821,28  11,96 

52 2020 Jeneponto    225.366.706.847,00        879.982.930.648,00  

      

109.189.130.564,52  8,69 

53 2020 Bantaeng    126.529.715.892,00        666.573.176.962,00  
      

110.109.783.375,64  11,75 

54 2020 Bulukumba    288.058.382.817,07        980.797.900.196,00  
      

168.422.009.341,24  11,39 

55 2020 
Kepulauan 
Selayar    172.930.172.357,00        760.088.689.963,00  

        
66.371.401.903,73  6,74 

56 2020 Maros    369.026.103.780,10        882.646.034.275,00  

      

219.096.914.071,44  15,86 

57 2020 
Pangkajene 
Kepulauan    196.626.541.814,80        961.344.950.496,00  

      
196.530.900.657,27  14,57 

58 2020 
Sidenreng 
Rappang    233.523.484.982,45        824.743.457.536,00  

      
132.951.314.765,71  11,20 

59 2020 Pare-Pare    165.584.127.455,00        555.219.606.795,00  
      

161.232.039.033,81  19,33 

60 2020 Soppeng    230.490.769.365,68        854.758.766.531,00  

      

151.860.141.337,87  12,63 

61 2020 Bone    324.109.288.633,38     1.445.278.185.340,00  
      

271.455.489.753,41  11,47 

62 2020 Wajo    296.783.154.530,75        987.724.168.969,00  
      

143.732.703.504,99  9,99 

63 2020 Luwu    286.351.885.895,00        941.735.488.375,00  
      

123.160.815.946,09  8,48 



No. Tahun Kab/Kota X1_Belanja Modal X2_Dana Perimbangan X3_PAD 
Y_Kinerja 
Keuangan 

64 2020 Luwu Utara    183.733.767.643,00        856.480.144.636,00  

      

107.770.050.386,55  7,94 

65 2020 Luwu Timur    236.966.048.167,05        766.923.342.007,00  

      

329.220.137.283,45  22,01 

66 2020 Tana Toraja    191.525.186.723,53        648.460.785.466,00  
      

110.936.063.512,19  9,79 

67 2020 Toraja Utara    238.365.260.518,56        818.017.849.776,00  
        

55.672.229.593,93  5,36 

68 2020 Enrekang    224.033.079.623,80        721.882.307.492,00  

        

78.247.324.549,96  7,11 

69 2020 Sinjai    308.267.429.613,96        820.634.784.868,00  

        

98.602.212.401,02  8,80 

70 2020 Pinrang    237.109.008.321,00        929.728.919.743,00  
      

131.176.927.320,25  9,99 

71 2020 Barru    127.312.791.931,36        645.189.154.994,00  
      

101.324.046.920,50  11,08 

72 2020 Palopo    207.967.903.780,89        665.583.965.763,00  

      

177.205.052.456,65  18,28 

 

  



Lampiran 3 Hasil Olah Data Penelitian 

 

a. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

b. Hasil Uji Normalitas Data 

 

 



c. Hasil Uji Multikolinearitas 

 

d. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 



e. Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .931a .867 .861 2.20219 1.837 

a. Predictors: (Constant), X3_PAD, X2_Dana Perimbangan, X1_Belanja Modal 

b. Dependent Variable: Y_Kinerja Keuangan 

 

f. Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 14.282 1.196  11.941 .000 

X1_Belanja Modal 8.715E-13 .000 .018 .244 .808 

X2_Dana Perimbangan -9.045E-12 .000 -.403 -5.738 .000 

X3_PAD 3.159E-11 .000 1.175 15.775 .000 

a. Dependent Variable: Y_Kinerja Keuangan 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2153.667 3 717.889 148.030 .000b 

Residual 329.775 68 4.850   

Total 2483.442 71    

a. Dependent Variable: Y_Kinerja Keuangan 

b. Predictors: (Constant), X3_PAD, X2_Dana Perimbangan, X1_Belanja Modal 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .931a .867 .861 2.20219 

a. Predictors: (Constant), X3_PAD, X2_Dana Perimbangan, X1_Belanja 

Modal 

b. Dependent Variable: Y_Kinerja Keuangan 
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