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MOTTO 

 

 

 

Tidak ada kata mustahil, selama kita selalu berusaha dan percaya. 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 

(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-

8) 
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ABSTRAK 

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, KINERJA 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN TINDAK 

LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP 

OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI 

INDONESIA 

 

Oleh  

Sri Nurhidayati 

 

Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh derajat desentralisasi 

fiskal, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan tindak lanjut rekomendasi 

hasil pemeriksaan BPK terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah 

(LKPD). Dengan variabel kontrol jumlah asset tetap, umur administratif daerah 

dan daerah induk yang mengalami pemekaran. Populasi penelitian adalah seluruh 

kabupaten/kota di Indonesia, sampel yang digunakan sebanyak 406 

kabupaten/kota  dengan tahun penelitian adalah tiga tahun. Kriteria pengambilan 

sampel yaitu laporan keuangan kabupaten/kota Tahun 2012-2014 setelah audit 

yang terdapat di BPK dan kabupaten/kota yang menyampaikan  Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)  ke Kementerian Dalam Negeri.  

Metode  analisa data menggunakan regresi probit untuk mengetahui berapa besar 

kemungkinan kabupaten/kota mendapat opini WTP/WTP-DPP dengan 

menggunakan tiga variabel independen  dan tiga variabel kontrol. Hasil penelitian 

bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap opini 

LKPD, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah  berpengaruh positif 

signifikan terhadap  opini LKPD dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan 

berpengaruh positif  signifikan terhadap opini LKPD. Sedangkan variabel kontrol 

yaitu asset tetap  berpengaruh positif signifikan terhadap opini LKPD, umur 

administratif daerah berpengaruh negatif signifikan dan daerah induk yang 

dimekarkan yang mengalami pemekaran berpengaruh negatif signifikan. 

Keyword : Desentralisasi Fiskal, Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah, 

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Opini LKPD 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF THE DEGREE OF FISCAL DECENTRALIZATION, THE 

PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT PROCESSES AND 

FOLLOW-UP ON THE RESULT OF BPK  AGAINTS THE OPINIONS OF 

THE LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS IN INDONESIA 

 

 

By  

 

Sri Nurhidayati 

 

The purpose of this study was to determine the effect of the degree of fiscal 

decentralization, the performance of local government processes and follow-up on 

the results of BPK against the opinion of local government financial statements 

(LKPD). With a control variable number of fixed assets, age and the local 

administrative area that experienced parent division. The study population was all 

districts / cities in Indonesia, the samples used as much as 406 districts / cities 

with years of study is three years. Sampling criteria that the financial statements 

districts / cities Years 2012-2014 after the audit contained in the CPC and districts 

/ cities that deliver local government management report (LPPD) to the Interior 

Ministry. 

 

Methods of data analysis using probit regression to determine how likely the 

district / city got WTP opinion / WTP-DPP by using three independent variables 

and three control variables. The results of the study that the degree of fiscal 

decentralization significant positive effect on LKPD opinion, the performance of 

local government processes significant positive effect on LKPD opinion and 

follow-up on the results of significant positive effect on LKPD opinion. 

Meanwhile, fixed asset control variables are significant positive effect on LKPD 

opinion, age administrative regions significant negative effect and the expanded 

regional hubs experiencing significant negative effect expansion. 

 

 

 

Keywords : the degree of fiscal decentralization, the performance of local 

government processes and follow-up on the results of BPK against the 

opinion of local government financial statements (LKPD) 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang Masalah     

 

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai setelah diberlakukannya 

Undang-undang (UU)  No. 22  Tahun 1999  tentang Pemerintahan Daerah dan UU  

No. 25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah Pusat  

dan  Daerah (PKPD) . UU  No. 22  Tahun 1999  telah  mengalami dua  kali  revisi 

yaitu  UU  No. 32  Tahun 2004 dan yang terakhir UU No. 23 Tahun 2014.   

Sedangkan UU No. 25 Tahun 1999 mengalami revisi satu kali revisi yaitu UU  

No. 33 Tahun 2004. Menurut UU No. 23  Tahun 2014, desentralisasi fiskal 

adalah penyerahan wewenang  pemerintah,  oleh pemerintah  pusat kepada  

pemerintah  daerah otonom  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Kewenangan pemerintah 

pusat diserahkan pada daerah, kecuali enam bidang yaitu politik luar negeri, 

pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama.  

 

Visi desentralisasi fiskal berdasarkan grand design desentralisasi fiskal di 

Indonesia  adalah menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui 

hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan 

berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat empat misi yaitu : 

mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang meminimumkan 
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ketimpangan vertikal dan horizontal, mengembangkan sistem pajak daerah yang 

mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan 

keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai standar 

pelayanan minimum dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk 

penyelenggaraan layanan publik yang optimal. 

 

Menurut Saragih (2003) kebijakan desentralisasi fiskal  dimaksudkan agar 

pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya dengan baik serta dapat 

mendukung dan meningkatkan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan 

otonomi. Sementara itu, menurut  Abimanyu (2003), dalam pelaksanaan 

desentralisasi  fiskal, kebijakan pengalokasian anggaran belanja bagi daerah, baik 

dalam bentuk dana perimbangan maupun dana alokasi khusus diupayakan tetap 

konsisten dengan  kebijakan fiskal nasional.  Kebijakan dimaksud lebih diarahkan 

untuk memperkecil  ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Sedangkan  Halim (2011) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat 

melaksanakan otonomi   yaitu kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus 

memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di 

daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan 

pemerintahan dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus 

seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan 

daerah. 

 

Dalam pelaksanaan desentralisasi  fiskal,   sampai saat ini masih banyak  

permasalahan. Antara  lain korupsi  yang terjadi  di daerah  baik  tingkat propinsi, 

kabupaten maupun kota, komposisi pendapatan daerah kabupaten dan kota 
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sebagian besar berasal dari dana  perimbangan dari pusat dibandingkan dengan 

PAD  dan  dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pendapatan  yang diterima 

daerah ( transfer, PAD, pendapatan lain-lain yang sah)  seharusnya digunakan 

untuk  mendanai kebutuhan daerah  dalam rangka desentralisasi pada 

kenyataannya lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai baik langsung 

maupun tidak langsung. Menurut  Koordinator Divisi Investigasi  ICW  ( 

Indonesia Corruption Watch) Febri Hendri, daerah masih menjadi episentrum 

praktik korupsi berdasarkan fakta selama 2010-2015. Pada kurun waktu tersebut, 

ada 110 bupati menjadi tersangka. Berikutnya, ada wakil bupati (16), wali kota 

(34), wakil wali kota (7), gubernur (14), dan wakil gubernur (2). Selanjutnya 

komposisi pendapatan daerah kabupaten dan kota sebagian besar berasal dari dana  

perimbangan dari pusat dibandingkan dengan PAD . Dalam hal pengelolaan 

keuangan daerah, pendapatan  yang diterima daerah ( transfer, PAD, pendapatan 

lain-lain yang sah)  seharusnya digunakan untuk  mendanai kebutuhan daerah  

dalam rangka desentralisasi pada kenyataannya lebih banyak digunakan untuk 

belanja pegawai baik langsung maupun tidak langsung. 

 

Tabel 1.1   Komposisi Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 
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Sumber : Data LRA Tahun 2012-2014 yang diolah 
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Total pendapatan tahun 2012 sebesar Rp 461.07  triliun, 75% dari pendapatan 

tersebut berasal dari dana perimbangan. Pada  tahun 2013 pendapatan naik 

menjadi Rp  520.95 triliun, dimana 73% nya berasal dari dana perimbangan. 

Sedangkan tahun 2014 pendapatan sebesar Rp 551.05  triliun, persentase dana 

perimbangan tetap sebesar 73% . Salah satu yang menjadi ciri keberhasilan 

pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah kemandirian daerah  dalam 

menyelenggarakan kegiatan  pemerintahannya dengan menggali seluruh potensi 

yang ada di daerahnya. 

 

Tabel  1.2   Tren Belanja Daerah Tahun 2012-2014 

 

 
Sumber :  Data  LRA  Tahun 2012-2014 yang diolah 

 

 

Total  realisasi belanja  tahun 2012 sebesar Rp 592.660 milyar dan mengalami 

peningkatan sebesar 19 % pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 menjadi 

Rp  817.675 milyar, atau meningkat sebesar 16 % dari tahun 2013. Alokasi  

belanja  tersebut sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai baik langsung 

maupun tidak langsung, yaitu 44,10 % di tahun 2012, 41,93% di tahun 2013 dan 

sedikit mengalami penurunan di tahun 2014 yaitu 39,96% dari total realisasi 

belanja. Berdasarkan data tersebut, tujuan dilaksanakannya desentralisasi fiskal 
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yaitu meningkatkan pelayanan publik  yang optimal  dan pemenuhan standar 

pelayanan minimal  bagi masyarakat menjadi terhambat. Hal ini karena sebagian 

besar pendapatan baik dari transfer maupun PAD yang seharusnya digunakan 

untuk memperbaiki sarana, prasarana dan infrastruktur dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, digunakan untuk keperluan 

pembayaran gaji pegawai. Menurut  Moisiu (2013) tujuan desentralisasi fiskal  

adalah  meningkatkan sumber keuangan yang berasal dari daerah dan 

mempergunakannya untuk  peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan 

kebutuhan  masyarakat. Dengan desentralisasi fiskal diharapkan daerah  akan 

memiliki kemandirian dalam meningkatkan sumber keuangan daerah untuk 

membiayai belanja daerah dan kegiatan pembangunan di daerah.  

 

Sehingga  pelaksanaan  desentralisasi fiskal  memerlukan tanggungjawab  dan 

transparansi dari pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan. 

