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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia mulai menerapkan otonomi daerah setelah masa orde baru 

ditandai dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor 

IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan 

Otonomi Daerah dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang 

Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA 

merekomendasikan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar 

melakukan perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh. Berdasarkan 

Ketetapan MPR tersebut maka UU No. 22 Tahun 1999 diganti menjadi UU 

No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 25 Tahun 1999 diganti menjadi UU No. 33 

Tahun 2004. 

Otonomi daerah dilaksanakan agar daerah dapat menangani urusan 

pemerintahan didasarkan tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya, serta 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semakin besar peran pemerintah 

daerah, maka dibutuhkan pengukuran kinerja yang sistematis untuk 

mengukur pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengukuran 

kinerja merupakan metode yang digunakan untuk menilai pencapaian 
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pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga 

kemajuan dari organisasi dapat terlihat. Pengukuran kinerja keuangan 

pemerintah daerah sangat berbeda dengan pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak 

memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (profits atau 

net income), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara 

pendapatan dan belanja. Surplus/defisit menunjukkan selisih antara 

pendapatan dan belanja, baik di anggaran (APBD) maupun laporan realisasi 

anggaran (LRA). 

Berdasarkan temuan bukti-bukti audit dalam Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester II BPK-RI, masih terlihat bahwa kinerja keuangan 

pemerintah daerah masih buruk dan dapat dinilai belum baik, salah satunya 

Provinsi Riau yang mendapatkan catatan buruk dari BPK  pada tahun 2013-

2014 yang menyebabkan Negara mengalami kerugian. Namun BPK tetap 

memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA)  

Riau, Usman lewat pesan elektronik yang terima, Rabu (28/10/2015) 

mengatakan bahwa : 

“ Hasil Audit Badan pemeriksaan (BPK) tahun 2014 menunjukan 

ketidak patuhan pemerintah provinsi Riau terhadap peraturan 

perundang-undangan berdampak pada kerugian Negara sebesar Rp2,3 

Triliun akibat dari 25 temuan BPK”. 

Dari angka itu, ada potensi kerugian sebesar Rp69,6 miliar akibat dari 

20 temuan. Selain adanya penyimpangan adminstrasi yang berdampak pada 

kerugian Negara sebesar Rp2,2 triliun akibat dari 5 temuan.  Usman juga 
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mengatakan bahwa temuan yang di temukan BPK ini melihat adanya 

kelemahan dalam kinerja pemerintahan daerah atau tata kelola keuangan. 

Untuk Bengkalis, Inhil, Meranti dan Pelalawan masing-masing terdapat 12 

temuan, Kota Dumai dengan 10 temuan, Inhu, Siak, Kuansing dan Kampar 

masing-masing dengan 8 temuan, dan Kabupaten Rohul dengan 7 temuan. 

(Sumber : Riau Book 2015) 

Hasil temuan BPK ini dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi Riau mendapatkan catatan buruk, yang 

menandakan masih kurang baik kinerja keuangan daerah dalam setiap 

kabupaten dan kota. Kinerja keuangan daerah yang kurang baik tersebut 

dapat juga dipengaruhi oleh tata kelola dan tanggungjawab keuangan yang 

masih perlu di perbaiki oleh aparatur yang bersangkutan yang mengelolah 

pendapatan daerah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.  

Pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan daerah telah 

ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 yang 

menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara 

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, 

efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas 

keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan 

dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya 

akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri (Juliawati, Darwanis, 

Jalaluddin, 2012) 
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Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah 

untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam 

memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem 

pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya 

dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan 

mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana untuk kepentingan 

masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-

undangan (Florida:2007).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah yang akan 

di bahas oleh peneliti adalah penerimaan daerah. Penerimaan daerah yang 

ingin diteliti yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan 

Tingkat Kekayaan Daerah.  

Sumber utama dari penerimaan daerah tersebut selain dari pemerintah 

pusat adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan 

suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan 

pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi 

PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan 

terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari 

PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. 

Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan 

inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan 
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daerahnya. Sumber keuangan dari PAD yaitu Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Kekayaan Daerah (SDA) dan Sumber Dana lainnya.  

Faktor yang pertama yaitu pajak daerah, dalam Undang-Undang 

No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang 

dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber penting dan utama 

PAD ini akan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Jika pendapatan pajak daerah suatu daerah tinggi atau sesuai target yang 

ditetapkan, maka hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dari 

daerah tersebut.  

Begitu juga dengan faktor kedua yaitu retribusi daerah, Retribusi  

Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau 

badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak 

Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, jenis pos 

retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi (1) Retribusi Jasa Umum, (2) 

Retribusi Jasa usaha, dan (3) Retribusi Perizinan. Retribusi daerah yang 

merupakan salah satu sumber PAD yang paling besar ini juga menjadi salah 

satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja 
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keuangan pemerintah daerah. Seperti halnya pajak daerah, apabila retribusi 

daerah suatu daerah tinggi atau sesuai target, maka hal ini menunjukkan 

kinerja keuangan yang bagus dari daerah tersebut.  

Hasil dari penelitian Asha Florida (2007) telah meneliti tentang 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara menyimpulkan bahwa 

secara parsial hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang dominan 

mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Sumatera Utara, sedangkan laba BUMD dan penerimaan Lain-lain 

yang sah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara simultan terdapat 

pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota 

di Provinsi Sumatera Utara. Sejalan dengan hasil penelitian dari Salman 

(2015) menunjukkan bahwa Pajak daerah berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerimaan pajak daerah 

yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik. Berbeda 

dengan hasil penelitian dari Wan Rukmana (2013) Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah yang berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, sedangan retribusi daerah 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Secara 

simultan (bersama-sama) pajak daerah, retribusi daerah, dan dana 

perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

tahun 2009 – 2011. 
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Faktor yang ketiga yaitu Dana Perimbangan. Dana perimbangan  juga 

merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi 

besar terhadap sturktur APBD. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 

disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Perimbangan keuangan antara 

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian 

keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam 

rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Dana 

Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan 

semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk 

memenuhi kebutuhan daerahnya. 

