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ABSTRACT

Comparative Analysis of Financial Government Performance of Regency / City
with Reasonable Opinion without Exclusions (WTP) and non WTP

Based Value For Money in Lampung Province 2011-2015

By

ROZQI HAKIKI

This study aims to provide empirical evidence on the comparison of
financial performance of district / city government with unqualified opinion
(WTP) and non-value-based non-value WTP in Lampung Province in 2011-2015.
Sample selection using purposive sampling method. The performance of regional
government's welfare is measured on the basis of value for money that is the
ratio of enomomy, efficiency ratio and the ratio of revenue effectiveness of PAD
which is compared between local government which get opinion of WTP and non
WTP obtained by Local Government financial report (LKPD) which has been
audited by Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). Hypothesis testing
using independent t-test.

The results of this study proves that there is no difference in the financial
performance of economic and efficiency criteria between local governments of
cities / districts that obtain opinions WTP and non-WTP. There are differences in
the financial performance of effectiveness criteria between municipal / regency
governments that obtain WTP and non-WTP opinion.

Keywords: Financial Performance of Local Goverment, local government financial
report (LKPD), value for money.
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ABSTRAK

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dan Non WTP

Berbasis Value For MoneyDi Provinsi Lampung Tahun 2011-2015

Oleh

ROZQI HAKIKI

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai
perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota dengan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan non WTP berbasis value for money di
Provinsi Lampung tahun 2011-2015. Pemilihan sampel menggunakan metode
purposive sampling. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukurdengan basis
value for money yaitu rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas
penerimaan PAD yang diperbandingkan antara pemerintah daerah yang
memperoleh opini WTP dan non WTP yang diperoleh melalui Laporan keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan BPK. Pengujian hipotesis menggunakan uji beda independent t- test.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan
kinerja keuangan kriteria ekonomis dan efisiensi antara pemerintah daerah
kota/ kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP. Dan terdapat
perbedaan kinerja keuangan kriteria efektivitas antara pemerintah daerah
kota/ kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP.

Kata Kunci: kinerja keuangan pemerintah daerah, Laporan keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD), value for money.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas di bidang sektor publik semakin gencar dituntut oleh

masyarakat. Banyak program – program yang dibuat oleh pemerintah daerah

dinilai kurang ekonomis, efisien dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan di

daerah. Banyak peraturan yang telah dibuat dalam rangka mengatur pengelolaan

anggaran agar pengelolaan anggaran di setiap daerah dapat ekonomis, efisien,

efektif, dan transparan, serta bertanggung jawab, tetapi dalam pelaksanaan masih

sering terjadi kebocoran dan pemborosan angaran di lapangan. Pemerintah

membuat dan memperkenalkan sebuah sistem penganggaran yang berbasis pada

kinerja (performance based budgeting). Sistem penganggaran berbasis kinerja

(performance based budgeting) adalah sistem yang mencoba menghubungkan

antara rencana anggaran yang akan dibuat dengan hasil (output) yang berbentuk

manfaat (outcome) sehingga setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem penganggaran yang  berbasis pada kinerja (performance based budgeting)

sangat memperhatikan antara masalah pendanaan dengan keluaran, sehingga

sistem ini juga memperhatikan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam

pencapaian hasil yang akan dicapai.

Dalam melaksanakan sistem penganggaran yang berbasis pada kinerja

(performance based budgeting) tersebut, dibuatlah indikator kinerja (performance

indicators) untuk menjadikan ukuran kerja menjadi lebih jelas dan transparan.



2

Sasaran yang ingin dicapai harus juga dibuat dengan jelas agar kinerja yang

dilaksanakan dapat terukur dan dibandingkan tingkat efisiensi dan efektivitas

kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian tujuan.

Pengukuran kinerja yang digunakan oleh organisasi sektor publik, adalah

pengukuran kinerja yang tradisional (Liando dkk, 2014). Metode ini memusatkan

pada aspek keuangan saja dengan menggunakan metode value for money. Value

for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasar

pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomis, efisien, dan efektifitas (Mardiasmo

2009:4). Tujuan dari value for money diharapkan dapat meningkatkan

akuntabilitas lembaga sektor publik dan pemerintahan. Manfaat dari value for

money untuk sektor publik dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik agar

tepat sasaran, alokasi belanja dengan tujuan kepentingan publik, dan kesadaran

akuntabilitas sektor publik bagi masyarakat. Value for money juga biasa disebut

audit kinerja, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal

tujuan dan prosedurnya

Dalam mengakomodasi permintaan akuntabilitas dari masyarakat,

pemerintah daerah membuat laporan keuangan atas anggaran yang telah

dilaksanakan dalam tahun tersebut. Laporan keuangan yang dibuat oleh

pemerintah daerah tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dan memberikan opini atas

laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka akuntabilitas.

Opini yang diberikan oleh BPK atas pelaporan keuangan yang dibuat oleh

pemerintah daerah atas kewajaran informasi yang disajikan yang disesuaikan
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dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan,

kepatuhan terhadap undang-undang, dan efektifitas sistem pengendalian internal.

Pemberian opini oleh BPK dibagi kedalam empat opini yaitu Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP/ unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/

qualified opinion), tidak wajar (TW/ adverse) dan tidak menyatakan pendapat

(TMP/ disclaimer).

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang berada di selatan pulau

Sumatera yang dengan ibu kota provinsi Lampung adalah kota Bandar Lampung.