Akuntabilitas merupakan komponen kunci dari  reformasi desentralisasi fiskal.  

Karena dengan akuntabilitas maka  pengelolaan sumber keuangan yang sudah 

dipercayakan oleh masyarakat  menjadi lebih transparan. Sedangkan pencapaian 

opini terhadap  audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh  BPK merupakan 

bentuk akuntabilitas. Karena merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah 

kepada masyarakat bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan bebas dari salah saji yang material. 

Dengan tingkat kemandirian yang tinggi,  menunjukkan bahwa pemerintah daerah 

telah mengelola penerimaan PAD secara transparan. Sehingga dimungkinkan 

pemerintah daerah lebih akuntabel dalam mengelola keuangan dan  dapat 

berdampak pada pencapaian opini yang baik oleh BPK. 
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Selain itu menurut   UU No 23 Tahun 2014  Tentang  Pemerintah Daerah  bahwa 

kepala   daerah   wajib   menyampaikan   laporan penyelenggaraan pemerintahan  

daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan           ringkasan  laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan  pertanggungjawaban  kepala 

daerah  berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  kepada 

pemerintah atasan (Bupati/Walikota kepada Gubernur, Gubernur kepada 

Mendagri),   LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yang dilaporkan 

kepada DPRD dan  ringkasan Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah 

yang  diinformasikan kepada masyarakat. LPPD adalah laporan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan 

Rencana Keuangan  Pembangunan  Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh 

kepala daerah kepada pemerintah pusat. Kewajiban melaporkan penyelenggaraan 

pemerintah daerah  oleh kepala daerah  kepada pemerintah  pusat dalam bentuk 

bentuk  LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah  (EPPD),  diatur dalam dalam pasal  69  UU  No. 23  Tahun 2014  tentang  

Pemerintah Daerah.  

 

Tata Cara Pelaksanaan  Evaluasi Kinerja  Penyelanggaraan Pemerintah Daerah 

(EKPPD) di atur dalam PP No. 73  Tahun 2009. EKPPD  merupakan suatu sistem 

pengukuran  dengan  menggunakan  IKK (Indikator Kinerja Kunci) dalam 

penilaian yang terintegrasi dan mandiri terhadap  pemerintah daerah  yang 

dilakukan   oleh   tim   daerah   dan   tim  nasional EPPD (Tim Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). EKPPD  dilakukan tahunan atas LPPD 

untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya 

peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. 
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Pelaksanaan EKPPD dapat diperoleh gambaran kinerja  dari pemerintahan daerah. 

Kinerja tersebut baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana 

kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.  

Kinerja pemerintah daerah yang baik akan mendorong tata kelola pemerintahan  

yang baik.  

  

Dengan  tata  kelola pemerintahan yang baik, akan  tercipta  transparansi dan 

akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan Negara. Undang-undang 

Dasar  Negara Republik Indonesia telah menyebutkan secara tegas bahwa Badan 

Pemeriksa Keuangan memiliki tugas untuk melaksanakan pemeriksaan atas 

pengelolaan keuangan Negara. Kinerja daerah yang baik dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, seharusnya juga diikuti dengan pencapaian 

opini tertinggi sebagai hasil dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah 

daerah oleh BPK.  Dengan demikian Pengelolaan keuangan negara dapat dikelola 

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab. Berikut  data skor hasil EKPPD dan opini 

yang dicapai kabupaten dan kota selama  tahun 2012-2104. 
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Tabel 1.3   Data  Skor Hasil EKPPD dan Opini LKPD  Kabupaten  Di Indonesia 

   Tahun  2011-2014  

 

Perin

gkat 
Kab 

2011-2012 Kab 2012-2103  

 

Kab 

2013-2014 

Skor 

EKPPD 

2011 

Opini 

BPK 

2012 

Skor 

EKPPD 

2012 

Opini 

BPK 

2013 

Skor 

EKPPD 

2013 

Opini 

BPK 

2014 

1 Tuban 3.4787 WDP Kulon 

Progo 

 

 

 Progo 

 

3.3465 WDP Tuban 3.3879 WDP 

2 Tulungagun

g 

3.4298 WTP Gowa 

Jepara 

3.2897 WTP Lamongan 3.3766 WDP 

3 Jombang 3.3756 WDP Jepara 3.2739 WTP-

DPP 
Purbalingga 

3.3233 

 
WDP 

4 Pacitan 3.2124 WDP Pasaman 3.2618 WTP-

DPP 

Kulon 

Progo 

ulon  

 

 Progo 

3.3013 WTP-DPP 

5 Purbalingga 3.1332 WDP Sleman 3.2614 
WTP Sleman 3.2581 WTP 

6 Semarang 3.1177 WTP Purbaling

ga 

3.2406 
WDP Pinrang 3.2557 WTP-DPP 

7 Enrekang 3.1016 WDP Pacitan 3.2400 WTP-

DPP 
Sidoarjo 3.2526 WTP-DPP 

8 Sleman 3.0923 WTP-

DPP 

Bangkalan 3.2089 
WTP Bantul 3.2464 WTP-DPP 

9 Jepara 3.0893 WTP Tuban 3.2079 
WDP Pasaman 3.2316 WTP-DPP 

10 Humbang 

Hasundutan 

3.0876 WTP-

DPP 

Jombang 3.1910 WTP-

DPP 

Kutai               

Kartanegara 

 

3.2289 WTP 

Perin

gkat 

Kota 

2011-2012  

 

Kota 

2012-2103  

 

Kota 

2013-2014 

Skor 

EKPPD 

2011 

Opini 

BPK 

2012 

Skor 

EKPPD 

2012 

Opini 

BPK 

2013 

Skor 

EKPPD 

2013 

Opini 

BPK 

2014 

1 Tangerang 3.2320 WTP Semarang 3.2950 WTP-

DPP 

Madiun 3.3702 
WTP-DPP 

2 Madiun 3.2144 WDP Madiun 3.2157 WTP-

DPP 

Blitar 3.3340 
WTP-DPP 

3 Yogyakarta 3.1535 WTP-

DPP 

Surakarta 3.1805 WTP Probolinggo

go 

3.3248 
WTP-DPP 

4 Depok 3.1486 WTP Proboling

go 

3.1601 WTP-

DPP 

Mojokerto 3.3158 
WTP-DPP 

5 Medan 3.1165 WTP-

DPP 

Tangerang 3.1533 WTP Surabaya 3.2898 WTP_DP

P 

6 Cimahi 3.0907 WDP Mojokerto 3.1473 WDP_D

PP 

Samarinda 3.2332 WTP 

7 Surakarta 3.0823 WTP Tegal 3.1292 WDP Semarang 3.2246 
WTP 

8 Mojokerto 3.0803 WDP Balikpapa

n 

3.1212 WTP-

DPP 

Cimahi 3.1095 
WTP 

9 Tegal 3.0785 WDP Depok 3.1212 
WTP 

Yogyakarta 3.0938 
WTP-DPP 

10 Sawahlunto 3.0257 WDP Salatiga 3.1126 WDP Depok 3.0926 WTP 

Sumber : Data  IHPS I Tahun  2015  dan skor  EKPPD Tahun 2011-2014  

 

Dari data di atas diketahui  kabupaten dan kota yang memperoleh peringkat 10  

terbaik  EKKPD  dengan  prestasi  sangat baik. Dari hasil evaluasi tersebut dapat 

diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil 
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kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan. Pencapaian prestasi EKKPD yang 

sangat baik itu, oleh sebagian kabupaten dan kota  tidak diikuti dengan pencapaian 

opini hasil pemeriksaan laporan keuangan, meskipun dari  tahun 2012 – 2014  

mengalami  peningkatan. 

 

Sesuai dengan UU  No. 15   Tahun 2006  tentang  Badan Pemeriksa Keuangan,  

BPK  merupakan satu badan  Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa 

pengelolaan  dan tanggungjawab keuangan negara. Selain memeriksa laporan 

keuangan Badan Pengawas Keuangan (BPK) juga melakukan pemeriksaan atas 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. Pemberian  opini  atas audit oleh BPK didasarkan  pada kriteria yaitu 

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan 

pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 

efektivitas sistem pengendalian internal. UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 16  

menyatakan  laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  atas 

laporan keuangan pemerintah memuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas 

kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.  Dalam  pasal 20 

menyebutkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan 

hasil pemeriksaan serta wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK 

tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Tabel 

berikut merupakan nilai rekomendasi periode Tahun 2005-2010. 
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  Tabel 1.4  Nilai Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK  Periode Tahun              

2005 – 2010 
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Sumber  : IHPS  II  Tahun 2015  yang diolah 

 

 

Berdasarkan  data  Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2015,  

perkembangan nilai rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap pemerintah daerah 

periode tahun 2010 – 2014 naik sebesar 32 % dibandingkan  tahun 2005 – 2009.   

 

Tabel 1.5  Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan    

Periode Tahun 2005 – 2014 
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Sumber   : IHPS  II Tahun 2015  yang diolah 

 

Tetapi  pelaksanaan   tindak  lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan yang 

telah  sesuai periode 2010-2014 mengalami penurunan  sebesar  38 %.  

dibandingkan periode tahun 2005-2009.  Seharusnya peningkatan nilai  

rekomendasi  diikuti juga dengan tindak lanjut yang telah sesuai dengan 

rekomendasi. Semakin besar persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang 

ditindaklanjuti, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara semakin baik 
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yang ditunjukkan dengan semakin berkurang temuan audit pada periode 

selanjutnya (Setyaningrum, Gani dan Martani, 2014). Astriani  (2014) dan  Sari 

(2013) menemukan bahwa tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan. Pelaksanaan  tindak lanjut dari temuan audit dapat 

memperbaiki kualitas laporan keuangan suatu instansi yang berimplikasi pada 

penerapan tata kelola pemerintahan dan pencapaian opini  BPK yang baik. 

