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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 PenelitianTerdahulu 

  Ebit Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin (2012) dalam penelitiannya untuk 

mengetahui apakah pendapatan asli daerah,dana perimbangan berpengaruh 

terhadap kinerja keungan kab/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2009-2011 

dengan hasil variable pendapatan asli daerah,dana perimbangan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keungan kab/kota di Provinsi Aceh. 

Swastika Enjang Prasasti (2014) dalam penelitiannya untuk mengetahui 

apakah pendapatan asli daerah,dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja 

keungan kab/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) pada tahun 2007-2013 

dengan hasil variable pendapatan asli daerah,dana perimbangan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan kab/kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta(DIY). 

Budianto., S.W. Alexander (2016) dalam penelitiannya untuk mengetahui 

apakah pendapatan asli daerah,dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja 

keungan kab/kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013-2015 dengan hasil 

variable pendapatan asli daerah signifikan terhadap kinerja keungan kab/kota di 

Provinsi Sulawesi Utara sedangkan dana perimbangan tidak signifikan terhadap 

kinerja keungan kab/kota di Provinsi Sulawesi Utara. 

Santoso (2014) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset (Dppka) Kabupaten Kepulauan 

Sangihe, tujuannya untuk mengetahui kemampuan kinerja keuangan pada Dinas 
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Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian 

ini dapat diketahui kinerja DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam 

mengelola keuangannya dikatakan kurang baik. Terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaaannya yaitu penelitian 

deskriptif. Perbedaannya pada objek penelitian.  

Fidelius (2013) dengan judul Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado, tujuannya untuk mengetahui kinerja 

pengelolaan keuangan daerah Kota Manado berdasarkan analisis rasio kinerja 

keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini dapat diketahui kinerja Pengelolaan keuangan daerah kota manado 

cukup baik berdasarkan analisis rasio kinerja keuangan. Terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaaannya yaitu penelitian 

deskriptif. Perbedaannya pada objek penelitian. 

 

Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu, objek 

penelitian yang sekarang adalah kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta 

dengan pengaruh pendapatan asli daerah,dana perimbangan terhadap kinerja 

keuangan pada tahun 2011-2015 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Defini Pendapatan Asli Daerah  

 Pendapatan Asli Daerah dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri atua Permendagri No.37 Tahun 2014 tentang pPedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, 

pendapatan asli daerah menjadi salah satu bagian dari pendapatan daerah yang 

dianggarkan dalam APBD tahun anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional dan memiliki serta dasar hokum penerimaannya. Secara 

keseluruhan terdapat tiga komponen pendapatan daerah adalah pendapatan asli 

daerah,dana perimbangan, dan lain-lain, pendapatn asli daerah dalah pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No. 33 Tahun 2004. 

Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah,retribusidaerah,hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah 

yang sah. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuia dengan 

potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 

 

 

2.2.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut UUD nomor 33 tahun 2004 pasal 3, PAD bertujuan memberikan 

kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonimi 

daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 
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Dalam upaya peningkatan PAD,daerah dilarang: 

1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang 

menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan 

2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat 

mobilitas penduduk,lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan 

ekspor atau impor. 

 

2.2.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

 Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157,yaitu; 

a. Hasil Pajak Daerah 

Pajak merupakan sumber keungan pokok bagi daerah-daerah disamping 

retribusi daerah. 

b. Hasil retribusi daerah 

Sumber pendapatan daerah yang penting lainya adalah retribusi daerah. 

Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dari pendapat-pendapat para 

ahli, misalnya menurut Kaho (2005:171) retribusi daerah adalah pungutan 

daerah sebagai pembayan pemakain atau karena memperoleh jasa 

pekerjaan, usaha 

atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa ang diberikan 

oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. 