Saat ini provinsi Lampung memiliki lima belas kabupaten dan kota yang terdiri

dari dua kota dan tiga belas kabupaten. Pada tahun 2011-2015, opini BPK

terhadap kabupaten dan kota di provinsi Lampung tersaji pada tabel 1.1:

Tabel 1.1 Tabel Opini BPK Tahun 2011-2015

NO Entitas Pemerintah
Daerah

Opini
Tahun
2011

Opini
Tahun
2012

Opini
Tahun
2013

Opini
Tahun
2014

Opini
Tahun
2015

1 Prov. Lampung WTP DPP WTP WDP WTP DPP WTP

2 Kab. Lampung Barat WTP DPP WTP WTP WTP WTP

3 Kab. Lampung Selatan WTP DPP WDP WDP WDP WDP

4 Kab. Lampung Tengah WDP WTP WDP WDP WDP

5 Kab. Lampung Timur TMP WDP WDP WDP WDP

6 Kab. Lampung Utara WDP TW TW WDP WTP

7 Kab. Mesuji TMP WDP WDP WTP WTP

8 Kab. Pesawaran WDP WDP WDP WDP WDP

9 Kab. Pesisir Barat - - - TMP TMP

10 Kab. Pringsewu WDP TMP WDP WDP WTP

11 Kab. Tanggamus WDP WDP WDP WTP WTP

12 Kab. Tulang Bawang WDP WDP WDP WTP WTP

13 Kab. Tulang Bawang
Barat WTP WTP WTP WTP WTP

14 Kab. Way Kanan WTP WTP WTP WTP WTP

15 Kota Bandar Lampung WTP DPP WTP WTP WTP WTP

16 Kota Metro WTP WTP WTP WTP WTP

Sumber: data oleh dari http://www.bpk.go.id/ihps
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Dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, masalah

pengelolaan keuangan daerah dan perubahan perekonomian masyarakat

merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan suatu

pemerintahan sehingga perlu dilakukan pegawasan dan pemeriksaan (audit) agar

tidak terjadi kecurangan (fraud) (Yasmin, 2016). Opini yang diberikan oleh BPK

merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD

(Heriningsih, 2014). Banyak Pemerintah daerah berpendapat bahwa Opini WTP

yang diberikan oleh BPK merupakan pencapaian terbaik atas kinerja pengelolaan

keuangan Pemeritah daerah yang telah dilakukan. Jika pengelolaan keuangan

suatu daerah sudah baik tercermin diperolehnya opini audit WTP, diharapkan

kesejahteraan masyarakat daerah tersebut juga baik, yang mengindikasikan

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut (Mirza, 2012).

Wakil menteri Keuangan, Mardiasmo menyoroti kementerian dan lembaga

negara (K/L) serta pemerintah daerah yang hanya berfokus pada mendapatkan

opini positif dari BPK, Padahal mayoritas anggaran yang dibelanjakan hanya

untuk pegawai, sehingga minim dampaknya terhadap masyarakat (Setyowati,

2017). Meskipun sudah diatur mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah

dan penyusunan laporan keuangan, masih terdapat perbedaan antara yang telah di

atur dan yang berada dilapangan mengenai opini laporan dan kinerja keuangan

pemerintah. Terhadap permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dan Non WTP Berbasis Value For Money di Provinsi

Lampung Tahun 2011-2015”.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka beberapa rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria ekonomis antara

pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non

WTP?

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria efisiensi antara

pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non

WTP?

3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria efektivitas antara

pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non

WTP?

1.3. Batasan Masalah

Dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan banyak alat dan metode

yang bisa digunakan. Namun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan

pengukuran kinerja keuangan basis value for money karena selain penelitian ini

banyak dipakai rasio yang digunakan cukup dalam penelitian ini. Untuk menjaga

agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang direncanakan, penulis

menetapkan batas-batasan sehingga perolehan data dan informasi yang diperlukan

menjadi lebih mudah. Berikut adalah batasan masalah:

1. Pengukuran kinerja yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

berdasarkan prinsip utama dari value for money yaitu ekonomi, efisiensi,

dan efektifitas.
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2. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini, berasal dari

Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah diaudit dan

memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terkait dengan rumusan masalah yang telah

dikemukakan, yaitu:

1. Mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria ekonomis

antara pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP

dan non WTP??

2. Mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria efisiensi

antara pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP

dan non WTP?

3. Mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria

efektivitas antara pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh

opini WTP dan non WTP?

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak

yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini, diantaranya:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang

Akuntansi khususnya Akuntansi Pemerintahan terutama mengetahui pengukuran

kinerja pemerintah daerah dengan metode Value for Money.
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1.5.2 Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan informasi bagi pemerintah kabupaten dan kota di

provinsi Lampung tentang kinerja keuangan dengan metode Value for Money dan

dijadikan pertimbangan dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan daerah

dalam penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

1.5.3 Bagi penelitian selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk

penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan menjadi referensi

bagi penulis lain dalam melakukan penelitian sejenis.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori keagenan

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan

kontraktual antara principals dan agents. Teori ini menjabarkan adanya konflik

yan muncul akibat adanya kepentingan antara pihak prinsipal dan agen. Adanya

perbedaan kepentingan tersebut disebabkan setiap individu memiliki motivasti

untuk dirinya sendiri, hal ini yang menimbulkan konflik antara principals dan

agents. Pemisahan antara kepemilikan yang dipegang oleh principals dan

pengendalian suatu organisasi oleh agents menjadi hal yang berbeda

mengakibatkan konflik keagenan di suatu organisasi. Agents secara moral

bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan dari prinsipals, namun di sisi

lain agents juga memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan kesejahteraan

mereka sendiri, sehingga cenderung menimbulkan masalah agensi (Jensen dan

Mekling, 1976). Model principal-agent dari proses anggaran akan fokus pada

penyusunan anggaran pusat (misalnya, penyusunan APBN) sebagai Principal, dan

kepala (biasanya komisaris atau Menteri Keuangan) dari dua lembaga negara

sebagai Agents (Smith dan Bertozzi, 1998).