Kabupaten/kota yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  tahun 

2014 meningkat  23%   dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya sebesar 18 

%. Adapun  hasilnya dapat dilihat  pada  tabel  berikut. 

 

Tabel  1.6  Perkembangan Opini  LKPD Tahun 2012 – 2014 
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  Sumber  : Data  IHPS  II  Tahun 2015 

 

Berdasarkan  IHPS  I  Tahun 2015,  hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun  

2014  umumnya  mengalami penurunan opini yang disebabkan asset berupa tanah, 

kendaraan dan asset lainnya masih dikuasai pihak lain sehingga berpotensi 

merugikan negara. Sebaliknya, pemerintah daerah juga mengalami peningkatan 

opini dari WDP ke WTP atau TW dan TMP menjadi WDP. Peningkatan 

pencapaian opini tersebut salah satunya disebabkan  pemerintah daerah telah 

melakukan perbaikan pengelolaan dan inventarisasi  asset tetap.  
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Menurut  Setyaningrum (2012), pemerintah daerah yang memiliki umur 

administratif  lebih lama akan lebih baik dalam menyajikan laporan keuangan. 

Karena semakin lama, maka pemerintah daerah semakin berpengalaman dan 

mempunyai kemampuan yang lebih baik menyajikan laporan keuangan sesuai 

dengan SAP.  Hal ini disebabkan laporan  keuangan tahun sebelumnya telah 

diperika oleh BPK  dan  hasil evaluasi terhadap hasil pemeriksaan sudah 

diperbaiki dan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya. Sehingga pencapaian  opini 

BPK terhadap LKPD  tahun berikutnya  juga  meningkat. Umur administratif 

daerah merupakan tahun dibentuknya pemerintah daerah berdasarkan undang-

undang pembentukan daerah. 

 

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, berlaku sama antara daerah induk 

maupun daerah hasil pemekaran atau daerah otonomi baru .  Tetapi dengan 

adanya pemekaran daerah  otonomi baru (DOB) dapat menimbulkan masalah 

yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang berdampak pada 

pencapaian opini  LKPD.  Diantaranya pembiayaan bantuan untuk daerah otonomi 

baru (DOB) tidak terdapat bukti  yang valid mengenai jumlah bantuan, pengalihan 

asset tidak didukung dengan berita acara pelimpahan dan dokumentasi yang 

memadai. Khusus  untuk pemekaran di  mana ibu kota  daerah induk berada pada 

wilayah  geografis  DOB  terjadi permasalahan dalam pengalihan ibu kota daerah 

induk termasuk permasalahan pengalihan  asset dan kebutuhan personil  pegawai 

belum sesuai kualifikasi baik daerah induk maupun DOB.  Selain  itu  juga terjadi 

perebutan asset sumber daya yang dapat menambah pajak dan mengandung 

potensi sumber daya alam antara daerah induk dan DOB. Contoh  perebutan 

wilayah akibat adanya potensi daerah yang mengandung sumber daya alam adalah 
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antara Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung karena wilayah Linuang 

Kecamatan Sembakung Nunukan  mengandung potensi batubara dan migas. 

Terdapat  124  kabupaten induk yang mengalami pemekaran sampai dengan  

Tahun 2014. Sebanyak 51 kabupaten  diantaranya mengalami pemekaran dari 

periode Tahun 2005 – 2014.  Selama periode tersebut, perkembangan pencapaian 

opini WTP baru  meningkat secara signifikan di mulai Tahun  2014, yaitu 

sebanyak 20 kabupaten.  Apabila dibandingkan dengan Tahun 2013 hanya 8 

kabupaten saja yang memperoleh opini WTP. Sehingga memerlukan waktu  yang 

lama bagi kabupaten induk yang mengalami pemekaran untuk mendapatkan opini 

WTP, setelah mengalami pemekaran. 

 

Tabel 1.7  Data  Perkembangan Opini WTP  Pada Daerah yang Dimekarkan     

Periode Tahun 2005 – 2014 
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Sumber : Data  IHPS  II  Tahun 2010 dan 2015  yang diolah 

 

Peneliti  mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh  Mudhofar dan  Tahar 

(2016). Penelitian tersebut berjudul Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja 

Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan  Pemerintah Daerah di Indonesia : 

Efek Moderasi dari Kinerja. Adapun perbedaan antara penulis dengan peneliti 

terdahulu adalah adanya tambahan variabel yang digunakan penulis yaitu  tindak 

lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Penulis menggunakan vaiabel kontrol 

yaitu umur administratif daerah, jumlah asset dan daerah yang mengalami 
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pemekaran Tahun 2012-2014. Desentralisasi fiskal di ukur dengn  rasio derajat 

desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk melihat 

kontribusi pendapatan asli  daerah terhadap penerimaan  daerah secara 

keseluruhan. Hal berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan rasio 

ketergantungan dan rasio kemandirian sebagai alat untuk mengukur desentralisasi 

fiskal. Tahun penelitian terdahulu adalah Tahun 2011-2012, sedangkan penulis 

mengambil sampel penelitian tahun 2012 – 2014. Sehingga penulis mengajukan 

judul “  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah  Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap 

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia.”. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

  

Berdasarkan latar belakang  yang ada, penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Apakah  derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah  berpengaruh terhadap  

opini  laporan keuangan  pemerintah daerah? 

2. Apakah  kinerja  penyelenggaraan pemerintah daerah  berpengaruh  terhadap  

opini  laporan keuangan pemerintah  daerah ? 

3. Apakah  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  BPK  berpengaruh 

terhadap  opini  laporan keuangan pemerintah  daerah ? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui  pengaruh  derajat desentralisasi fiskal  pemerintah daerah 

terhadap   opini  laporan keuangan  pemerintah  daerah. 

2. Mengetahui  pengaruh  kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap  

opini  laporan keuangan  pemerintah  daerah. 

3. Mengetahui pengaruh tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan  BPK  

terhadap  opini  laporan keuangan  pemerintah  daerah. 

 

1.4.  Kontribusi  Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan  manfaat bagi 

pemerintah, yaitu : 

1. Sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah di Indonesia 

bahwa kemungkinan pencapaian opini WTP dipengaruhi oleh variabel 

desentralisasi fiskal, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah  dan tindak 

lanjut  dengan variabel kontrol umur administratif daerah, jumlah asset dan 

daerah yang mengalami pemekaran. 

2. Sebagai masukan bagi pemerintah pusat maupun  daerah  dalam  hal  

penyusunan  kebijakan desentralisasi fiskal, pelaksanaan EKPPD,  tindak 

lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK  dan  kebijakan dalam 

membentuk daerah otonomi baru sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan melalui pencapaian opini WTP. 
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BAB  II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Kajian Teori 

 

2.1.1  Teori  Keagenan 

 

Teori keagenan  dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) pada tulisan 

yang berjudul “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and 

ownership structure”, menyatakan bahwa hubungan keagenan dapat terjadi pada 

semua entitas yang mengandalkan pada kontrak, baik eksplisit ataupun implisit, 

sebagai acuan pranata perilaku partisipan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

hubungan keagenan terjadi pada setiap entitas. Menurut   Mardiasmo (2009)   

akuntabilitas   pada organisasi sektor publik, mempunyai arti bahwa pada 

pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan)  

antara  masyarakat sebagai principal dan  pemerintah sebagai  agent. Berdasarkan 

asumsi dasar manusia dimana salah satunya adalah mementingkan diri sendiri, 

maka kemungkinan akan menimbulkan permasalahan antara kepentingan 

principal dan agent.  

 

Permasalahan tersebut timbul akibat adanya perbedaan tujuan dan motivasi 

antara principal dan agent. Selain itu principal juga mempunyai informasi yang 

lebih  dibandingkan dengan principal, sehingga bisa terjadi  information 

asymmetry antara pihak pemerintah (agent) masyarakat (principal) dan berpotensi 
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menciptakan adverse selection. Adverse selection terjadi apabila terdapat 

perbedaan jumlah informasi antara principal dan agent dan agent cenderung 

untuk menyembunyikan informasi lebih tersebut untuk memperoleh manfaat  

untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Pemerintah yang bertindak 

sebagai agent  dapat membuat kebijakan maupun mengelola sumber daya  yang 

terdapat di daerahnya  untuk keuntungan pribadi maupun kelompoknya tanpa 

memperhatikan kebutuhan masyarakat. Untuk menghindari terjadinya 

penyelewengan oleh agent maka perlu dilakukan pengawasan dan monitoring 

terhadap laporan keuangan pemerintah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan 

pemerintah yang akuntabel.  Dengan terciptanya pemerintah daerah yang 

akuntabel  maka pengelolaan keuangan akan lebih transparan dan sumber 

keuangan pemerintah digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. 

 

2 . 1 . 2    Teori  Stewardship  

 

Teori stewardship dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni 

bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh  

tanggung jawab  memiliki  integrasi,  dan kejujuran  terhadap  pihak  lain.  Teori 

ini mempunyai dasar  psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para 

penerima amanah (steward) termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pihak 

pemberi amanah (principal) (Astuti, 2016). Steward  yang dalam hal ini adalah 

pemerintah ketika memiliki kepentingan yang tidak sama dengan  masyarakat, 

maka akan berusaha bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah  

akan  menggunakan sumber daya yang di miliki secara maksimal untuk 

kepentingan masyarakat  sesuai dengan yang sudah diamanahkan.  
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 Pemerintah sebagai pihak yang memiliki banyak informasi, bertanggungjawab 

atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat dan memiliki kesadaran untuk terus 

mewujudkan transaparansi dan akuntabilitas. Dalam teori stewardship  

pemerintah  akan berperilaku sesuai kepentingan  bersama. Ketika kepentingan  

steward dan  principal tidak sama, steward akan  berusaha bekerja sama daripada 

menentangnya, karena steward  merasa  kepentingan bersama dan berperilaku 

sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena 

steward  lebih melihat pada  usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 

2007:39 ). Asumsi penting dari teori stewardship adalah steward akan meluruskan 

tujuan organisasi pemerintahannya sesuai dengan kepentingan  masyarakat. 