Menurut hasil penelitian dari Swastika (2015) menyatakan bahwa 

Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan, namun secara parsial bahwa Dana Perimbangan berpengaruh 

negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sejalan dengan hasil penelitian  Mulia 

(2016) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif 

terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak 

mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Aceh. Berbeda dengan hasil penelitian dari Budianto 

(2016) yang menunjukan bahwa Pendapatan Asli Dearah (PAD) dan Dana 
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Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah baik secara simultan maupun parsial. Pendapatan Asli Dearah. 

Berbeda  dengan hasil penelitian Julitawati (2012) yang menyatakan 

bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Dana Perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah 

pusat kepada pemeritah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan 

belanja daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari 

pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah 

bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. 

Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.  

faktor keempat yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah 

yaitu tingkat kekayaaan daerah. Kekayaan daerah menggambarkan tingkat 

kemakmuran suatu daerah (Sinaga, 2011 dalam Setyaningrum, 2012). 

Sumber kekayaan daerah yang utama yaitu Pendapatan Asli Daerah. PAD 

digunakan untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program 

pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara 

ketentraman dan ketertiban masyarakat. Menurut Julitawati et.al (2012) 

peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan 

daerah. Menurut Julitawati et.al (2012), semakin tinggi kekayaan daerah 

maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin bagus. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Salman Al Farisi (2015), yang berjudul pengaruh pajak daerah, retribusi 

daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

di Provinsi Suamtera Barat. Dimana hasil penelitian tersebut menunjukan 

bahwa:  Pajak daerah, Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Penerimaan dana perimbangan yang tinggi menunjukkan tingkat 

ketergantungan yang tinggi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat 

dalam membiayai dan mengelola daerah, sehingga dapat dikatakan kinerja 

keuangan pemerintah belum optimal. 

Berdasarkan, data-data yang disebutkan di atas, maka penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Tingkat Kekayaan Daerah  

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan 

Kota Provinsi Riau Periode 2011-2015. 

1.2  Originalitas Penelitian 

Sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian seperti ini pernah 

dilakukan. Penelitian yang peneliti lakukan ini, merupakan pengembangan 

ide dari penelitian yang dilakukan oleh Salman Alfarisi H (2015). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Salman Alfarisi H yaitu:  
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1. Variabel independen penelitian terdahulu adalah Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan sedangkan dalam 

penelitian ini peneliti menambahkan variabel independen yaitu 

Tingkat Kekayaan Daerah yang menjadi salah satu factor yang 

mempengaruhi variabel dependen. 

2. Populasi penelitian terdahulu adalah seluruh Kabupaten dan Kota 

di Propinsi Sumatera Utara sedangkan populasi penelitian saat ini 

adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Propinsi Riau.  

3. Penelitian terdahulu memiliki tahun amatan antara tahun 2008-

2012, sedangkan dalam penelitian ini memiliki tahun amatan 

antara tahun 2011-2015. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Riau 

Periode 2011-2015 ? 

2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Riau 

Periode 2011-2015 ? 

3. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah  pada kabupaten dan kota di Provinsi 

Riau Periode 2011-2015 ? 



11 
 

4. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi 

Riau Periode 2011-2015  ? 

5. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan 

tingkat kekayaan daerah secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten dan 

kota di Provinsi Riau Periode 2011-2015 ? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi 

Riau pada tahun 2011-2015. 

2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi 

Riau pada tahun 2011-2015. 

3.  Untuk menguji dan mengetahui pengaruh dana perimbangan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota 

di Provinsi Riau pada tahun 2011-2015. 

4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh tingkat kekayaan daerah 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota 

di Provinsi Riau pada tahun 2011-2015. 
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5. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi 

daerah, dana perimbangan dan tingkat kekayaan daerah secara 

bersama-sama terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada 

kabupaten dan kota di Provinsi Riau Periode 2011-2015. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi   

kontribusi yang berarti bagi daerah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu:  

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

menganalisis kinerja keuangan di Kabupaten dan Kota Propinsi 

Riau sejak diberlakukannya otonomi daerah.   

2. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten dan Kota di 

Propinsi Riau yang menjadi lokasi penelitian, untuk dapat 

menganalisis kekuatan daerahnya, dilihat dari sisi pajak daerah, 

retribusi daerah, dana perimbangan dan tingkat kekayaan daerah 

serta potensi pergerakan kinerja keuangan. 

3. Bagi akademisi diharapkan dapat memberikan referensi bagi 

peneliti selanjutnya terutama pada bidang penelitian yang sejenis. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bagian sistematika penelitian ini mencakup uraian ringkas dari materi 

yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian disusun dalam bentuk skripsi 

yang akan dibagi ke dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 
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BAB I   :   PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian awal penelitian yang 

menyajikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan penelitian. 

BAB II  :   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan landasan teori yang melandasi  

penelitian ini yang digunakan sebagai dasar dalam 

melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab tiga ini membahas tentang metode yang 

digunakan untuk penelitian ini, waktu dan tempat 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 

data serta analisa data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil dari penelitian yang  

dilakukan. 

BAB V  :   KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti dan saran yang disampaikan   

oleh peneliti terkait penelitian yang dilakukannya.    