Penerapan teori keagenan pada sektor publik dapat diterapkan, ketika

negara tersebut didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal dan agent (Lane,

2000). Hubungan principal-agent di bidang pemerintahan dapat ditelusuri melalui
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proses yang terdapat pada pemilih-legislator, legislator-pemerintah, menteri

keuangan-departemen/ lembaga, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi

pelayanan. Hubungan antara principal-agent dibentuk ke dalam suatu hierarki

pemerintahan dan birokrasi (Moe, 1984). Hubungan tersebut tidak selalu

mencerminkan hierarki, tetapi dapat saja berupa hubungan pendelegasian (Andvig

et al, 2001). Oleh karena itu, hubungan prinsipal dan agent dapat digunakan untuk

menganalisis kebijakan di sektor publik.

Pada organisasi sektor publik, teori keagenan berfokus pada persoalan

ketidakseimbangan informasi antara agent (pemerintah eksekutif) dan prinsipal

(Masyarakat/ Dewan Perwakilan Rakyat). Semakin banyak terjadinya informasi

antara pihak agent (pemerintah) yang memiliki akses langsung terhadap informasi

dengan pihak prinsipal (Masyarakat/ Dewan Perwakilan Rakyat) dapat terjadi

penyelewengan oleh agent dan kepentingan dari masyarakat tidak terpenuhi

secara maksimal.

2.1.2 Good governance

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, kepemerintahan

yang baik (good governance) adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan

menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan

prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, suprempasi hukum dan dapat diterima

oleh seluruh masyrakat. Good governance biasanya diartikan dengan

pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Good governance merupakan

perkembangan pemikiran yang sejalan dengan reformasi yang sekarang sedang

berjalan. Karakteristik dari Good governance yang dirumuskan dalam deklarasi

Manila (Wakhyudi, 2011), meliputi:
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a. Transparan : adanya kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi

yang dibutuhkan secara akurat.

b. Akuntabel : adanya pertangggungjawaban atas mandat yang diberikan.

c. Adil : adanya jaminan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan

kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupan.

d. Wajar : adanya jaminan atas pemerintahan terhadap pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat (standar).

e. Demokratis : adanya jaminan kebebasan bagi individu untuk berpendapat

serta ikut dalam kegiatan pemilihan umum yang bebas, langsung, dan jujur.

Pemerintah tentu ingin mewujudkan Good governance dalam membuat berbagai

kebijakan dan program, serta perencanaan dan penganggaran yang mendukung

iklim investasi dalam negerinya.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000, pengelolaan

keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan yang

berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Menurut Undang-Undang nomor 33

tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, Struktur APBD terdiri

dari :
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a. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan,

b. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan, dan

c. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya .

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Daerah

terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh Daerah yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan,

b. Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi, dan

c. Pendapatan daerah lain yang sah.

2.1.4 Laporan Keuangan Sektor Publik

Organisasi sektor publik juga memiliki kewajiban untuk melaporkan

kegiatannya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun dengan standar

tertentu. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukan kondisi

keuangan pada saat ini atau dalam periode tertentu (Kasmir, 2008). Laporan

keuangan merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur

kekayaan dan struktur finansial yang merupakan hasil aktivitas suatu organisasi
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pada periode tertentu (Halim, 2007). Informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan dibuat untuk membantu stakeholder dalam memuat keputusan sosial,

politik, dan ekonomi sehingga keputusan tersebut dapat berkualitas (Mahmudi,

2006). Informasi mengenai pengelolaan dana atau kegiatan publik dapat dilihat

dari laporan keuangan (Mahsun, 2009). Dalam hal ini semua informasi tentang

keuangan publik dan informasi terkait dapat diperoleh dari Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam melakukan penyusunan Laporan keuangan sektor publik,

digunakan Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun

2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP), Laporan keuangan adalah

suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya (bila ada),

yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (akiva)

dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan

atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan

Standar Akuntasi Pemerintah (SAP). Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diubah menjadi Peraturan

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang dilaksanakan bertahap paling lama empat

tahun setelah tahun anggaran  2010. Perubahan yang mendasar adalah berubahnya

Standar pelaporan yang semula berbasis kas menjadi berbasis akrual.

2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pembuatan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode. Menurut Peraturan

Pemerintah nomor 8 tahun 2006, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/ Daerah

setidak-tidaknya terdiri dari:
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a. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan  yang  menggambarkan   realisasi

pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode,

b. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan

Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu,

c. Laporan Arus Kas adalah adalah laporan yang menggambarkan arus kas

masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal

pelaporan, dan

d. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari

laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos

laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan Standar Akuntansi

Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disusun oleh Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan Laporan Keuangan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan

perbendaaharaan daerah disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota.

Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan laporan yang telah dibuat kepada

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun

anggaran berakhir. Dengan Berlakunya PP nomor 71 tahun 2010, terdapat

penambahan komponen LKPD dalam satu kali peksanaan anggaran dan finansial,

yaitu:

a. Laporan Perubahan Saldo Lebih Anggaran (LP-SiLPA) menyajikan pos-pos

berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya),

penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun
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sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SiLPA dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo

anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus

menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-

SiLPA dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-

LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang

penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi

pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas

pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan

Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus

akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga

penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca

mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos

Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode

bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi

ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya
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Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya; Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan

finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan

Laporan Arus Kas. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan

oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh

entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan

entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

2.1.6 Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Menurut Undang-undang nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 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. Jenis pemeriksaan

yang dilaksanakan oleh BPK yaitu, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,

dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah

laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah
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pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan

efektif. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan selain

dua jenis tersebut, termasuk di sini adalah pemeriksaan investigatif untuk

mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi, pemeriksaan lingkungan,

pemeriksaan atas pengendalian internal, dan lain-lain.

BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP/ unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/

Qualified opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/ disclaimer opinion) dan

Tidak Wajar (TW/ adverse opinion).

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ unqualified opinion),

Menurut panduan penyusunan opini atas LKPP dan LKKL, Opini WTP

menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal

yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini WTP hanya dapat diberikan bila pemeriksa berpendapat bahwa

berdasarkan audit yang sesuai dengan standar, penyajian laporan keuangan telah

sesuai SAP, konsisten, dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang

memadai sehingga tidak menyesatkan pemakainya, serta tidak terdapat

ketidakpastian material.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP WDPP)

sama seperti opini WTP, tetapi dalam keadaan tertentu pemeriksa menambah

penjelasan berupa a) pendapat pemeriksa sebagian didasarkan pada pemeriksa

lain, b) Menyimpang dari SAP, namun diatur oleh aturan tertentu, c) inkonsistensi

yang dapat diterima, d) penekanan atas suatu hal.
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2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP/ Qualified opinion)

Menurut panduan penyusunan opini atas LKPP dan LKKL, Opini WDP

diberikan apabila penerima menaruh keberatan atas pengecualian bersangkutan

dengan kewajaran penyajjian laporan keuangan atau dalam keadaan bahwa

laporan keuangan tersebut secara keseluruhan sudah wajar, tetapi ada hal-hal

tertentu yang menjadi faktor penyebab kualifikasi pendapat, biasanya berupa

pembatasan ruang lingkup dan salah saji karena pelanggaran SAP.

3. Tidak Memberikan Pendapat (TMT/ disclaimer opinion)

Menurut panduan penyusunan opini atas LKPP dan LKKL, opini TMT

diberikan jika pemeriksa karena pengecualian atau kualifikasi terhadap kewajaran

penyajian bersifat sangat material (yang dapat dilihat dari nilai terpengaruh, dan

atau banyak akun yang tidak wajar atau banyaknya laporan yang terpengaruh).

4. Tidak Wajar (TW/ adverse opinion).

Menurut panduan penyusunan opini atas LKPP dan LKKL, Opini TW

diberikan apabila pemeriksa tidak yakin atau ragu akan kewajaran laporan

keuangan karena pemeriksa tidak dapat melaksanakan audit sesuai standar karena

adanya pembatasan ruang lingkup audit, pemeriksaan tidak independen, dan

adanya ketidakpastian luar biasa yang sangat berpengaruh pada kewajaran laporan

keuangan.

2.1.7 Kinerja Keuangan Pemeritah Daerah

Kinerja (performance) adalah hasil seorang pekerja, sebuah proses

manajemen atau suatu oganisasi secara keseluruhan, di mana hasil kerja tersebut

harus dapat diukur dengan standar yang teah ditentukan (Sedarmayanti, 2011).

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
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dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2006). Menurut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan

kinerja instansi Pemerintah disebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau

hasil dari kegiatan atau progam yang hendak atau telah dicapai sehubungan

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pelaporan kinerja pemerintah melalui laporan keuangan merupakan wujud

dari proses akuntabilitas (Mahsun, 2009). Laporan keuangan yang telah disusun

diserahkan ke masyarakat secara umum dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

setelah sebelumnya dilakukan audit sehingga informasi tentang kinerja program

pemerintah dan unitnya dapat tersampaikan secara baik. Berbeda dengan sektor

privat, pengukuran kinerja organisasi sektor publik tidak bisa diukur berdasarkan

laba yang diperoleh. Hal ini disebabkan organsasi sektor publik bukan merupakan

entitas bisnis yang berorientasi mencari laba. Pengukuran kinerja sangat penting

untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang

lebih baik (Krisna, 2008). Akibat dampak dari pelaksanaan program yang masih

jauh di bawah standar (ukuran mutu), pengukuran kinerja pada organisasi sektor

publik menjadi sulit dan kompleks (Yasmin, 2016).

2.1.8 Value For Money

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik

yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan

efektivitas (Mardiasmo, 2009). Value for money merupakan salah satu alat dalam

melakukan pengukuran kinerja keuangan sebuah entitas. Ekonomis merupakan

nilai perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang
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terendah. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan

standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas

merupakan perbandingan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang

ditetapkan. Hal ini untuk mendukung program good governace yang sedang

berjalan.

Analisis rasio adalah penggabungan yang menunjukkan hubungan antara

suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan, hubungan antara unsur

laporan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana (Mahmud,

2005). Rasio ekonomis adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-

pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, di mana pengukuran

tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya (Mahsun, 2009).

Efisiensi dinyatakan dalam rasio efisiensi (Halim, 2004). Hal itu berarti bahwa

rasio efisiensi menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan

untuk memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio

efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan

PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim,

2007).

2.1.9 Langkah-langkah Pengukuran value for money

Langkah-langkah pengukuran value for money adalah sebagai berikut

(Mardiasmo,2009):

1. Pengukuran Ekonomis

Pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan (input) yang

digunakan. Pertanyaan yang diajukan adalah:

a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang dianggarkan?
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b. Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain yang sejenis

yang dapat diperbandingkan?

c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara

optimal?

Rasio Ekonomis dapat dihitung dengan rumus:

Realisasi Pengeluaran x 100 %Anggaran Pengeluaran

Tabel 2.1 Kriteria ekonomis kinerja keuangan

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria

100% Keatas Tidak ekonomis

90%-100% Kurang Ekonomis

80%-90% Cukup ekonomis

60%-80% ekonomis

Kurang dari 60% Sangat ekonomis

Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input (Mardiasmo,

2009). Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat

efisiensi suatu organisasi. Cara perbaikan terhadap efisiensi adalah:

a. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama,

b. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi

peningkatan input.

c. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.

d. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi

penurunan output.