Sehingga pemerintah berusaha semaksimal mungkin memberikan manfaat kepada 

masyarakat daripada mementingkan tujuan pribadi maupun kelompoknya. 

 

2.1.3 Desentralisasi  Fiskal 

 

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah 

untuk mengelola sumber- sumber keuangan daerahnya melalui prinsip money  

follows  functions (Bahl, 2000). Di Indonesia  kebijakan desentralisasi fiskal  di 

atur  dalam UU No. 25 Tahun 1999 yang mengalami perubahan untuk 

penyempurnaan menjadi UU No. 33 Tahun 2004. Menurut Saragih (2003) 

desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi 

anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang 

lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan 

publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang 

dilimpahkan. 
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Menurut UU No. 33  Tahun 2004 Pasal 1, desentralisasi adalah penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Kebijakan desentralisasi fiskal dimaksudkan agar pemerintah daerah 

mampu menjalankan fungsinya dengan baik serta dapat mendukung dan 

meningkatkan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi 

(Saragih, 2003). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Dengan 

otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pendanaan  

pembangunan  dan  menggunakan  dana  publik  sesuai  dengan  peraturan 

hukum, prioritas dan aspirasi masyarakat (Hastoro, 2016). 

 

Dalam penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, 

tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada daerah. Menurut 

UU No. 23 tahun 2014 Pasal 9  urusan pemerintah yang absolut  adalah 

sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat, meliputi : politik luar negeri, 

pertahanan  keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Sedangkan  

urusan yang dilimpahkan ke pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan wajib 

meliputi urusan wajib pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan 

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan . 
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Menurut  Mardiasmo (2002), tiga misi utama pelaksanaan otonomi  daerah dan 

desentralisasi fiskal, yaitu : 

1. Meningkatkan  kualitas dan kuantitas pelayanan public dan kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas  pengelolaan sumber daya daerah. 

3. Memberdayakan dan  menciptakan ruang bagi masyarakat atau public untuk 

berpartisipasi  dalam proses pembangunan. 

 

Otonomi daerah yang luas yang telah diberikan kepada daerah diharapkan dapat   

meningkatkan   efisiensi,   efektivitas dan  akuntabilitas  pemerintah  daerah  

yang pada akhirnya tercapainya good government governance (Haryanto, dkk., 

2007). Pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan transfer kekuasaan dan 

wewenang pengelolaan beberapa urusan pemerintah pusat ke daerah 

mengharuskan reformasi pengelolaan pemerintah pada berbagai aspek termasuk 

pengelolaan keuangan daerah (Carnegie, 2005). Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 

2003 tentang  Keuangan Negara , dalam rangka mendukung terwujudnya good 

governance  dalam penyelenggaraan negara,  pengelolaan  keuangan  negara 

perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab. Hal 

tersebut sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam  pasal 23 C 

Undang-Undang Dasar 1945. Aturan  pokok  yang telah ditetapkan kemudian 

dijabarkan dengan asas-asas umum penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam 

pengelolaan keuangan negara, antara lain : akuntabilitas berorientasi pada hasil, 

profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan 

negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. 

Dengan dilaksanakannya asas-asas umum tersebut,  selain menjadi acuan dalam 
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reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan  juga untuk 

memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di 

Indonesia.  

Untuk melaksanakan desentralisasi fiskal  di daerah otonom, pemerintah pusat 

menyerahkan dana perimbangan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi  yang  bertujuan 

mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan 

antar Pemerintah Daerah  (UU No. 33 Tahun 2004).    Penerimaan Daerah dalam 

pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan  daerah dan pembiayaan. 

Pendapatan daerah  bersumber dari Pendapatan Asli Daerah  (PAD), dana  

perimbangan dan  pendapatan lain-lain.  Penerimaan daerah yang bersumber dari 

dana perimbangan terdiri dari  Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi  Umum 

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).  Adapun tujuan yang ingin dicapai dari 

terselenggaranya desentralisasi fiskal menurut Kadjatmiko (2002) adalah : 

1. Fiscal  sustainability, yaitu menjaga kesinambungan kebijaksanaan fiskal 

dalam konteks makro ekonomi. 

2. Koreksi atas vertical inbalance, yaitu memperkecil kesenjangan antara 

keuangan pemerintah pusat  dan  pemerintah daerah yang dilakukan melalui 

strategi  taxing power. 

3. Koreksi atas horizontal inbalance, yaitu memperkecil kesenjangan 

kemampuan keuangan antar pemerintah daerah karena adanya variasi 

kemampuan keuangan antar pemerintah daerah. 
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4. Meningkatkan  akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi anggaran yang 

berkorelasi positif dengan  kualitas  kinerja pemerintah daerah. 

5. Meningkatkan kualitas pelayanan public. 

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor 

publik. 

 

Dengan  dilaksanakannya desentralisasi fiskal maka pemerintah daerah 

diharapkan memiliki kemandirian dalam pembiayaan belanja daerah   dan   

melaksanakan   pembangunan   di daerah  tanpa   tergantung   kepada   

pemerintah    pusat.  

 

2.1 4   Derajat Desentralisasi Fiskal 

 

Supriyadi  et al. (2013) menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal atau 

otonomi fiskal  daerah  adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka 

meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio 

derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli 

daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Rasio derajat  

desentralisasi fiskal dihitung dengan  berdasarkan perbandingan antara jumlah 

PAD dengan  total  penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan  derajat  kontribusi 

PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi  kontribusi PAD, maka 

semakin tinggi kemampuan daerah  dalam menyelenggarakan desentralisasi 

(Mahmudi, 2010). Dengan desentralisasi fiskal, terjadi aliran dana yang cukup 

besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Syahrudin, 2006). Pemerintah 

daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan 

keuangan pemerintahnya. Idealnya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan 
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efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah (Moisiu, 2013).  

 

 Sedangkan menurut Halim (2001) ciri utama suatu daerah yang mampu 

melaksanakan otonomi adalah : 

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki 

kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, 

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai 

penyelanggaraan pemerintahan;  

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena 

itu PDA harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh 

kebijakan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat 

dan daerah. Oleh karena itu untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan 

otonomi daerah, menurut Musgrave dan Musgrave (1991) digunakan derajat 

desentralisasi fiskal. Semakin  tinggi rasio derajat desentralisasi fiskal  berarti 

pemerintah daerah  semakin mampu dan mandiri dalam membiayai  

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dengan mengukur rasio 

derajat desentralisasi fiskal dapat diketahui kemampuan pemerintah daerah 

dalam meningkatkan PAD  guna membiayai pembangunan. 
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Tabel  2.1  Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal  
 

Prosentase PAD 

terhadap TPD 

Tingkat  desentralisasi Fiskal 

0,00-10,00  SangatKurang 

10,01-20,00  Kurang 

20,01-30,00  Cukup 

30,01-40,00  Sedang 

40,01-50,00  Baik 

>50,00  Sangat Baik 

Sumber :  Halim, 2007 

 

Dalam pasal 5  UU  No.33 Tahun  2004, yang dimaksud dengan penerimaan 

daerah adalah  pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah  terdiri dari 

: PAD, dana  perimbangan dan  lain-lain pendapatan. Sedangkan  pembiayaan 

bersumber dari : sisa lebih perhitungan anggaran  daerah, penerimaan pinjaman  

daerah;  dana  cadangan  daerah; dan hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. PAD  bersumber  dari  pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan lain-lain pendapatan 

daerah  yang sah meliputi  hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak 

dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan 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. 

 

2.1.5 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menurut PP No. 6 Tahun 2008  

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah  capaian 

atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, 
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proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Sedangkan Evaluasi  

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah suatu proses pengumpulan  

dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan 

kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan  pemerintahan pada daerah yang 

baru dibentuk. Dalam  PP No.6  Tahun 2008 pemerintah melakukan EPPD  yang 

meliputi EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), 

EKPOD (Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah), dan EDOB 

(Evaluasi Daerah Otonom Baru). EKPPD   adalah   suatu  proses  pengumpulan   

dan  analisis   data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. EKPPD 

dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 

upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. 

Tujuan  EKPPD , adalah :  

1. Untuk menilai tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan otonominya antara satu daerah dengan daerah lainnya 

secara regional dan nasional. 

2. Untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah dalam 

menyelenggarakan otonominya. 

3. Sebagai bahan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

 

PP No. 73 Tahun 2009  menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan EKPPD  adalah 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD  adalah  laporan  

atas  penyelenggaraan pemerintahan  daerah selama 1 (satu) tahun anggaran  
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berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan  Daerah yang disampaikan oleh 

Kepala Daerah kepada Pemerintah. Penyusunan LPPD menganut prinsip 

transparansi dan akuntabilitas (PP No. 3 Tahun 2007 Pasal 9). Selain LPPD 

sebagai sumber informasi utama, terdapat juga  sumber informasi pelengkap yang 

difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan 

pelaksana kebijakan dengan menggunakan IKK (Indikator kinerja Kunci) .  

