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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Reformasi Keuangan dan Otonomi Daerah telah merubah pelaksanaan 

pemerintahan daerah. Otonomi daerah diberlakukan dan diterbitkan UU No. 22 

dan 25 tahun 1999 kemudian direvisi melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah, dalam undang-undang ini pemerintah daerah diharapkan 

dapat mengelola sumber daya yang yang ada dan menjalankan tata kelola 

pemerintahan yang baik sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

juga baik. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun laporan keuangan, 

BPK bertugas mengaudit dan menyampaikan kepada DPRD laporan dari hasil 

audit. Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah daerah tidak hanya diberikan 

kepada DPRD sebagai wakil rakyat tetapi juga masyarakat secara luas karena 

masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Pengelolaan 

keuangan Negara yang belum dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien 

yang akan berdampak pada kinerja keuangan Negara dan akan menimbulkan 

kerugian yang ditimbulkan atas pelanggaran atau ketidakpatuhan tersebut oleh 

karena itu pengukuran kinerja sangat penting. 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian 

kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau 

kegiatan. Pengukuran kinerja di organisasi sektor publik bukan hal mudah. Salah 

satunya disebabkan oleh tidak adanya sebuah teknik atau cara yang baku untuk 

melakukannya. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk 

menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan 
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sesuai dengan rencana tersebut, dan yang penting adalah apakah telah tercapai 

keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan (Nordiawan dan 

Hertianti, 2011). 

Terdapat tiga maksud dalam pengukuran kinerja sektor publik dilakukan. 

Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk dapat membantu 

memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat 

membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang 

pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor 

publik dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik 

digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, 

unkuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggung 

jawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ulum, 2008).  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pengukuran kinerja pemerintah 

daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk mengukur kinerja keuangan 

pemerintah daerah salah satunya yaitu karakteristik pemerintah daerah. 

Karakteristik Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

ukuran pemerintah daerah, tingkat kemakmuran daerah, tingkat ketergantungan 

pada pemerintah pusat, dan intergovernmental revenue. 

Dalam penalitian lain Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) karakteristik 

pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah 

daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain. Dalam 

penelitian ini karakteristik pemerintah daerah menggunakan size, jumlah SKPD, 

dan status daerah sebagai proksi dari karakteristik pemerintah daerah. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih (2012) tentang 

pengaruh karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan 

proksi total aset, porsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, porsi 

dana alokasi umum terhadap total pendapatan, total belanja daerah, dan jumlah 

anggota legislatif. 

Sedangkan dalam penelitian Maiyora (2015), terdapat banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja, khususnya kinerja keuangan pemerintah daerah juga 

dapat dipengaruhi oleh karakteristik pemerintah daerah antara lain dapat berupa 

ukuran daerah, kesejahteraan, functional differentiation, umur daerah, latar 

belakang pendidikan kepala daerah. Dalam penelitian ini akan menguji tentang 

kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat diperkirakan dapat dipengaruhi 

oleh karakteristik pemerintah daerah antara lain seperti ukuran (size) pemerintah 

daerah yang diproksikan dengan total aset, tingkat kemakmuran daerah (wealth) 

yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ukuran legislatif 

yang diproksikan dengan jumlah anggota DPRD, leverage yang diproksikan 

dengan jumlah hutang pemerintah daerah dan intergovermental revenue yang 

diproksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU). 

Melihat dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, peneliti ingin 

menguji apakah karakteristik Pemerintah Daerah memiliki pengaruh terhadap 

kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dengan menggunakan 

ukuran pemerintah daerah, tingkat kemakmuran daerah, tingkat 

ketergantungan pada pemerintah pusat, dan intergovernmental revenue sebagai 

alat ukur dari karakteristik Pemerintah Daerah pada Provinsi Papua Barat. 

Sedangkan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah peneliti 
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menggunakan rasio kemandirian daerah pada APBD. Peneliti ingin mengetahui 

kinerja Provinsi Papua Barat, karena banyak penelitian yang meneliti kinerja 

Pemerintah Daerah tetapi belum ada yang meneliti daerah papua, dan juga pulau 

papua sendiri belum sangat transparan dalam menyampaikan pada masyarakat 

hasil kinerjanya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “ Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Provinsi Papua 

Barat) “. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari hasil uraian diatas dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

(Studi Empiris pada Provinsi Papua Barat)” di dapatkan rumusan masalah yaitu: 

Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah yaitu (1) 

ukuran daerah (size), (2) kamakmuran daerah (wealth), (3) tingkat ketergantungan 

pada pemerintah pusat, dan (4) intertergovermental revenue terhadap kinerja 

keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang di ukur dengan rasio 

kemandirian keuangan daerah. Dan untuk mengetahui kinerja keuangan 

pemerintah daerah sudah baik dan sudah terealisasi dengan semestinya. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Pihak Pemerintah 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah 

Darah Provinsi Papua Barat agar dapat meningkatkan kinerja 

keuangannya. 

2. Bagi Peneliti 

Manfaat yang di dapatkan oleh peneliti yaitu dapat mengetahui kinerja 

keuangan Provinsi Papua Barat dan dapat menyelesaikan studi sebagai 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Bagi Pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat menberikan informasi tambahan kepada 

pembaca atau peneliti selanjutnya guna menyelesaikan tugas maupun 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