Rumus rasio efisiensi adalah :

Realisasi Pengeluaran x 100 %Realisasi Pendapatan
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Tabel 2.2 Kriteria efisiensi kinerja keuangan
Persentase Kinerja Keuangan Kriteria

100%-keatas Tidak efisien

90%-100% Kurang efisien

80%-90% Cukup efisien

60%-80% Efisien

Kurang dari 60% Sangat efisien

Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996

3. Pengukuran Efektifitas

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai

tujuannya. Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Rasio efektivitas dihitungan dengan :

Realisasi Pendapatan x 100 %Anggaran Pendapatan

Tabel 2.3 Kriteria efisiensi kinerja keuangan
Persentase Kinerja Keuangan Kriteria

100% Keatas Sangat efektif
90%-100% Efektif
80%-90% Cukup efektif
60%-80% Kurang efektif

Kurang dari 60% Tidak efektif
Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996

4. Pengukuran Outcome

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat.

(smith dalam Mardiasmo, 2009), Nilai outcome lebih tinggi dari output, karena

output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampak terhadap

masyarakat,sedangkan outcome mgengukur kualitas output dan dampak yang

dihasilkan. Pengukuran outcome memiliki dua peran yaitu retrospektif dan

prospektif. Peran retrospektif terkait penilaian kinerja masa lalu,sedangkan

prospektif dikaitkan dengan penilaian masa yang akan datang.
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Pengukuran outcome tidak dilakukan dalam penelitian ini, dalam penelitian

ini menilai kinerja keuangan sedangkan untuk mengukur outcome menilai kualitas

output yang dihasilkan dan dampak terhadap masyakat yang untuk

pengukurannya tidak terdapat di dalam komponen keuangan.

5. Estimasi Indikator kinerja

Suatu unit organisasi perlu melakukan estimasi untuk menentukan target

kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang. Estimasi dapat dilakukan

dengan menggunakan kinerja tahun lalu, expert judgment, trend, dan regresi.

6. Pertimbangan dalam membuat indikator kinerja

Dalam membuat indikator kinerja ekonomi, efisien, dan efektivitas adalah

memahami operasi dengan menganalisis kegiatan dan program yang akan

dilaksanakan. Ada dua jenis kebijakan yaitu input dan poses yang bertujuan

mengatur alokasi dan sumber daya input untuk dikonversi menjadi output satu

atau beberapa proses konversi atau operasi.

Hasil dari kebijakan ada tiga jenis yaitu, keluaran (output), akibat (tujuan

fungsional), dan dampak (outcome).

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menjadikan beberapa penelitian

terdahulu berikut sebagai acuan dalam memperkaya teori dalam melakukan

penelitian ini. Peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang sama dengan

penelitian yang dibuat oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengambil beberapa

penelitian yang serupa dengan yang akan dibuat oleh penulis. Berikut adalah

beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis:
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a. Marfiana dan Lulus Kurniasih (2013) dalam penelitian berjudul Pengaruh

Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini

penulis akan menguji apakah karakteristik pemerintah daerah dan hasil

pemeriksaan audit dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah

dengan menggunakan rasio efisiensi. Hasil penelitian ini yaitu ukuran

pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah dan opini audit tidak berpengaruh

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa,

sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja

daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah, serta ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa

b. Kurrohman (2013) dalam penelitian berjudul Evaluasi Penganggaran Berbasis

Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di

Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur. Dalam penelitian ini penulis ingin menguji

kinerja keuangan pemerintah daerah setelah menggunakan anggaran berbasis

kinerja dengan pendekatan value for money. Dengan melakukan uji beda

sebelum menggunakan anggaran berbasis kinerja dengan sesudah

menggunakan anggaran berbasis kinerja. Hasil dari penelitian ini adalah

pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien dalam pengelolaan

keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja.

c. Liando, dkk (2005) dalam penelitian berjudul Analisis Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For

Money. Dalam penelitian ini penulis ingin menguji mengetahui kinerja
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keuangan pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2012 sampai 2013.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode value for money untuk

mengukur kinerja keuangan dari segi ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam

laporan realisasi anggaran tahun 2012 dan 2013.  Hasil dari penelitian ini

pemerintahan kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengoptimalisasi

anggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran, dari segi efisiensi harus

ditingkatkan lagi sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi terutama

nominal anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan  masyarakat, dan

dari segi efektifitas  dapat diperbaiki  dengan  upaya peningkatan secara

berkesinambungan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Dwijayanti dan Rusherlistyanti (2013), dalam penelitian berjudul Analsis

Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Seindonesia. Penelitian

ini bertujuan membandingkan kinerja keuangan pemerintah provinsi di

Indonesia dan mementukan ada atau tidaknya perbedaan kinerja keuangan

berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio Efisiensi, rasio

aktivitas, dan rasio pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini terdapat

perbedaan  yang signifikan antara kinerja keuangan pemerintah provinsi di

Indonesia berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio belanja rutin,

dan rasio belanja pembangunan, sedangkan untuk rasio efisiensi, rasio

pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja

rutin, dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan tidak terdapat perbedaan

yang signifikan kinerja keuangan pemerintahan se-Indonesia selama periode

2008-2010 .
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2.2. Rerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, serta melihat

hasil penelitian terdahulu mengenai analisis kinerja keuangan dengan prinsip

value for money, maka penulis mencoba mengembangkan rerangka pemikiran

dalam penelitian ini yang digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2010), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan

Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten dan
Kota di provinsi Lampung tahun 2011-2015

(sudah di audit BPK)

Ekonomis Efisiensi Efektivitas

Nilai Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015

Analisis Kinerja Keuangan
dengan Prinsip Value for Money

Nilai Kinerja
keuangan

kabupaten/ kota
dengan opini WTP

-Ekonomis

- Efisiensi

-Efektivitas

Nilai Kinerja
keuangan

kabupaten/ kota
dengan opini
selain WTP

-Ekonomis

- Efisiensi

-Efektivitas

Uji
Beda
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dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis penelitian yang akan diajukan yaitu

sebagai berikut:

2.3.1 Terdapat perbedaan kriteria tingkat ekonomis antara pemerintah daerah

kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP?