 

Indikator Kinerja Kunci merupakan satu kesatuan dalam sistem pengukuran 

kinerja mulai dari masing-masing SKPD, pemerintahan daerah, antar satu daerah 

dengan daerah lainnya dalam tingkat wilayah provinsi maupun pada tingkat 

nasional. IKK berisikan data capaian kinerja yang diisi oleh masing-masing SKPD 

sesuai dengan tugas fungsinya dan disampaikan kepada kepala daerah melalui tim 

penilai. Tim penilai daerah  diketuai oleh sekretaris  daerah, sedangkan tim penilai 

nasional  diketuai oleh Menteri Dalam  Negeri. Sistem pengukuran EKPPD 

menggunakan IKK yang terintegrasi dengan penilaian mandiri oleh 

pemerintahan daerah dengan penilaian yang dilakukan oleh Tim Daerah dan 

Tim Nasional.  Sasaran EKPPD  menurut PP No. 6 Tahun 2008 meliputi  tataran 

pengambil kebijakan dan tataran pelaksana kebijakan. Hasil EKPPD tersebut 

berupa Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. Pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah provinsi dan kabupaten/kota secara nasional disusun berdasarkan 

peringkat, skor dan status  (PP No. 73 Tahun 2009). 

 

 



27 

 

2.1.6 Opini  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 

2.1.6.1   Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

 

Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  merupakan   hasil  gabungan  

atau   konsolidasi   dari  laporan   keuangan   SKPD dan disusun dalam rangka 

memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Haryanto dkk, 2007). 

Menurut UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31, 

Gubernur/Bupati/Walikota harus membuat pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK (Badan 

Pemeriksa Keuangan). LKPD menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan 

pemerintah daerah yang  menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan otonomi 

daerah, sehingga untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah 

daerah sangat penting untuk selalu dilakukan audit atas LKPD oleh pihak 

independen (BPK RI) (Heriningsih dan Marita, 2013). 

 

 Mardiasmo (2004) memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum 

penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:  

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan  

ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban 

(accountability) dan pengelolaan (stewardship).  

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

manajerial dan organisasi.  

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah 

daerah adalah sebagai berikut: 



28 

 

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran 

kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya  financial jangka pendek unit  

pemerintah.  

2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi 

ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di 

dalamnya. 

3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak 

dan pinjaman. 

4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.  

 

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  

Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (PPKD),  laporan  keuangan SKPD  

yang  telah disusun oleh Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  Satuan Kerja 

Perangkat   Daerah   (PPK-SKPD)   selanjutnya   disampaikan   kepada   Pejabat 

Pengelola   Keuangan   Daerah   (PPKD)   sebagai   dasar   penyusunan   Laporan 

Keuangan  Pemerintah  Daerah. LKPD yang telah diaudit BPK, selanjutnya 

disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah 

(perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Di pemerintah  daerah 

bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangannya adalah  Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 
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Menurut  Wisnu (2007) persepsi akuntabilitas keuangan pada laporan keuangan 

harus memenuhi kriteria: 

1. Laporan keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap 

penggunaan dana baik  yang berasal dari pemerintah pusat maupun 

masyarakat. 

2. Jenis dan bentuk laporan keuangan daerah adalah seperti di atur oleh 

peraturan pemeritah tentang pertanggungjawaban pemerintah daerah (yang 

terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas serta 

penjelasan mengenai laporan keuangan) 

3. Laporan keuangan dibuat dan disajikan tepat waktu. 

4. Laporan keuangan diaudit  oleh pemeriksa (auditor) yang independen yaitu 

BPK (Badan Pengawas Keuangan) guna memastikan laporan tersebut dibuat 

dan disajikan dengan baik dan benar (sesuai dengan peraturan perundang-

undangan) 

5. Pemerintah Daerah merespon (tanggap secara cepat) terhadap hasil 

pemeriksaan (audit) oleh BPK. 

BPK ( 2013)  menyatakan bahwa kewajiban Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan 

wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. 

 

2.1.6.2   Opini  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 

23E ayat 1, yaitu : untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 
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mandiri. Dalam UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa  Keuangan 

dijelaskan bahwa BPK  bertugas  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  

keuangan  negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

Lembaga Negara lainnya,  Bank  Indonesia,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  

Badan  Layanan  Umum, Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan  lembaga  atau  

badan  lain  yang  mengelola keuangan Negara. Pemeriksaan   atas   laporan   

keuangan   pemerintah   daerah   oleh   BPK bertujuan untuk memberikan 

pendapat/opini  atas kewajaran  informasi keuangan yang disajikan dalam 

laporan keuangan. Tingkat kewajaran laporan keuangan kewajaran informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan  didasarkan pada kriteria: 

kesesuaian dengan standar standar akuntansi pemerintahan, kecukupan 

 pengungkapan (adequate  disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dan  efektivitas sistem pengendalian intern.   

 

Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2014, yang dimaksud dengan opini adalah   

pernyataan   profesional   sebagai   kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat 

kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil dari 

pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)    

dituangkan    dalam    Laporan    Hasil    Pemeriksaan    (LHP)    yang  

mengambarkan  tingkat akuntabilitas  LKPD  yang secara keseluruhan  

dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dikeluarkan 

setahun dua kali (tiap semester). Hasil pemeriksaan keuangan BPK atas LKPD 

disajikan dalam tiga  kategori  yaitu  opini,  Sistem  Pengendalian   Intern  

(SPI),  dan  kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (BPK, 2009).  

 

http://aklap.blogspot.com/2012/07/standar-akuntansi-pemerintahan.html
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Terdapat lima jenis opini audit  yaitu : 

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

Opini wajar tanpa pengecualian merupakan opini tertinggi yang diberikan 

oleh BPK terhadap LKPD. Opini ini menjelaskan bahwa laporan keuangan 

telah diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material sehingga 

informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh para 

pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan. 

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) 

Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus 

menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak 

mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada 

beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. 

Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip 

akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola 

keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu 

penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. 

3. Opini Wajar Dengan Pengecualian 

Opini menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan 

secara wajar dalam semua hal yang material, namun terdapat hal-hal tertentu 

yang dikecualikan. 
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4.  Opini Tidak Wajar 

Opini tidak wajar menyatakan  bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan 

diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material sehingga informasi 

keuangan dalam LKPD tidak dapat digunakan. 

5. Tidak Memberikan Pendapat  

Opini tidak memberikan pendapat adalah opini terburuk yang dikeluarkan 

oleh BPK terhadap audit atas LKPD. Opini menyatakan menolak 

memberikan opini dan sekaligus menyatakan bahwa laporan keuangan tidak 

dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. 

 

Menurut  BPK  (2012a),  opini  terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  

(LKPD)  harus diberikan sebagai hasil penilaian kerja setiap pemerintah daerah 

dalam pengelolaan keuangan yang diamanatkan kepadanya, sedangkan 

tindaklanjut terhadap rekomendasi  BPK  merupakan  bentuk pertanggungjawaban  

yang  melekat  pada kegiatan pengelolaan keuangan tersebut. Kepala Daerah  

mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi temuan audit 

oleh BPK. 

 

2.1.7 Tindak Lanjut Rekomendasi  Hasil Pemeriksaan  BPK 

 

Dalam UU No. 15 Tahun 2014 dijelaskan rekomendasi  adalah saran dari 

pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang 

dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/ atau perbaikan.  

Sedangkan  dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010, hasil pemeriksaan adalah 

hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, 

dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab 
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keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional 

berdasarkan standar  pemeriksaan, yang  dituangkan  dalam  laporan hasil 

pemeriksaan sebagai  keputusan BPK. Pemantauan tindak lanjut atas 

rekomendasi hasil pemeriksaan, yang selanjutnya disebut pemantauan, adalah 

rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk 

menentukan bahwa  pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan 

dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.  

 

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2014  secara   tegas   menyatakan   bahwa   

pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan 

(LHP) dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang 

tindak lanjut atas rekomendasi.  Jawaban atau penjelasan disampaikan     kepada 

BPK selambat - lambatnya enam puluh hari setelah LHP diterima. Apabila ada  

pejabat  yang   diketahui  tidak melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil 

pemeriksaan, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan 

perundang-undangan di bidang kepegawaian. Pelaksanaan tindak lanjut 

rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pejabat, di pantau  oleh BPK. Hasil 

pemantauan  BPK  selanjutnya  diberitahukan kepada  lembaga perwakilan dalam 

hasil pemeriksaan semester. 

 

Berdasarkan Peraturan  BPK  Nomor  2  Tahun 2010  tentang Pemantauan 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat 

status yaitu: 

1.   tindak  lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 

2.   tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 
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3.   rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 

4.   rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. 

Menurut  BPK  (2009),  temuan-temuan  pemeriksaan  oleh  BPK  yang 

dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang 

direkomendasikan telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh Entitas 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diperiksa.  Dengan  menindaklanjuti  

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,  akan mengurangi jumlah temuan dan 

kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan pada tahun berikutnya. Sehingga 

diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan laporan  keuangan  pemerintah daerah 

dan dapat mencapai opini BPK yang  maksimal. 

 

2.1.8 Asset  Tetap 

 

Pengertian  asset tetap menurut  Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(PSAP) Nomor 7 adalah  asset  berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi asset tetap di neraca  ada enam 

akun, yaitu : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 

bangunan, asset tetap lainnya dan  konstruksi dalam pengerjaan. Asset  dapat  

diakui sebagai  asset tetap apabila berwujud  dan memenuhi  kriteria sebagai 

berikut : 

1. Mempunyai   masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan 

2. Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal 

3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas 

4. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan 
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Menurut  PP No. 6 Tahun 2006  tentang Pengelolaan  Barang Milik Daerah  

disebutkan  bahwa  barang milik daerah meliputi  barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban APBN/D serta  barang yang berasal dari perolehan lainnya 

yang sah. Meliputi barang yang diperoleh melalui hibah, pelaksanaan dari 

kontrak, ketentuan undang-undang  dan dari putusan pengadilan yang 

memperoleh hukum  tetap. Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan 

berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, 

efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.  Asas  fungsional yaitu pengambilan 

keputusan dan pemecahan masalah dibidang  pengelolaan barang milik daerah  

sesuai  dengan  fungsi wewenang dan  tanggung jawab  masing-masing  jabatan. 