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan ciri-ciri pokok retribusi 

daerah,yaitu: 
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1. Retribusi dipungut daerah; 

2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang 

langsung dapat ditunjuk; 

3. Etribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau menikmati 

jasa yang disediakan daerah. 

a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang 

dilepaskan dan pengusaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui 

anggaran belanja daerah yang dimaksudkan untuk dikuasai dan 

dipertanggungjawabkan sendiri. 

b) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d,meliputi: 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 

2. Jasa giro; 

3. Pendapatan bunga; 

4. Keungtungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan 

komisi, potongan,ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

 

2.2.4 Dana Perimbangan Daerah 

 Dana perimbangan daerah adalah dana yang bersumber dari penerimaan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah 
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dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan aturan desentralisasi fiscal 

yang ada, proporsi dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 

Proporsi Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah 

No. Jenis Dana Pemerintah 

Pusat 

Pemerintah 

Daerah 

1 PBB 10% 90% 

2 BPHTB 20% 80% 

3 SDA Sektor Kehutanan 

(Iuran HPH dan Provinsi SD 

Hutan) 

20% 80% 

4 SDA Sektor Pertambangan 

Umum 

20% 80% 

5 SDA Sektor Perikanan 20% 80% 

6 SDA sektor Pertambangan 

Minyak 

85% 15% 

7 SDA Sektor Pertambangan 

Gas Alam 

70% 30% 

8 Reboisasi 60% 40% 

9 DAU (minimal 25% dari 

Penerimaan Dalam Negeri 

dalam APBN) 

 10% untuk provinsi 

 10% untuk Kab/Kota 

10 DAK (dapat dialokasikan 

APBN termasuk Dana 

Reboisasi) 

Ditetapkan setiap tahun 

berdasarkan bidang 

pengeluaran yang disesuikan 

dengan kebutuhan 

 Sumber: UU No.33 Tahun 2004 

2.2.5 Tujuan pendapatan Dana Perimbangan 

 Kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat 

transfer dengan prinsip money follows function. Salah satu tujuan pemberian 

Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiscal antara 
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pemerintah dengan daerah dan antar daerah,serta meningkatkan kapasitas daerah 

dalam menggali potensi ekomoni daerah. 

2.2.6 Sumber-Sumber Pendapatan Dana Perimbangan 

 Berdasarkan Undang-Undang N.33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,”Dana Perimbangan 

dalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi”. Dana Perimbangan berjtujuan mengurangi kesenjangan fiskal 

antara pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah juga antar satu Daerah 

dengan Daerah yang lain. Dana Perimbangan terdiri dari: 

1. Dana Bagi Hasil 

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108)”Dana bagi hasil 

adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah 

berdasarkan angka prensentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi”. 

Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana 

menurut pasal 11 ayat 1 UU no. 33 tahun 2004, dana bagi hasil yang berasal 

dari pajak terdiri dari: 

 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah meliputi 

16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke 

Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, 64,8% untuk daerah 
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Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas 

Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan 9% untuk biaya pemungutan.  

Sedangkan 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada 

seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi 

penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebesar 65% 

dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota, dan 

sebesar 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah Kabupaten dan Kota 

yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan 

sektor tertentu. 

 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) 

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan rincian 16% 

untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas 

Umum Daerah Provinsi, dan 64% untuk daerah Kabupaten dan Kota 

penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. 

Sedangkan 20% bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTP dibagikan 

dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota. 

 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah 

adalah sebesar 20% yang dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Dimana 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk 

Provinsi. 
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 Kehutanan 

Penerimaan dari sektor Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak 

Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang 

dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 

20% untuk Pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang 

berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk 

Pemerintah dan 40% untuk daerah. 

 Pertambangan Umum 

Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan 

dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk 

Pemerintah dan 80% untuk daerah. 

 Perikanan 

Dana Bagi Hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional 

dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk seluruh 

Kabupaten dan Kota. 

 Pertambangan Minyak Bumi 

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah 

penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari 

wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan 

pungutan lainnya dengan imbangan 84,5% untu 

Pemerintah dan 15,5% untuk daerah. 

Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah sebesar 15% 

dibagi dengan imbangan 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 
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6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 6% dibagikan untuk 

Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. 

Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk 

daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran 

pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang 

bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% 

dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang 

bersangkutan 

 Pertambangan Gas Bumi 

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah 

penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari 

wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan 

pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah dan 

30,5% untuk daerah. 

Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah sebesar 30% 

dibagi dengan imbangan 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 

12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 12% dibagikan untuk 

Kabupaten/Kota dalam provinsi bersangkutan. 

Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah 

yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan 

dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% 

dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk 

Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan 
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 Pertambangan Panas Bumi 

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang 

bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi 

dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. 

Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan 

kepada daerah dibagi dengan imbangan 16% untuk Provinsi yang 

bersangkutan, 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 32% untuk 

Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan. 

1. Dana Alokasi Umum 

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005) “Dana Alokasi Umum 

(DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” 

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana 

perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan 

pemerataan dan keadilan antar daerah. Swandewi, A., & Istri, A. A. (2014) 

Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam 

kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, 

proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh 

enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto. Sedangkan H.A.W 

Wijaya (2007) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum menekankan 

aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya 

ditentukan oleh undang-undang. 
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Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan 

Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus 

tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah 

yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin 

baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. 

2. Dana Alokasi khusus 

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:107) “Dana Alokasi 

Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional”. Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

kegiatan khusus yang dimaksud adalah 

 Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus 

alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan 

kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, 

kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di 

kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer. 

 Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. 

Menurut H.A.W Wijaya (2007) menyatakan bahwa biaya administrasi, 

biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai 

daerah, dan lain-lain biaya umum yang sejenis tidak dapat dibiayai oleh 

dana alokasi umum 
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2.2.7 Kinerja Keungan Pemerintah Daerah 

Menurut Helfert (1982) dalam Mohamad Mahsun (2012:135), Analisis 

Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah 

dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio 

pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga 

secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah 

pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah 

yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis 12 rasio 

terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam 

APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul 

Halim 2007:L-4). 

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil 

yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga 

dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula 

dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki 

suatu pemerintah daerah tertentudengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat 

ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio 

keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. 

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini 

adalah sebagai berikut: DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta 

masyarkat dan kreditor (Abdul Halim 2007:L-4). 
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Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah 

satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa 

rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, dan 

Rasio Efisiensi. 

 

1. Rasio Kemandirian  

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
Pendapantan Asli Daerah

Bantuan Pusat dan Pinjaman
𝑋 100% 

Atau 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
Pendapatan Asli Daerah

Total Pendapatan
𝑋 100% 

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai 

otonomi fiskal menunjukkan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah 

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. 

Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

sumber dana eksternal (Mahmudi, 2010:142). 

2.2.8 Kerangka Pemikiran 

Menganalisis Kinerja Keuangan Kab/Kota Di Provinsi D.I.Yogyakarta 

adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian kemandirian 

dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Di bawah ini ada tiga macam 

rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis Kinerja Keuangan 

Kab/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta : 

a. Rasio Kemandirian 

b. Rasio Efektivitas 
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c. Rasio Efisiensi 

Dengan adanya beberapa rasio di atas Saya sebagai peneliti memakai Rasio 

Kemandirian dalam mencari Kinerja Keuangan Daerah Kab/Kota Di Provinsi 

D.I.Yogyakarta. Jika rasio kemandirian di atas menunjukkan hasil angka yang 

sesuai target,maka Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta dapat 

dikatakan 

baik. 

 

2.2.9 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian 

masalah, dimana rumusan masalah penelitian telah diyatakan dalam bentuk 

kalimat peryataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data (sugiyono,2014) 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) 

DANA 

PERIMBANGAN 

KINERJA 

KEUANGAN 

DAERAH 

Rasio 

Kemandirian 
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 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis penelitian adalah 

variable Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan Daerah. 

Berdasarkan perumusan masalah dan kajian emiris yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Ha: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap 

Kinerja Keuangan Daerah  

Ho: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh 

terhadap Kinerja Keuangan Daerah 

 

  

 