Sektor publik sering dianggap sebagai sarang pemborosan, dan kebocoran

anggaran. Banyak tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik lebih

memperhatikan akutabilitas dan tingkat value for money dalam menjalankan

aktivitasnya. Salah satu elemen utama dari value for money adalah ekonomis.

Ekonomis yaitu perbandingan antara input dengan input value yang dinyatakan

dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2009),.

Bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan kepada pemerintah

daerah adalah dengan membuat laporan keuangan yang akan diperiksa oleh BPK.

Seluruh pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah sangat gencar dalam

mengejar opini WTP yang diterbitkan oleh BPK, Mereka beranggapan opini WTP

yang diberikan telah menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah

daerah telah baik. Setiap pemerintah daerah memiliki kemampuan yang berbeda

dalam mengelola dan mempertangungjawabkan anggaran keuangan. Opini yang

diberikan oleh BPK pada tiap daerah pun bisa berbeda tiap tahun. Penerbitan

opini oleh BPK berdasar kriteria yang telah dibuat sesuai undang-undang yang

berlaku.

Penelitian Sudarsana (2013) menyatakan Semakin banyak opini Tidak

Wajar dan Tidak Memberikan Opini, maka menunjukkan semakin rendahnya

kinerja suatu Pemerintah daerah. Sedangkan menurut Penelitian Indrarti (2011)

dan Angelina dan Irsutami (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif
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yang sangat lemah antara opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah. Dari uraian tersebut, dirumuskan hipotesis, yaitu:

Ha1: Terdapat perbedaan antara tingkat kinerja keuangan ekonomis antara

pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP?

2.3.2 Terdapat perbedaan kriteria tingkat efisiensi antara pemerintah daerah

kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP?

Dalam rangka akuntabilitas dan mewujudkan good governance pemerintah

daerah diharapkan mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran

yang diberikan secara ekonomis, efisien dan efektif. Efisiensi adalah pencapaian

output maksimum dengan input tertentu atau menggunakan output terendah untuk

mencapai output tertentu (Mardiasmo, 2009).

Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan

pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan

diotorisasi serta dicatat secara benar. Audit keuangan pemerintah daerah

dilakukan oleh BPK RI dan hasil akhir dari proses audit laporan keuangan

menghasilkan opini. Opini WTP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian

internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan

keuangan serta secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara

wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengendalian internal

yang memadai, tentunya pemerintah daerah telah memiliki tingkat efisiensi dan

yang baik. Opini selain WTP yang diberikan oleh BPK dikarenakan terdapat

kekurangan atas pengendalian dan hal penyajian laporan keuangan berdasarkan

SAP, yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan tingkat kinerja keuangan

antara pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan non WTP.
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Penelitian Budiarta (2010) menyatakan Laporan keuangan dianggap baik

apabila mendapat opini WTP dan WDP. Namun penelitian Indrarti (2011) dan

Angelina dan Irsutami (2012) menyatakan korelasi negatif yang sangat lemah

antara Opini audit pada laporan keuangan daerah dengan kinerja keuangan daerah.

Hal ini tentunya sangat bertentangan antara penelitian tersebut.

Dari uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut

Ha2: Terdapat perbedaan antara tingkat kinerja keuangan efisiensi antara

pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP?

2.3.3 Terdapat perbedaan kriteria tingkat efektifitas antara pemerintah daerah

kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP?

Efektifitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan terget yang

telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009). Efektivitas merupakan salah satu elemen

penting dalam value for money. Secara umum, hal terpenting dari efektivitas

adalah pencapaian tujuan yang ingin dicapai berapapun biaya yang dikeluarkan

dan melebihi anggaran yang dibuat sebelumnya diperbolehkan. Namun tidak

untuk sektor publik, seluruhnya telah ditetapkan aturan batas tertinggi

penganggarannya. Salah satu tujuan dari pemerintah daerah adalah penerimaan

dari Pendapatan Asli Daerah yang tinggi yang dapat membantu pertumbuhan

daerah tersebut.

Pemerintah daerah yang telah melaksanakan anggaran sesuai dengan pagu

anggaran yang dibuat diperiksa oleh BPK. Apakah pendapatan yang didapatkan

telah disajikan secara wajar atau pos-pos pendapatan telah sesuai dengan SAP

yang diatur. Jika telah sesuai maka opini WTP tentu saja akan diberikan, dan jika

ada hal-hal yang menjadi perhatian bagi BPK tentu opini lain yang akan
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diberikan. Penelitian Budiarta (2010) menyatakan Laporan keuangan dianggap

baik apabila mendapat opini WTP dan WDP. Namun penelitian Marfiana dan

kurniasih (2013) menyatakan Opini audit yang baik tidak menjamin bahwa kinerja

keuangan pemerintah daerah bagus.

Dari uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha3: Terdapat perbedaan antara tingkat kinerja keuangan efektivitas antara

pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP?