Asas kepastian hukum yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan 

berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Asas transparansi yaitu 

pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap masyarakat dalam 

memperoleh informasi yang benar. Asas efisiensi yaitu pengelolaan barang milik 

daerah digunakan sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang 

fungsi pemerintah secara optimal. Asas akuntabilitas yaitu kegiatan pengelolaan 

barang milik daerah harus dapat dipertangunjawabkan kepada rakyat. Asas 

kepastian nilai yaitu  ketepatan jumlah dan nilai barang untuk optimalisasi 

pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca 

pemerintah daerah. harus didukung yang dilaksanakan sesuai fungsi, wewenang 

dan tanggung jawab.  

 

Asset  tetap  diakui oleh pemerintah daerah apabila asset tetap tersebut diterima 

atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasannya berpindah. 

Karena itu asset tetap belum dapat dicatat di neraca apabila belum ada bukti 
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bahwa  asset dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah  daerah.  Widya (2011)  

menjelaskan permasalahan pengelolaan asset tetap yang sering ditemukan dalam 

penyajian laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan kualitas laporan 

keuangan yang dapat mempengaruhi pencapaian opini pemerintah daerah yaitu: 

asset tetap tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kurang 

cukupnya pengungkapan asset tetap, pencatatan dan pengakuan asset tetap yang 

tidak sesuai dari undang-undang  dan peraturan yang berlaku dan  lemahnya 

Sistem Pengendalian Internal (SPI) pengelolaan aset tetap.   

 

2.1.9 Umur  Administratif  Daerah 

 

Umur  administratif pemerintah  daerah  merupakan  tahun dibentuknya undang-

undang pembentukan daerah tersebut. Menurut  Setyaningrum (2012) menyatakan 

bahwa pemerintah daerah yang memiliki umur administratif yang lama akan 

semakin berpengalaman dan mampu  menyajikan laporan keuangan secara wajar 

sesuai SAP.  Karena  dengan umur administratif yang lama tentunya pemerintah 

daerah  sudah  menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK  dan memperbaiki 

penyajian laporan keuangan tahun berikutnya. Selain itu pengalaman dan  

informasi  lebih banyak pada pemerintah daerah  dengan umur administratif yang 

lama dibandingkan  dengan pemerintah daerah yang lebih muda.  Proses 

administrasi dan  pencatatan  lebih baik pada daerah yang mempunyai umur labih 

tua karena lebih banyak pengalaman sehingga menghasilkan laporan keuangan 

yang semakin bagus dan akhirnya berimplikasi dalam meraih opini WTP. 
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2.1.10 Daerah  Induk Yang Mengalami pemekaran 

 

Pembentukan daerah daerah baru menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 harus  

memenuhi  persyaratan  dasar  kewilayahan meliputi  luas wilayah dan jumlah 

penduduk minimal, batas dan cakupan wilayah dan batas  usia minimal provinsi, 

kabupaten/kota dan kecamatan. Syarat ke dua adalah persyaratan  dasar kapasitas 

daerah  yaitu kemampuan daerah untuk berkembang mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Cakupan wilayah meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota 

untuk membentuk provinsi baru, minimal 5 (lima) kecamatan untuk membentuk 

kabupaten baru dan minimal 4 (empat) kecamatan untuk membentuk kota. Batas 

usia  minimal adalah 10 (sepuluh) tahun untuk pembentukan provinsi dan 7 

(tujuh)  tahun untuk membentuk kabupaten, sedangkan untuk pembentukan 

kecamatan usia minimal adalah 4 (empat) tahun. 

 

Persyaratan  administratif  pembentukan daerah  provinsi baru sesuai Pasal 37  

UU No. 23 Tahun 2014, yaitu persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan 

dan persetujuan bersama DPRD provinsi induk.   bupati.walikota yang menjadi 

cakupan wilayah persiapan provinsi. Sedangkan untuk pembentukan  

kabupaten/kota, syarat administratifnya sebagai berikut : keputusan musyawarah 

desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota, persetujuan 

bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk dan 

persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi 

kabupaten/kota yang akan dibentuk. 
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2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

 

2.2.1    Derajat Desentralisasi Fiskal dan  Opini Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

 

 

Pemerintah  daerah sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk 

mengatur urusan pemerintahannya sendiri dengan  menggunakan bantuan dana 

dari pemerintah pusat dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan  

pelaporan keuangan  pemerintahnya. Dengan  desentralisasi yang dilaksanakan  

pada daerah otonom diharapkan tercipta suatu pemerintah daerah yang akuntabel  

atas penggunaan kekayaan daerah sesuai dengan  harapan  masyarakat, sehingga 

tercipta sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah  yang bertanggung jawab. 

Menurut   Aherudin  (2008)  dengan diterapkannya desentralisasi fiskal, maka 

akan menghasilkan  pengelolaan  keuangan  daerah yang tertuang dalam APBD  

yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat 

daerah setempat secara ekonomis, efisien,   efektif,   transparan,   dan   

bertanggung jawab (akuntabel). Richard dan Francois (2000)  menyatakan bahwa 

desentralisasi fiskal akan meningkatkan  pengelolaan  keuangan  daerah secara  

efisiensi  karena  pemerintah  daerah  mampu  memperoleh  informasi  yang  

lebih baik (dibandingkan  dengan pemerintah pusat) mengenai  kebutuhan  

rakyat  yang  ada  di daerahnya. 

 

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KNKG 2010). 

Akuntabilitas  diwujudkan dalam sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam 
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mempertanggungjawabkan program kerja dan kebijakan yang telah dijalankan. 

Akuntabilitas pemerintah daerah bisa dilihat sejauh mana kualitas laporan 

keuangan yang disusun. Kualitas laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas 

pemerintah ditunjukkan dengan opini audit oleh BPK . Peran  Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK)  selaku lembaga independen sangat penting untuk menilai 

akuntabilitas suatu pemerintah daerah.  Musgrave dan Musgrave (1991) 

menyatakan bahwa dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan 

derajat desentalisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk daerah 

dengan total penerimaan daerah dalam persentase menggunakan ukuran 

perbandingan PAD dengan total penerimaan daerah (TPD). 

 

 Penelitian yang dilakukan  oleh  Fontanella dan Rossieta (2014) menyatakan 

bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan 

opini laporan keuangan. Hasil  penelitian  ini  konsisten dengan   Mudhofar dan 

Tahar (2016). Hal ini terjadi karena dengan tingkat kemandirian yang tinggi, maka 

partisipasi masyarakat dalam membangun daerah melalui pembayaran pajak  dan  

retribusi  juga semakin tinggi. Sehingga pemerintah daerah dituntut meningkatkan  

akuntabilitas  laporan keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. Berdasarkan teori serta bukti empiris terkait desentralisasi fiskal 

dan  opini laporan keuangan pemerintah daerah, maka hipotsis yang diajukan 

adalah: 

H1  : Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh  positif  terhadap  opini laporan 

keuangan pemerintah daerah. 
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2.2.2.   Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Opini Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

 

 

Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya 

perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang  

(Bastian, 2006). Menurut  Mahmudi (2007) evaluasi kinerja penting dilakukan 

karena dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, penghematan dan produktifitas 

pada organisasi sektor publik. EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka upaya perubahan kinerja 

berdasarkan prinsip tata  pemerintahan yang baik (good governance ). Disamping 

itu untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 

pengelolaan keuangan harus dilakukan secara baik, transparan, dan akuntabel. 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur penting dalam penyusunan LPPD 

yang merupakan dasar pelaksanaan EKPPD suatu pemerintah daerah, sehingga 

perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak terjadi kecurangan. Hasil pemeriksaan 

laporan keuangan pemerintah daerah adalah  opini BPK. Opini BPK   

menggambarkan  tingkat kewajaran laporan keuangan, bahwa laporan keuangan 

disajikan sesuai dengan  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)  yang didukung 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik dan kepatuhan  terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sehingga informasi  yang dihasilkan dalam 

LPPD  bisa dipertanggungjawabkan.  

 Hasil  penelitian oleh  Fontanella dan Rossieta (2014) menyimpulkan  bahwa 

kinerja yang diproksikan dengan skor EKPPD berpengaruh positif  terhadap 

akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk opini BPK  
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yang baik. Demikian pula hasil penelitian oleh Mudhofar dan Tahar (2016) 

menyatakan bahwa  kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah  yang 

diproksikan  dengan  skor  EKPPD  berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pelaporan keuangan  pemerintah daerah yang diproksikan dengan opini BPK. 

Hasil  penelitian tersebut kontradiktif dengan penelitian Heriningsih (2015) yang 

menyatakan tidak ada perbedaan antara  kinerja penyelenggaraan pemerintah 

daerah untuk  kabupaten dan kota yang memperoleh opini WTP, dengan kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah kota dan kabupaten yang  memperoleh opini 

BPK  selain WTP.  Meskipun  LKPD  mendapatkan opini audit selain WTP dari 

BPK RI,  namun laporan  kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)  

mendapatkan peringkat yang tinggi. Berdasarkan argumen serta bukti empiris 

terkait, maka hipotesis yang ke dua adalah: 

H2 :  Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap  

opini  laporan keuangan pemerintah daerah. 

 

2.2.3 Tindak  Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Opini  Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

 

 

Laporan tindak lanjut hasil temuan dan rekomendasi dalam laporan pemeriksaan 

menunjukkan kualitas dari laporan hasil pemeriksaan dan menjadi efektif jika 

rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh organisasi yang diperiksa (Dwiputrianti, 

2008). Pihak pengambil keputusan  dapat  menghentikan  dan  mencegah  

terulangnya  kembali  kesalahan, penyimpangan,  penyelewengan  serta  

pemborosan  dengan  adanya  masukan  dari  auditor  (Umar, 2012). Demikian 

juga Winanti  (2014) dan  Setyaningrum et.al (2014)  yang  menyimpulkan 
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bahwa untuk mempertahankan opini audit yang sudah baik pada tahun lalu 

perlu menaikkan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada 

periode ini. Hal ini dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan sinyal pada 

masyarakat bahwa pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan 

transparan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ke tiga , adalah : 

H3 : Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun lalu berpengaruh  positif   

terhadap opini  laporan keuangan pemerintah daerah tahun ini 

2.3  Kerangka Penelitian 

 

         H1 

          H2 

      H3  

       

Variabel  Kontrol  

- Asset  Tetap 

Umur Adminitratif Daerah 

Daerah Induk yang  Dimekarkan 

 

 

 

 

 

Derajat  Desentralisasi Fiskal 

Kinerja Penyelenggaraan  

Pemerintah 

Daerah 

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan 

       

      Opini  LKPD 

Variabel   Kontrol : 

- 1.Asset Tetap 

2.Umur Administratif Daerah 

3.Daerah Induk yang Mengalami  

Pemekaran 
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BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1 Populasi  dan Sampel 

 

Populasi  dalam penelitian ini  adalah seluruh  kabupaten dan kota di Indonesia. 

Dengan  kriteria  pemilihan sampel penelitian sebagai berikut : 

1. Laporan  keuangan pemerintah  kabupaten dan  kota  tahun 2012-2014 setelah 

audit  yang  terdapat di BPK  . 

2. Pemerintah kabupaten kota yang menyampaikan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD) ke Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 

2011 – 2013.  

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar  406  kabupaten/kota selama tiga 

tahun penelitian  sehingga menjadi  1.218 kabupaten/kota. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu  : 

1. Laporan  keuangan pemerintah  daerah setelah audit BPK tahun anggaran 

2012 – 2014 untuk memperoleh data  derajat desentralisasi fiskal dan jumlah 

asset tetap  melalui BPK.  

2. Data Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  melalui 

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 120-251 Tahun 2014, No. 120-4761 

Tahun 2014   tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja 
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Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional tahun 2012, 2013 dan 

2014 melalui  website Kementerian Dalam Negeri  www.kemendagri.go.id. 

3.  Data opini audit  dan data tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK 

melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Audit (IHPS) BPK semester II Tahun 

2012-2014 yang diperoleh melalui website www.bpk.go.id. 

4.  Data  umur administratif  daerah dan kabupeten induk yang mengalami  

pemekaran melalui : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Indonesia 

 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

 

3.3.1 Variabel dependen 

 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah  opini audit BPK.  

Menurut Heringsih dan Marita (2013), opini kategori unqualified terdiri dari WTP 

(Wajar Tanpa Pengecualian) sedangkan kategori non qualified terdiri dari WDP 

(Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak wajar) dan TMP (Tidak Menyatakan 

Pendapat). Sehingga dalam penelitian ini, variabel dependen  bernilai 1 untuk  

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan  Wajar Tanpa  Pengecualian Dengan 

Paragraf Penjelas (WTP-DPP), sedangkan bernilai 0 untuk opini selain WTP  dan 

WTP-DPP.  Adapun  persamaannya adalah sebagai berikut  : 

Y   =   α + β1X1i t+β2X2i t-1 +β3X3i t-1+ β4X4i t + β5X5i t + β5X6i t + Σ i t 

Keterangan : 

α  Konstanta 

β1 – β5  Koefisien  Regresi 

Y Opini  

 

 

 

http://www.bpk.go.id/
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X1 Derajat Desentralisasi Fiskal 

X2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

X3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan   

 

 

 

 

 

 

 

X4 Asset  Tetap Daerah 

X5 Umur  Administratif Daerah 

 X6 

 

Daerah  Induk yang Mengalami Pemekaran 

 Σ i t 

 

 Error term 

 

 

3.3.2 Variabel Independen 

 

Variabel independen yang digunakan peneliti adalah desentralisasi fiskal yang 

diproksikan dengan  rasio  derajat desentralisasi fiskal, Kinerja Penyelenggara 

Pemerintah Daerah (EKPPD)  dan   tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan  hasil 

pemeriksaan BPK  yang telah sesuai tahun sebelumnya dengan variabel kontrol 

asset tetap daerah, umur administratif daerah dan daerah induk yang mengalami 

pemekaran. 

1. Derajat  Desentralisasi Fiskal 

Menurut Mudhofar dan Tahar (2016) variabel Derajat Desentralisasi Fiskal 

menggunakan proksi rasio derajat desentralisasi fiskal.  Yaitu  

membandingkan PAD Tahun 2012-2014 dengan total  penerimaan  daerah 

Tahun 2012-2014. Semakin tinggi tingkat derajat desentralisasi fiskal berarti 

semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan 

otonomi daerah. ( Halim, 2007).   
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Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

           PAD 

DDF :       x 100 % 

                     TPD 

 

Keterangan : 

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal 

PAD : Total PAD  

TPD : Total Penerimaan Daerah 

 

 

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas  pendapatan 

daerah dan pembiayaan. Pendapatan  daerah bersumber dari Pendapatan Asli 

Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pembiayaan bersumber 

dari:  sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah dan 

dana cadangan daerah.  

2.  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Menurut Mudhofar dan Tahar (2016) variabel  kinerja  penyelenggaraan 

pemerintah  menggunakan  proksi  skor  EKPPD  Tahun 2011, 2012 dan 2013 

berdasarkan data   hasil  penetapan  peringkat dan status kinerja  

penyelenggaraan pemerintah daerah  secara nasional yang ditetapkan dengan 

Surat  Keputusan  Menteri Dalam Negeri, yaitu : 

1. Skor  EKPPD  Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri  

No. 120 – 2818 Tahun 2013 tentang  Penetapan Peringkat Dan Status  

Kinerja Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2011. 
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2. Skor  EKPPD  Tahun 2012  berdasarkan  Keputusan Menteri Dalam Negeri  

No. 120-251 Tahun 2014 tentang  Penetapan Peringkat Dan Status  Kinerja 

Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2012. 

3. Skor  EKPPD  Tahun 2013  berdasarkan  Keputusan  Menteri Dalam Negeri  

No.  120-4761  Tahun  2014  tentang  Penetapan Peringkat dan Status 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional  Tahun  2013. 

Skor  tertinggi adalah berkisar pada angka 3,00 – 4,00  dengan status kinerja 

sangat tinggi,  skor 2,00 – 2,99 dengan status kinerja tinggi, skor 1,00 -1,99 

status kinerja  sedang dan skor 0 -0,99 status kinerja rendah. 

3. Tindak  lanjut rekomendasi  hasil pemeriksaan   

Variabel  tindak  lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diproksikan    

persentase antara nilai  rekomendasi  hasil pemeriksaan yang telah sesuai tahun  

lalu dibagi dengan  total  nilai rekomendasi  hasil pemeriksaan  pada tahun 

sebelumnya yaitu Tahun  2011, 2012 dan 2013. Menurut Setyaningrum (2014) 

persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yaitu :    

 Nilai rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti  

     Total  nilai rekomendasi  

 

 

4. Variabel  Kontrol 

Menurut Sugiyono (2011) variabel kontrol adalah variabel yang membuat 

konstan  hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat sehingga variabel 

terikat tidak  dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol  

digunakan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan faktor lain selain 

variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Dalam 

penelitian variabel kontrol yang digunakan  adalah  asset tetap, umur 
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administratif daerah  dan pemerintah daerah induk yang mengalami pemekaran 

selama Tahun 2012 – 2014, karena diduga sebagai faktor lain yang dapat 

mempengaruhi variabel dependen. 

1. Asset  Tetap     

Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 

adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 

dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan. Asset  tetap  yang digunakan 

adalah jumlah asset  tetap  yang terdapat pada  neraca pemerintah  daerah 

setelah audit  BPK  Tahun 2012 - 2014. Asset tetap digunakan sebagai 

variabel untuk mengontrol variabel derajat desentralisasi fiskal, kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan tindak lanjut rekomendasi hasil 

pemeriksaan BPK terhadap opini LKPD. Sehingga  dapat  meminimalkan 

faktor  umur administratif daerah  yang dapat mempengaruhi ketiga 

variabel tersebut terhadap opini LKPD. 

2. Umur Administratif Daerah 

Umur  administratif  pemerintah daerah adalah tahun dibentuknya suatu 

pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah 

tersebut. Umur  administratif daerah  dalam penelitian ini  dihitung dari  

tahun dibentuknya pemerintah daerah.dikurangi dengan tahun  penelitian 

yaitu Tahun 2012, 2013 dan 2014.  Umur administratif daerah digunakan 

sebagai variabel untuk mengontrol variabel derajat desentralisasi fiskal, 

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan tindak lanjut rekomendasi 

hasil pemeriksaan BPK terhadap opini LKPD. Sehingga  dapat  
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meminimalkan faktor  umur administratif daerah  yang dapat 

mempengaruhi ketiga variabel tersebut terhadap opini LKPD. 

3. Daerah Induk yang Mengalami Pemekaran 

Menurut Simamora dan Halim (2013)  pembentukan daerah otonom baru 

dengan harapan mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih baik tidak 

terlepas dari permasalahan yang muncul akibat adanya pemekaran daerah. 