BAB III
METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai proses pelaksanaan penelitian ini,

mengenai populasi dan sampel data, definisi, variabel dan penggunaanya pada

penelitian, metode yang akan digunakan untuk pengumpulan data serta metode

analisisnya.

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten

dan kota di provinsi Lampung selama tahun 2011-2015. Kabupaten dan kota akan

dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang memperoleh opini WTP dan non WTP.

Teknik pengambilan sampel (sampling) yang digunakan secara purposive

sampling, yaitu kelompok objek yang diambil berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan objek yang dijadikan sampel

adalah:

a. Pemerintah daerah tingkat 2, kabupaten dan kota di provinsi Lampung tahun

2011-2015

b. Memperoleh opini selama lima tahun berturut-turut.

c. Kabupaten dan kota bukan merupakan pemekaran kabupaten selama tahun

2011-2015

d. Pada Laporan Keuangan Pemerintah daerahnya memiliki data yang

diperlukan dalam penelitian ini

Pemilihan sampel berdasarkan kriteria tersebut disajikan dalam tabel 3.4.
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Tabel 3.1 populasi dan sampel penelitian
No Kriteria pemilihan  sampel Jumlah

(Kab/Kota)
1 Laporan keuangan yang

menjadi sampel sesuai kriteria
70 Laporan
keuangan

2 Laporan Keuangan yang
memperoleh opini WTP

35 Laporan
Keuangan

3 Laporan Keuangan yang
memperoleh opini Non WTP

35 Laporan
Keuangan

Sumber : Data sekunder diolah

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan digunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk

perbandingan (komparatif). Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang

memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur,

hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa

angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2010). Penelitian

komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau

lebih pada dua atau sample yang berbeda, atau waktu yang berbeda (Sugiyono,

2012). Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan tingkat kinerja keuangan

pemerintah daerah kabupaten kota di provinsi Lampung yang memperoleh opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan non WTP untuk periode 2011-2015.

3.3 Definisi dan Operasional Variabel

Variabel ialah karakter yang dapat diobservasi dari unit amatan yang

merupakan suatu pengenal atau atribut dari sekelompok objek (Sugiyono, 2012).

Maksud dari variabel tersebut ialah terjadinya variasi antara objek yang satu

dengan objek yang lainnya dalam kelompok tertentu. Variabel dalam penelitian

ini hanya melibatkan variabel bebas (independent variable), yaitu variabel yang
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tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel yang dilakukan uji dalam penelitian

kali ini adalah rasio kinerja keuangan sesuai prinsip value for money, dengan

penilaian 1 sampai 5 dimana semakin besar poin yang diterima menandakan

tingkat kinerja pemerintah kabupaten/ kota semakin baik, yang diproksikan

dengan beberapa rasio. Penilaian terhadap kinerja keuangan dengan kriteria ini

dapat diukur menggunakan laporan keuangan dengan perhitungan sebagai berikut:

3.3.1 Rasio ekonomis

Rasio ekonomis adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-

pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, di mana pengukuran

tersebut memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Untuk

menghitung tingkat ekonomis, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Rasio ekonomis = Total Realisasi Pengeluaran x 100 %Total Anggaran Pengeluaran

Tabel 3.2 Kriteria ekonomis kinerja keuangan

Persentase Kinerja Keuangan Skor Kriteria
100% Keatas 1 Tidak ekonomis
90%-100% 2 Kurang Ekonomis
80%-90% 3 Cukup ekonomis
60%-80% 4 Ekonomis

Kurang dari 60% 5 Sangat ekonomis
Sumber : Kepmendagri Nomor 600.9 00.327 tahun 1996

3.3.2 Rasio Efesiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output

dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Untuk

mengukur tingkat efisiensi, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Efisiensi      = Total Realisasi Pengeluaran x 100 %Total Realisasi Pendapatan
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Tabel 3.3 Kriteria Efisiensi kinerja keuangan

Persentase Kinerja Keuangan Skor Kriteria
100% Keatas 1 Tidak efisien
90%-100% 2 Kurang efisien
80%-90% 3 Cukup efisien
60%-80% 4 Efisien

Kurang dari 60% 5 Sangat efisien
Sumber : Kepmendagri Nomor 600.9 00.327 tahun 1996

3.3.3 Rasio Efektivitas

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan

untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu tujuan dari pemerintah daerah adalah

tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi. Untuk mengukur tingkat

efektivitas, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Efektivitas    = Realisasi Pendapatan Asli Daerah x 100 %Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.4 Kriteria Efektivitas kinerja keuangan
Persentase Kinerja Keuangan Skor Kriteria

100% Keatas 5 Sangat efektif
90%-100% 4 Efektif
80%-90% 3 Cukup efektif
60%-80% 2 Kurang efektif

Kurang dari 60% 1 Tidak efektif
Sumber : Kepmendagri Nomor 600.9 00.327 tahun 1996