Permasalah yang muncul sebagai akibat adanya pemekaran wilayah adalah 

pengelolaan asset seperti perebutan asset antara daerah induk dengan 

daerah otonomi baru.  Permasalah asset dapat berdampak pada kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah.  Variabel  daerah induk yang 

mengalami pemekaran dalam penelitian ini menggunakan  variabel  

dummy, yaitu : 

1 =  untuk  daerah induk yang tidak mengalami pemekaran selama Tahun 

2012 – 2014 

0 =  untuk daerah  yang  mengalami pemekaran  selama Tahun 2012 – 

2014 

Daerah induk yang mengalami pemekaran digunakan sebagai variabel untuk 

mengontrol variabel derajat desentralisasi fiskal, kinerja penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 

 

3.4 Metode  Analisis Data 

 

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 



50 

 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011).  

 

3.4.2 Uji Analisis Data 

 

Uji analisis data  yang digunakan  dalam penelitian adalah  regresi probit dengan 

pengolahan data menggunakan  eviews 8. Model  regresi probit merupakan model 

yang digunakan untuk menganalisis  hubungan antara satu variabel dependen dan 

beberapa variabel independen. Variabel dependen  berupa data kualitatif  dikotomi 

yaitu bernilai 1 untuk menyatakan keberadaan sebuah karakteristik dan bernilai 0 

untuk menyatakan ketidakberadaan sebuah karakteristik. Sedangkan variabel 

independen  dapat  berupa variabel yang bersifat diskrit maupun yang bersifat 

kualitatif yaitu variabel nominal atau ordinal. Menurut Gujarati (2006) Asumsi  

heterokedastisitas dan asumsi klasik lainnya tidak dilakukan karena variabel 

dependen bersifat kategorikal, sehingga tidak ada error antara estimasi variabel 

independen dan nilai sebenarnya.  

1. Uji   Percent  Correctly Predicted  

Digunakan untuk mengetahui persentase prediksi variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan mengggunakan cut off tertentu  

(Ariefianto, 2012). Dalam  penelitian ini cut  off  yang digunakan sebesar 0.5. 

2. Interpretasi  Regresi Probit 

Menurut Winarno (2015), untuk menginterpretasikan hasil analisis 

menggunakan probit agak berbeda dengan interpretasi analisis OLS maupun 

logit. Pada regresi probit  untuk mengestimasi harus menggunakan tabel  

statistic z 
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BAB   V 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan  tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kemungkinan pemerintah daerah mendapat opini WTP/WTP-DPP dengan 

menggunakan variabel derajat desentralisasi fiskal, kinerja penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 

dengan variabel kontrol yaitu asset tetap, umur administratif daerah dan 

daerah induk yang mengalami pemekaran sebesar 26.39 %. Sebaliknya 

kemungkinan pemerintah daerah mendapat opini selain WTP/WTP-DPP  

dengan menggunakan variabel derajat desentralisasi fiskal, kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan tindak lanjut rekomendasi hasil 

pemeriksaan BPK dengan variabel kontrol yaitu asset tetap, umur 

administratif daerah dan daerah induk yang mengalami pemekaran sebesar  

sebesar 92.24 %. 

2. Pemerintah daerah dengan derajat desentralisasi fiskal yang sangat baik 

kemungkinan mendapat opini WTP/WTP-DPP semakin besar, sebaliknya 

pemerintah daerah dengan derajat desentralisasi fiskal yang sangat kurang 

cenderung mendapatkan opini selain WTP/WTP-DPP. Hal ini sesuai dengan 

grand design  desentralisasi fiskal bahwa visi desentralisasi fiskal adalah 

menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan 
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keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. 

Selain itu Moisiu (2013) menyatakan bahwa tingkat otonomi daerah 

merupakan indikator paling penting dalam menetukan akuntabilitas. Karena 

dengan otonomi daerah, maka daerah akan lebih berkompeten dan 

bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. 

3. Pemerintah daerah yang mendapatkan skor EKPPD  dengan status kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang sangat tinggi, kemungkinan akan 

mendapatkan opini WTP/WTP-DPP lebih besar. Hal ini sesuai PP No.3 

Tahun 2007 bahwa dasar  penyusunan LPPD yang menjadi dasar pelaksanaan 

EKPPD  menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sehingga dengan 

pencapaian skor EKPPD yang sangat tinggi, maka pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah semakin transparan dan akuntabel. Penelitian Mudofar dan  

Tahar (2016)  menyatakan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas yang diproksikan dengan opini 

BPK. 

4. Pemerintah daerah dengan persentase yang tinggi dalam menindaklanjuti 

rekomendasi hasil pemeriksaan kemungkinan mendapatkan opini WTP/WTP-

DPP semakin besar. Hasil penelitian ini sesuai dengan  Setyaningrum (2014) 

yang menyatakan bahwa untuk mempertahankan opini audit yang sudah baik 

pada tahun lalu, perlu menaikkan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil 

pemeriksaan pada periode ini. Selain itu dengan menindaklanjuti rekomendasi 

hasil pemeriksaan tahun lalu, maka kesalahan yang sama tidak akan terulang 

kembali pada tahun berikutnya. Sehingga pencapaian opini  tahun berikutnya 

juga diharapkan semakin baik karena kualitas laporan keuangan meningkat. 
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5. Variabel  kontrol  yaitu  : 

- Pemerintah daerah yang mempunyai jumlah asset tetap banyak, maka 

kemungkinan pemerintah daerah  mendapatkan opini WTP/WTP-DPP 

semakin besar. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah sudah 

melaksanakan perbaikan administrasi terhadap inventarisasi asset tetap, 

penyempurnaan pencatatan asset tetap ke dalam neraca, penambahan asset 

tetap sudah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan pencatatan 

asset tetap  ke dalam neraca sudah didukung dengan bukti kepemilikan 

dan pembelian. 

- Umur daerah  yang lebih lama tidak menjamin  pemerintah daerah  

mendapatkan opini WTP/WTP-DPP. Hal ini  karena pemerintah daerah 

yang  baru lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan 

keahlian pegawainya supaya tidak tertinggal dari daerah induk. Daerah 

otonomi baru cenderung memiliki masalah yang lebih sedikit karena baru 

terbentuk. Hal ini sejalan dengan penelitian Fatimah et al. (2014)  yaitu  

umur daerah tidak berpengaruh terhadap opini .Selain itu  hasil penelitian 

Feriyanti et al. (2015)  juga menyatakan bahwa umur pemerintah daerah 

berhubungan negatif dengan pengungkapan laporan keuangan. 

- Daerah induk yang mengalami pemekaran berpengaruh negatif dan 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak daerah yang 

dimekarkan, maka kemungkinan pemerintah daerah untuk mendapatkan 

opini WTP/WTP-DPP semakin kecil. Hal ini terjadi karena pemekaran 

daerah akan menimbulkan masalah yang berdampak pada pencapaian 

opini laporan keuangan pemerintah daerah. Antara lain masalah serah 
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terima asset yang tidak didukung dengan dokumentasi dan data, perebutan 

wilayah daerah otonomi baru dengan daerah induk dan tidak ada berita 

acara mengenai jumlah bantuan yang diserahkan dari kabupaten induk 

kepada daerah otonomi baru. Sejalan dengan penelitian Simamora dan 

Halim 2013 yang menyatakan bahwa permasalahan yang ditimbulkan 

akibat pemekaran daerah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 

Keterbatasan  dalam penelitian ini adalah variabel derajat desentralisasi fiskal 

terhadap opini LKPD belum di dukung dengan penelitian sebelumnya yang 

memadai. Variabel asset tetap  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jumlah asset tetap dan tidak memperhitungkan jumlah temuan audit BPK  

mengenai asset tetap. Selain itu pengelompokan kategori untuk variabel 

dependen yaitu opini LKPD tidak di dukung  dengan literatur yang cukup 

memadai. Sehingga perlu kehati-hatian dalam menyimpulkan mengenai hasil 

dari penelitian ini. 

 

5.3  Saran 

 

1. Bagi  pemerintah  daerah  dengan  tingkat desentralisasi fiskal yang masih 

sangat kurang, seharusnya terus menggali potensi yang ada di daerah baik 

potensi sumber daya alam maupun dari penerimaan pajak daerah. Sehingga 

pemerintah daerah lebih mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahannya 

dan tidak tergantung dari pemerintah pusat. 
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2. Pemerintah daerah dengan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah  

sedang dan rendah sebaiknya meningkatkan pencapaian SPM, kebijakan 

teknis mengenai penyelenggaraan pemerintah harus sesuai dengan undang-

undang, pengelolaan keuangan harus lebih transparan, kemampuan sumber 

daya manusia lebih professional. Sehingga kualitas penyelenggaraan 

pemerintah daerah meningkat. 

3. Pemerintah daerah yang  belum menindaklanjuti  rekomendasi hasil 

pemeriksaan, wajib menindaklanjuti  rekomendasi hasil pemeriksaan. 

Berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010, pemerintah daerah  melalui 

bupati/walikota wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan 

paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan 

diterima. 

4.  Pemerintah daerah yang mempunyai umur yang lebih lama hendaknya 

meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai khususnya dalam hal 

penyusunan laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas. 

5. Pemerintah pusat lebih bijaksana dalam membentuk daerah otonomi baru. 

Karena pembentukan daerah otonom baru dengan harapan mewujudkan 

sistem pemerintahan yang lebih baik dapat mengakibatkan permasalahan 

yang berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

6. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang 

lebih berpengaruh dengan literatur dan penelitian sebelumnya yang memadai 

sehingga diharapkan hasil penelitiannya semakin baik. Selain itu untuk asset 
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tetap  sebaiknya di ukur menggunakan jumlah temuan audit sehingga lebih 

mencerminkan pengaruh terhadap pencapaian opini LKPD. 
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