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan satu jenis data, yaitu data sekunder. Data

sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti,

misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen

(Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi,

yaitu mengumpulkan data sekunder dalam bentuk laporan keuangan pemerintah

daerah yang sudah dilakukan audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa
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Keuangan (BPK) dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini yaitu

melalui website BPK, dan website masing-masing pemerintah daerah yang

menjadi sampel. Peneliti harus mengumpulkan, mencatat, mengkaji semua

informasi yang dibutuhkan, dan menghitung rasio-rasio yang terdapat di dalam

laporan keuangan pemerintah daerah periode 2011-2015 yang bersangkutan.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian dan menguji hipotesis yang timbul

yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif dan uji beda terhadap masing-

masing rasio keuangan pada dua kelompok pemeritah daerah kabupaten dan kota

yang memperoleh opini WTP dan non WTP oleh BPK (dalam hal ini dapat

menggunakan uji Independen sample t-tes atau uji Mann Whitney) dengan

bantuan program SPSS. Ada beberapa kriteria dalam penggunaan uji Independen

sample t-tes yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu populasi data harus

terdistribusi normal dan varians tiap kelompok adalah sama (homogen). Oleh

karena itu, uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu dilakukan sebelum

uji Independen sample t-tes. Apabila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka alat

analisis yang dapat digunakan adalah uji Mann Whitney. Masing-masing dari

bagian teknik analisis tersebut terkait tujuan penggunaan, langkah, dan cara

interpretasi hasilnya akan dijabarkan pada bagian selanjutnya di bawah ini.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk
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umum atau generalisasi. Fungsi statistik deskriptif antara lain mengklasifikasikan

suatu data variabel berdasarkan kelompoknya masing-masing dari semula belum

teratur menjadi mudah diinterpretasikan oleh orang yang membutuhkan informasi

tentang keadaan variabel tersebut. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti

hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan

yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Pada penelitian ini, statistik

deskriptif diperlukan untuk mengetahui gambaran dari data yang akan digunakan.

3.5.2 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan

uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS yang

menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Lalu diinterpretasikan bahwa jika nilainya

di atas 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan

jika nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal.

3.5.3 Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah varians tiap kelompok

sama. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji bartlett dengan bantuan

program SPSS dengan menentukan tingkat signifikansi (α) 0,05. Lalu

interpretasinya adalah bahwa jika nilainya di atas 0,05 maka distribusi data

dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika nilainya di bawah 0,05 maka

diinterpretasikan sebagai tidak normal.
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3.5.4 Pengujian Hipotesis

Peneliti akan melakukan uji beda terhadap data yang dikelompok ke dalam

dua kategori yaitu kelompok Opini WTP dan Opini Non WTP. Kedua kelompok

data yang dibuat tidak terikat satu sama yang lain. Untuk melakukan uji beda

antara dua kelompok yang tidak saling terikat dapat menggunakan alat uji yaitu

independent T-test atau dengan menggunakan Uji Mann Whitney.

3.5.4.1 Uji Independent T-Test

Uji Independent T-Test adalah metode yang digunakan untuk menguji

kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bersifat independen, dimana peneliti

tidak memiliki informasi mengenai ragam populasi. Independen adalah bahwa

populasi yang satu tidak dipengaruhi atau tidak berhubungan dengan populasi

yang lain. Ataupun bisa dikatakan uji Independent T-Test yang dimaksud di sini

adalah sampel yang tidak berpasangan, artinya sumber data berasal dari subjek

yang berbeda. Sebelum melakukan uji ini, terlebih dahulu dilakukan uji

normalitas dan uji homogenitas.

3.5.4.2 Uji Mann Whitney

Uji Mann Whitney merupakan salah satu uji statistik nonparametrik dalam

kasus sampel independen. Uji Mann Whitney digunakan untuk menguji apakah

perbedaan dua sample yang tidak berhubungan atau berpasangan satu sama

lainnya. Uji Mann Whitney digunakan ketika data tidak normal dalam uji

independent t-test tidak terpenuhi, yaitu masing-masing kelompok sampel/data

harus terdistribusi secara normal.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perbandingan Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dan Non WTP Berbasis Value For Money di Provinsi

Lampung Tahun 2011-2015 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria ekonomis antara

pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non

WTP. Hal ini menunjukan opini yang didapatkan pemerintah daerah

kabupaten/ kota tidak menunjukan perbedaan yang signifikan kinerja yang

berkaitan dengan tingkat ekonomis kinerja keuangan.

2. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria efisiensi antara

pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non

WTP. Hal ini menunjukan bahwa Opini WTP yang diterima oleh

Pemerintah daerah tidak menjamin kinerja keuangan dalam pengelolaan

keuangan pemerintah daerah menjadi baik.

3. Terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria efektivitas antara pemerintah

daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP. Namun

demikian tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh

opini WTP tidak selalu memiliki kinerja yang baik, dari hasil penelitian
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didapatkan bahwa LKPD yang memperoleh opini Non WTP ternyata lebih

baik dari LKPD yang memperoleh opini WTP.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan terkait

penelitian ini yaitu:

1. Sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah tingkat II di provinsi

lampung tahun 2011-2015, tidak melibatkan seluruh pemerintah daerah di

Indonesia, sehingga hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan

kondisi pemerintah daerah secara menyeluruh di Indonesia.

2. Perbandingan kinerja yang digunakan pada penelitian ini terbatas hanya uji

beda antara kinerja keuangan pemerintah daerah yang beropini WTP dan

non WTP,sehingga kurang memberikan keadaan kinerja pemerintah daerah

yang memperoleh opini WDP, TW, dan TMP. Agar penelitian selanjutnya

mempertimbangkan kinerja keuangan dengan opini tersebut.

3. Penggunaan indikator kinerja hanya terbatas pada penggunaan tiga jenis

rasio keuangan, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

5.3 Saran

Berdasarkan  kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah

saran yang bisa penulis sampaikan yaitu:

1. Bagi Pemerintah daerah kabupaten/ kota agar lebih baik dalam melakukan

penganggaran untuk meningkatkan kinerja keuangan dan diharapkan tidak

terlalu mengejar opini WTP, karena dari hasil penelitian ini opini WTP tidak

selalu mencerminkan tingkat kinerja keuangan yang baik.
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2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah dan memperluas

indikator kinerja yang digunakan agar penelitian dapat lebih baik. Serta

menambah sampel yang lebih banyak lagi, agar hasil yang diperoleh dapat

menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini

dari BPK secara menyeluruh.
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